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ATA DA 673ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
29 DE MAIO DE 2017. 
 
 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e nove de maio do ano dois mil e dezessete, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e sete 
Conselheiros. 

 
 

2) MESA DIRETORA 

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

 
 

3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os Associados Cassiano Di Pietro Niccoli, 
Rodrigo da Silva Rojas, Danilo Ferrara Padin e João de Martino Junior, todos Suplentes do 
Grupo B convocados para esta Reunião, o primeiro e o último inscritos pela Chapa 
Pinheiros de Todos Nós, o segundo pela Chapa Viva Pinheiros e o terceiro, pela Chapa 
Participação. O Associado Renato Alessandri Junior, Suplente do Grupo B pela Chapa 
Participação, também foi convocado, mas justificou sua ausência por motivo de viagem 
ao Exterior. 

 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Em nome da Mesa, propôs e foi consignado voto de pesar e observado um 
minuto de silêncio em memória do Conselheiro Efetivo José Edmur Vianna Coutinho, 
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Associado Benemérito. Em seguida, apresentou ao Conselho, tendo sido aprovadas as 
seguintes proposições: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho, pelo falecimento do EX-
CONSELHEIRO ALEXANDRE VAGENIN; 2) DE AUTORIA DO CONSELHEIRO CARLOS ROBERTO SÁ DE 

MIRANDA BÓRIO, PELO FALECIMENTO DA SRA. Verdad Dieguez Verde, esposa do ex-Conselheiro 
Vicente Tena Garcia e mãe do ex-Conselheiro Jorge Dieguez Tena; votos de louvor: 1) 
proposto pela Mesa do Conselho, à Equipe Pinheirense que no último domingo 
conquistou o título de Campeã do Pan-Americano Masculino de Clubes de Handebol de 
2017, realizado em Buenos Aires, Argentina. Ressaltando a conquista, falou em elogio à 
Seção, destacando a presença em Plenário do Diretor de Alto Rendimento, Marcelo 
Marcucci Portugal Gouvea, do Técnico Sérgio Hortelan e , que esteve presente nas 
conquistas dos dois títulos pan-americanos e de diversas Ligas Nacionais, comentando 
que participaram da equipe campeã pan-americana dois associados, Arthur Peão e José 
Azevedo, que jogam no Clube desde os 11 anos de idade. Informou que também estava 
presente o atleta Marcos Paulo dos Santos (Marcão), eleito o melhor goleiro da 
competição, que convidou para subir ao palco, acompanhado do Diretor Marcelo e do 
Técnico Sergio, e exibir o troféu conquistado. Concedeu a palavra ao goleiro Marcos 
Paulo dos Santos, para agradecimentos. 
 
Marcos Paulo dos Santos – Manifestou-se em agradecimento, dizendo o seguinte: “... 
Satisfação tremenda, uma honra muito grande poder vir e trazer esse brilho para 
enriquecer esta noite. Para mim um mês, um momento muito especial ter conquistado o 
Pan-Americano lá na Argentina. Muito difícil, enfim, ganhamos das duas equipes da 
Argentina, duas equipes duríssimas. E jogamos contra Taubaté, nosso arquirrival 
também. Ganhamos de Taubaté, ganhamos bem. Saí como melhor goleiro também da 
competição. Fiquei muito feliz. Um mês que completei 41 anos dia 26, então, só glórias, 
só momentos honrosos e aí coroar esta noite de tentar entrar com a questão do meu 
benemérito no Clube. Satisfação muito grande. ” 
 
Presidente – Dando prosseguimento, submeteu ao Plenário e foram aprovadas as 
seguintes propostas: votos de louvor: 1) de autoria do Conselheiro Luiz Eduardo do 
Amaral Cardia, consignando voto de louvor a Sra. Patrícia Medeiros, Coordenadora do 
Fitness, por sua dedicação e bons serviços prestados ao Clube e associados; 2) 
formuladas pelo Conselheiro José Maurício Morelli, a saber: a) à equipe de Basquete 
Profissional do Esporte Clube Pinheiros, alcançando  resultado expressivo no importante 
Campeonato Brasileiro Masculino Adulto NBB (Novo Basquete Brasil) organizado pela 
Liga Nacional de Basquete (LNB), com a chancela da Confederação Brasileira de Basquete 
(CBB); b) ao Atleta Thomas Campedelli Borges, alcançando o título e artilharia do 
Campeonato Brasileiro de Polo Aquático – PAB. Nos dois casos, o proponente manifesta 
agradecimentos a todos os Atletas, Técnicos, Assistentes, Fisioterapeutas, Preparadores 
Físicos, Diretoria e demais profissionais envolvidos; pelas importantes conquistas 
realizadas honrando o nome do Esporte Clube Pinheiros; 3) de iniciativa do Conselheiro 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin, ao ex-Diretor João Fernando Rossi, pelo excelente 
trabalho dedicado à NBB (Novo Basquete Brasil); voto congratulações proposto pela 
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Mesa do Conselho, ao ex-Conselheiro Clovis Bergamo, pai do Conselheiro Clovis Bergamo 
Filho, pela passagem do seu 88º aniversário, no último 19 de maio.  
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria, 
Conselheiros cartas enviadas pela Diretoria, informando a nomeação de Diretores para o 
biênio 2017/2019, bem como o Relatório de Acompanhamento Mensal referente ao mês 
de abril de 2017. 
 
Presidente – Sras. e Srs. Conselheiros, em primeiro lugar gostaria de, como no ditado 
“Polir a pedra bruta”, me desculpar com o Conselheiro Pedro Badra pela utilização do 
termo cartesiano e que ele seria duro de cintura. Não foram apropriadas essas minhas 
expressões, então, perante a mesma plateia me desculpo e peço ao conselheiro que 
aceite minhas desculpas. Passemos para as inscrições no Expediente. Lembro que a 
duração máxima das manifestações neste item é de três minutos e não cabe apartes. 
Como os senhores devem ter recebido hoje ofício neste sentido, esta Presidência 
convidou o Presidente da Diretoria, Engenheiro Roberto Cappellano, para nesta 
oportunidade em reunião do Conselho Deliberativo dar as informações necessárias 
relacionadas com restituição do valor de R$ 1.119.588,94 até o dia 31 de maio de 2017, 
conforme apurado no âmbito do convênio 777903/12 e respectiva prestação de contas. 
Esse processo diz respeito à piscina olímpica. Sr. Presidente da Diretoria, por favor, 
querendo, ocupe a tribuna, para dar os esclarecimentos necessários aos Srs. 
Conselheiros. Lembro a todos os Conselheiros que neste item da pauta, Expediente, não 
é possível dar aparte, não porque a Mesa não o queira, é porque o Regimento não 
permite. Sr. Presidente, tem a palavra. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Antes de entrar na questão, quero 
também externar os parabéns ao Hortelan, Marcão, Marcelinho Portugal Gouvêa e ao 
Xexa, que é o Marcelo Sampaio, que faz o trabalho da base para chegar ao alto 
rendimento, no Marcelinho. A conquista de ontem, eu ali acompanhando pelo celular, 
tudo, foi demais. E ter o Marcão aqui no dia que vai ser homenageado para virar 
benemérito é muito bacana ao Clube. Como também vi aqui o atleta Renzo Agresta, que 
também vai ser benemérito. Isso engrandece nosso Clube, a presença deles aqui mostra 
a importância deste título para o esporte do Clube Pinheiros. Bem, com relação a esse 
caso da piscina Myrtha, esse é um problema que surgiu para nós no final do ano passado, 
em setembro. É um projeto assinado em 2012 e executado em 2012, na gestão de 2011 a 
2015 pelo Presidente Dutra, que está ali. Acho que até mais do que eu, ele tem 
explicações para saber como foi a execução desse convênio assinado. Entramos já no 
final, para tentar reverter esse posicionamento do Ministério do Esporte. Estamos desde 
o final do ano passado tentando reverter. É bom deixar claro aqui que sou Presidente do 
Clube, não sou líder da situação nem da oposição, então, estamos aqui para defender o 
Clube. E a gente tem sempre que defender o Clube. E também é bom colocar aqui neste 
Plenário, para evitar qualquer tipo de julgamento, condenação ou pré-julgamento antes 
da decisão final. Enquanto não tiver uma decisão final não vamos nos arvorar de alguma 
coisa que pode depois ficar difícil voltar atrás nessa linha se a gente ultrapassar. Enfim, 
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no final de setembro, em setembro recebemos uma comunicação do Ministério do 
Esporte. Ah, tem uma peculiaridade nesse projeto. Só para dar uma noção de valores a 
gente têm em projetos com o Ministério do Esporte até hoje praticamente R$100 
milhões executados nos últimos oito, nove anos e estamos com problema nesse. Esse é 
um projeto do Siconv, que foi o mesmo projeto daquele do Remo, que a gente teve de 
devolver dinheiro, porque não conseguiu comprar os barcos, e perdeu. É um projeto que 
vem dinheiro do Siconv para o Clube para fazer aquisição de equipamentos ou 
instalações. Enfim, o Presidente Dutra assinou esse convênio em 2012. Executou esse 
convênio e o Ministério do Esporte nos fez um questionamento no final de setembro, a 
respeito dessa prestação de contas apresentada até então. Vale lembrar que a grande 
peculiaridade desse projeto, que existe uma denúncia no Ministério Público Federal a 
respeito desse convênio. E a partir dessa denúncia no Ministério Público Federal o 
Ministério do Esporte, porque a gente já foi duas vezes lá, a gente tem certeza, tem até 
percebido até nas manifestações deles, está escrito em duas manifestações que o 
cuidado do Ministério do Esporte está mais do que redobrado com relação a esse 
projeto, eles estão querendo ter certeza absoluta do que aconteceu. Enfim, em setembro 
a gente recebeu essa comunicação. Até mandei ao Conselho. Dr. Collet distribuiu, 
alegando umas inconsistências que têm no projeto. Um projeto de R$1 milhão e 700. R$1 
milhão, já estou falando o valor de hoje da piscina, e R$700 mil do piso da Recoma. 
Respondemos a esses questionamentos feitos pelo Ministério do Esporte. Basicamente, 
ele falava de três grandes problemas. Um, que os valores unitários da rota não estavam 
iguais aos valores do contrato, mas o valor global estava igual, ele questionava que a 
gente pagou o fornecedor antes de ter o produto instalado; que é uma verdade. E outro 
grande questionamento dele é que a carta de exclusividade do fornecedor não era uma 
carta de exclusividade do fornecedor. O grosso é isso, têm todos os documentos no 
Conselho. Dr. Collet, acho que você nessa correria, tem uma carta de 23 de janeiro, que 
foi mandada pelo Ministério do Esporte, que acho que esqueceu ou não deu tempo de 
mandar, não sei. Só dar uma verificada, que ela também esclarece muitas coisas no 
âmbito. Mas, enfim, o Ministério perguntou essas três coisas a grosso modo. Fizemos 
uma defesa aqui no Clube entre nós e protocolamos lá em outubro. Em dezembro veio a 
resposta do Ministério, dizendo que no piso Recoma, ele aceitou e tem de pagar R$8 mil, 
que é comum você ter esses pequenos ajustes, não ajuste de 100%, mas ajustes 
pequenos, as devoluções do dinheiro. E não aceitou a defesa com relação à piscina 
Myrtha, da prestação de contas que se tinha falado. E a defesa que ele colocou no 
parecer do Ministério do Esporte, falou a seguinte afirmação: que como já tinha vencido 
o contrato – Também no grosso, depois todo mundo pode ler todos os documentos – 
como já tinha vencido o projeto, os documentos que a gente tinha anexado, que ele 
tinha falado que estava com problema não valiam mais para ser usado na defesa. A gente 
falou: Pô, espera aí – Esse é nosso entendimento – faz o que o Ministério do Esporte 
pede, coloca e agora não vale. Tem algum problema. Então, prontamente em dezembro 
pedi ao Eric, que é nosso jurídico, e o Ricardo Paolucci, que é o responsável pela lei, para 
irem a Brasília conversar com o Ministério do Esporte o que a gente poderia fazer para 
melhorar nosso problema do Clube. O Ministério do Esporte, conversando, falou: pega 
um advogado aqui, entra com a defesa. Quem é que tem feito normalmente isso para 
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vocês? Ah, tem o Dr. Franklin, que tem o escritório aqui, faz isso para a gente, têm feito 
para diversos clubes, se vocês quiserem podem pegar. Conversamos com o Dr. Franklin. 
Só para vocês saberem, depois da negociação botamos para eles 6% da diferença do 
êxito. Por exemplo, o valor estava R$1 milhão e 076, se conseguirmos pagar R$500 mil, 
R$600 mil a gente vai pagar 6% sobre essa diferença. Se a gente não tiver não vai pagar 
nada. Então, não tem nenhum prejuízo ao Clube. E para fazer a peça inicial ele cobrou 
R$20 mil do Clube. Aceitamos e colocamos a defesa em dezembro. Em janeiro veio uma 
resposta do Ministério do Esporte não aceitando nossa defesa. Encaminhada ao Dr. 
Franklin, não se questionou nada do que foi questionado na última semana, dizendo que 
não aceitava. Essa resposta do dia 23 de janeiro, que acho importante que ele entre um 
pouco mais, dizendo desse problema do Ministério Público Federal. Ele aponta que a 
gente no entendimento deles não atendeu. Tudo bem, estamos tentando reverter o 
problema que aconteceu. Fizemos outra defesa com o Dr. Franklin, porque a gente não 
concordou com o que ele tinha colocado. É bom dizer que as primeiras duas respostas 
foram assinadas pelo coordenador da prestação de contas, esta última pelo diretor de 
prestação de contas. E agora deve ter uma última, que é assinada pelo ministro. Estamos 
tentando reverter lá dentro. Volto a dizer, o Pinheiros não quer ter uma briga judicial 
com o Ministério do Esporte, porque somos grandes parceiros, o Clube Pinheiros e o 
Ministério do Esporte. A gente entende que como qualquer outro convênio, em nosso 
entendimento, se tem algum problema, alguma irregularidade, no máximo você deve ser 
multado, sanção, uma advertência, não a devolução de 100% do recurso, porque a 
piscina está aí instalada. Tiveram esses equívocos que falamos, a gente fala em todas as 
cartas, aponta os problemas que teve na execução – O Dr. Dutra está aqui, pode 
colaborar também com o que aconteceu. Então, estamos evitando de querer ir à esfera 
judicial, estamos tentando resolver administrativamente o problema no Ministério do 
Esporte. Muito bem, na semana passada veio mais uma negativa do Ministério do 
Esporte com relação a nossa defesa. Aí ele cita que o procurador, que foi o advogado, 
mas ele respondeu nas defesas anteriores, então, atendeu o que estava escrito, que ele 
não poderia, porque tinha trabalhado no Ministério do Esporte até julho. A gente falou 
com ele: não queremos ter confusão com o Ministério do Esporte, sempre nessa mesma 
política. Ele falou: tem outra pessoa do meu escritório que pode advogar em meu lugar 
sem custo nenhum ao Clube e a gente continua. Falei: então, ótimo. Isso sempre tratado 
pelo Dr. Chidiquimo, que está aqui, nosso jurídico. Fizemos essa carta e colocamos lá. Na 
semana passada subiu para Brasília pela segunda vez – Na primeira, em dezembro, foram 
o Eric e o Ricardo – Arnaldo, Diretor de Esportes e o Fernando Chidiquimo, Diretor 
Jurídico para conversar. Conversou com esse diretor de prestação de contas. Ele foi 
muito solícito, um respeito enorme pelo nosso Clube. É muito legal também dizer isso, 
eles respeitam muito o Pinheiros. Apontaram as irregularidades e o Fernando também 
colocou uma petição, pedindo para ele prorrogar mais o prazo e reanalisar essa última 
defesa que o Fernando colocou. Então, estamos no aguardo, Presidente Collet. Ele falou 
que daria a resposta amanhã, até quarta-feira, para a gente saber se vai ter essa 
prorrogação de prazo, para ele entrar novamente na defesa, ou se ele não vai aceitar. E 
estamos aqui preparados com um plano B, se tiver um problema de não aceitar, de não 
fazer jus, para evitar que o Clube Pinheiros vá para o Cadin ou qualquer outra coisa do 
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gênero. Na verdade, uma devolução de receita, que esse dinheiro já entrou no Clube na 
época do convênio no Investimento. Teríamos de devolver essa receita que foi colocada 
para o Clube. E a vantagem também de a gente botar esse depósito em juízo, que a 
gente cessa qualquer juros, multa que, porventura, venham a ocorrer, para ainda tentar 
resolver administrativamente, que, volto a dizer, temos lá em projetos aprovados R$100 
milhões e estamos com problema nesse Siconv e estamos tentando reverter. Posso dizer 
que tem aqui no Conselho uma Comissão Especial criada pela última vez em setembro, o 
senhor criou para acompanhar. Acho que se quiserem vir aqui, eles têm muitos 
elementos. Todos esses elementos estão nesta Comissão Especial, para poder falar o que 
aconteceu. Tomamos nossas providências lá internamente desde que a gente assumiu o 
mandato em 2015, que tiramos a prestação de contas, que era ligada diretamente ao 
Presidente, toda Lei de Incentivo e botamos embaixo da Diretoria Financeira, porque a 
gente entende que depois de aprovado o projeto é uma execução orçamentária. Você 
tem que ter os comprovantes, a prestação de contas. É uma execução orçamentária com 
as regras que o ministério coloca, de pagamento de fornecedor. Então, a gente colocou e 
graças a Deus até agora não tem tido mais problema nas prestações de contas que a 
gente vem entregando posteriormente. É isso que tinha a dizer com relação a isso e 
estou à disposição para quer esclarecimento posterior que tenha. Ainda estamos 
esperançosos que a gente consiga resolver administrativamente. Mas se não for 
administrativamente temos que preservar, proteger o Clube. Seriam essas informações 
que tenho no momento para explicar. Volto a dizer, o Dutra que coordenou, fez tudo, ele 
também deve ter muitas informações, se precisar acho que ele tem um grau de 
informação até melhor do que eu, porque acompanhou pari passu. E estamos aí, 
tentando reverter esse problema para o Clube, para evitar de pagar R$1 milhão, que 
acho que não é interessante. A gente entende até que alguma punição, algum problema 
pelos erros que aconteceu na prestação, na execução do convênio é normal de 
acontecer, mas não devolução de 100% do recurso, quando a piscina está aí. Eles alegam: 
ah, mas a gente foi lá e a piscina não estava pronta. Não estava pronta naquele 
momento, mas depois estava. Então, é isso, tem a Comissão Especial, eu à disposição, o 
ex-Presidente à disposição. Vamos esperar mais um pouco para ver. E volto a dizer, 
quando você assume a Presidência do Clube tem que defender sempre os interesses do 
Esporte Clube Pinheiros, você não pode querer ser ou líder da situação ou da oposição, é 
uma defesa do Clube. É isso aí. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Presidente Cappellano. 
 
Eneida Perez Garcia de Carvalho – ... Venho hoje a esta tribuna para parabenizar a nova 
lanchonete do Fitness. O local ficou muito agradável com a colocação de maior número 
de mesas. Há uma grande variedade de sanduíches naturais, saladas, sopas, sucos 
processados e naturais. Sem dúvida alguma, alimentação adequada para os praticamente 
de musculação e aeróbica. Os frequentadores em geral agradecem. Sendo só para o 
momento, grata pela atenção.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira. 
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Luiz Eduardo Fernandes – ... O que me traz aqui esta noite é que reparei que foram 
instaladas umas ilhas de barra e alongamento pelo Clube. Existia já no passado uma ao 
lado da quadrinha, que foi tirada para colocar uma arquibancada e a atual Diretoria 
instalou mais duas. Essas ilhas são ótimas do meu ponto de vista, você consegue fazer 
todos os exercícios de agrupamento musculares. Se tiver um elástico consegue fazer até 
isometria. Elas foram instaladas, tem uma perto das quadras de Tênis, uma perto do 
parquinho e uma perto do campo de Futebol. Fica aqui meus parabéns para quem fez 
esse serviço, era uma reivindicação antiga dos associados que praticam esporte ao ar 
livre. Fica aqui meu voto de parabéns à Diretoria. Ia falar sobre outro assunto também, 
que é o Processo, até anotei aqui, que veio em e-mail diferente, Processo CD 2006, que é 
o caso do que o Presidente acabou de falar. E fiquei com uma dúvida, queria até sugerir, 
se o Presidente me permitir... 
 
Presidente – Conselheiro, é que neste momento, no Expediente, é para informações, 
esclarecimentos. Se o senhor quiser será bem-vindo... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Ia só concordar com o Presidente, ele sugeriu outras pessoas 
de dar esclarecimentos, que seria interessante para elucidar os Conselheiros aqui. Muito 
obrigado pela paciência de vocês.  
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – ... A primeira coisa, já foi aprovado aqui, mas 
não poderia falar hoje sem me lembrar do nosso querido Muca, que infelizmente faleceu 
e nos deixou um pouquinho mais pobres. Foi um grande homem, um homem muito 
correto, que tive a honra de conviver na minha ocasião de ser Presidente. Então, 
realmente foi uma perda grande ao Clube. Mas precisava pedir também um voto de 
pesar pelo falecimento do João Brasil Vita. João Brasil Vita foi um vereador, nosso 
associado. Ele foi vereador por dez mandatos na Câmara Municipal. Assumiu, foi prefeito 
substituto, foi presidente da Câmara várias vezes, mas o que me leva a pedir esse voto de 
pesar a João Brasil Vita é que tivemos problemas grandes por ocasião da gestão da 
Erundina, do PT, a respeito do IPTU do Clube Pinheiros. Não só do Clube Pinheiros, mas 
todos os clubes de São Paulo. Foi difícil, durante quatro anos a prefeita quis alterar os 
valores de imposto predial do Clube. Tal valor seria de tal grandeza que o Clube passaria 
a ser o segundo maior pagamento de imposto predial em São Paulo, só perderia para 
aquele Banco Real, lá na Avenida Paulista. Enfim, tivemos uma luta grande e só podíamos 
oferecer aos vereadores o Pinheiros, não tínhamos outro, a não ser dizer: vocês vão 
acabar com o esporte olímpico, vai acontecer isso, aquilo, vão acontecer outras coisas. E 
tivemos um grande aliado, que foi o Vereador Brasil Vita. Fora dele, tivemos outros, o 
Walter Feldman, Walter Abrahão e muitos outros vereadores que pegaram nossa camisa, 
pegaram nossa bandeira. Chamo aqui o depoimento do ex-Presidente, Dr. Cezar Roberto, 
comigo comparecia à câmara para tentar segurar esse projeto. Então, foi muito 
importante o trabalho durante esses quatro anos, o apoio que tivemos de João Brasil 
Vita. Quero então sugerir que seja aprovado um voto de pesar, encaminhado ao seu 
filho, pelo seu falecimento. Muito obrigado.  Voto aprovado. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – ... A razão da minha vinda aqui, Srs. Conselheiros, 
é para dar notícias de uma tarefa que desempenhamos a pedido do Presidente Francisco 
Collet e Silva. Presidimos uma Comissão de Sindicância em que havia o envolvimento do 
Conselheiro Carlos Alexandre Brazolin e a Conselheira Ana Claudia de Sá, que foi quem 
fez a representação contra o Conselheiro Brazolin. Tivemos a difícil tarefa de presidir esta 
Comissão. Feliz também, porque elaboramos o Regimento Disciplinar. E o Regimento 
Disciplinar prevê uma audiência preliminar de conciliação. Foi o que fizemos e para nossa 
felicidade houve a conciliação através de um pedido formal de desculpas, formulado pelo 
Conselheiro Carlos Alexandre Brazolin e aceito pela ilustre Conselheira que fez a 
representação, Ana Claudia de Sá. Com isso, pudemos homologar a conciliação. Encerrar 
o procedimento e arquivar o processo. Queria expressamente, Sr. Presidente, agradecer 
a designação, cumprimentar a ilustre Conselheira Ana Claudia de Sá por ter aceito o 
pedido de desculpas e o Conselheiro Brazolin por ter formulado esse pedido de 
desculpas. Com isso, encerramos o caso e cumprimos nossa missão, designada por V. 
Exa. Também não poderia deixar, Sr. Presidente, de me referir a duas pessoas que foram 
objetos de votos de pesar e que tínhamos uma grande relação de amizade. Uma é o 
nosso ilustre advogado, querido amigo, ex-Presidente do Conselho, José Edmur Vianna 
Coutinho, pessoa querida por todos nós. Muito amigo do meu pai, que muito fez por este 
Clube e que tenho um respeito todo especial pela figura de José Edmur Vianna Coutinho. 
O outro é o nosso querido amigo são paulino João Brasil Vita, que também auxiliou o 
Clube, como acentuou o ex-Presidente Rudge, e de quem nós também tínhamos uma 
grande amizade e ficamos muito gratos a esse reconhecimento do João Brasil Vita pelo 
Clube. Por isso acho que sua perda merece ser lembrada e homenageada com um voto 
de pesar neste Clube, neste Conselho. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Obrigado ao Dr. João Benedicto. Os votos já foram aprovados pelo 
Conselho, muito importante, no entanto sua observação, inclusive relacionada ao 
processo de iniciativa da Conselheira Ana Sá e Conselheiro Brazolin, que foi resolvido da 
maneira cordata, acordada. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Só gostaria de me retratar também da palavra que falei, 
publicamente, como o senhor fez, porque acho que se falei aqui em Conselho deveria 
pedir essa retratação também no mesmo microfone que acabei fazendo. Aquela palavra 
covarde foi muito mal-usada e um Conselheiro nunca deveria usar uma palavra forte em 
nenhum calor de decisão.  
 
Presidente – Muito bem, Conselheiro Brazolin, sua atitude somente o faz engrandecer, 
mais ainda, que você já é grande, mas tenho certeza que a Conselheira Ana Sá aceitou 
suas desculpas. Por isso mesmo que o processo foi encerrado. 
 
Sergio Lazzarini – ... Venho a esta tribuna com muita satisfação, porque vejo que raras 
vezes sente-se um desarme dos espíritos. E hoje parece que todos os bons eflúvios estão 
convergindo de todos os Conselheiros que aqui comparece para falar. É motivo de 
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satisfação ver isso, Sr. Presidente, nesta noite. Além do motivo de lamentar a perda do 
ilustre Muca, de quem tive a honra e orgulho de ser Vice-Presidente da Mesa e depois 
sucedê-lo, as minhas homenagens ao Muca, que deixou marcada sua presença aqui, 
meus sentimentos, mas venho aqui para fazer um voto de louvor, de alegria, porque 
chegou ao meu conhecimento que o ilustre Conselheiro Sérgio Vergueiro, nosso ex-
Presidente, também oriundo da presidência da Faculdade de Arquitetura, da Luiz de 
Queiroz, de Piracicaba, saiu de Piracicaba e foi para a Amazônia acerca de 40 anos. Fez 
uma revolução agrícola e lá começou a plantar castanhas, as famosas castanhas do Pará. 
Tenho em mãos, Sr. Presidente, um currículo, que tudo que nosso ilustre Vergueiro fez, 
está fazendo ainda acerca de 40 anos no Amazônia. Por isso, a Assembleia Legislativa da 
Amazônia se reuniu e, por unanimidade, outorgou o título de “Cidadão do Amazonas” ao 
ilustre Conselheiro Sérgio Vergueiro. Então, motivo de orgulho para todos nós. Sr. 
Presidente, três minutos são muito curtos para falar do currículo do Dr. Sérgio Vergueiro, 
então, tomo a liberdade de passar às mãos da Mesa e o título de Cidadão Amazonense. 
Dr. Vergueiro, o senhor já era um grande orgulho e um grande homem a nos representar. 
Agora, nossa satisfação está redobrada. Parabéns. Voto aprovado. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – ... É um rápido voto de louvor em razão da participação 
do Clube no Troféu Maria Lenke. O Clube mais uma vez se sagrou campeão. Não vou ler 
todos os nomes que deram esse resultado. Coloco à Mesa para mandar as 
congratulações aos participantes. Muito obrigado.  Aprovado. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Ontem, senhores, estive participando da 28ª 
MaiFest. É um evento da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklin, é 
uma entidade que tem um cunho social muito forte em nossa comunidade. E de certa 
forma tive o privilégio de levar o apoio da nossa Entidade, do nosso Clube através do 
nosso Presidente Roberto Cappellano. Eles tiveram como tema a cultura de tolerância 
entre os povos, inclusive com a presença de várias pessoas que sobrevieram ao 
Holocausto e ao genocídio da Armênia. Gostaria, Sr. Presidente, de estender os 
cumprimentos ao Sr. Pietro Iaconelli, que é o presidente da entidade, à professora Dra. 
Maria Luiza Tucci Carneiro, do Instituto Histórico Geográfico do Estado de São Paulo, em 
especial a um pinheirense, cujo pai foi Presidente desta Casa, o Luiz Delfino Cardia, que é 
o curador cultural da entidade. Era isso, Sr. Presidente. Aprovado. 
 
Claudia Nemoto Matsui – ... vim aqui para prestar um voto de louvor ... Ontem foi 
realizada na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, a prova de Ironman, de Triatlo: 
consiste em 3.800 km de Natação; 180 km de bicicleta e 42.2 km de corrida. Dentro 
vários pinheirenses, que pedirei as congratulações depois, três se destacaram, foram 
melhores do mundo e vão conquistar a vaga para a prova do Ironman, em Kona, no 
Havaí, em outubro. São eles: Arthur Ferraz, que pegou o 4º da categoria; Alexandre 
Takenaka, que pegou o 10º da categoria e a Juliana Cerize, que pela primeira vez 
conquistou a vaga para o Havaí, 4º lugar. É só isso que tenho como proposta. Obrigada. 
Aprovado. 
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André Perego Fiore – ... Numa noite de tantas homenagens e condecorações ao esporte 
não poderia me furtar de vir pedir uma homenagem, um voto de louvor e os parabéns à 
equipe da Natação do Esporte Clube Pinheiros, que no último dia 6 de maio se sagrou 
campeã do Troféu Maria Lenke pela 16ª vez, consolidando assim como a equipe mais 
vencedora do Troféu Maria Lenke. Para quem não sabe o que é o Troféu Maria Lenke, é a 
competição máxima da natação brasileira, que ocorre desde 1968. De todas as edições 
nós somos os maiores vencedores. Agora, existe um número interessante que queria 
passar a vocês todos, de que nas últimas quinze edições do Troféu Maria Lenke o 
Pinheiros se sagrou onze vezes campeão, o que nos consolida como o maior Clube de 
Natação de todos os tempos da história do esporte brasileiro. Então, mais uma vez 
gostaria de parabenizar toda equipe esportiva do Pinheiros, a Diretoria Esportiva, a 
Presidência, em especial também queria dar os parabéns à Diretora Adjunta da Natação, 
Dr. Collet, Mariana Ueno Pimenta Katsuno Ferreira, que tem feito um trabalho 
excepcional em Natação. E gostaria de pedir a todos vocês uma salva de palmas pela 
Natação. Muito obrigado. Voto aprovado. 
 
Presidente - A Mesa, por fim, encerrando o Expediente, propõe um voto de louvor ao 
grupo de Teatro do Esporte Clube Pinheiros, que na última segunda-feira, dia 22 de maio, 
apresentou com grande sucesso a peça “A Ceia dos Cardeais”. Aprovado.  
 

 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – “A Voz do Conselheiro”. 

Eneida Perez Garcia de Carvalho – ... Venho a esta tribuna outra vez para apresentar as 
reivindicações e sugestões de associados sobre os itens a seguir. Primeiro item, diz 
respeito à discussão que está ocorrendo nas redes sociais quanto à reforma a ser feita no 
edifício do Tênis e respectiva lanchonete e cozinha. Os associados gostariam que fosse 
afixado no local e também outras dependências do Clube o seguinte: em que consiste tal 
reforma? Se existe projeto? Foi aprovado pelos Conselheiros ou deverá ser aprovado 
pelos Conselheiros? Qual o engenheiro responsável pela obra? Quanto tempo levará a 
sua confecção? Qual o montante a ser gasto? Será mantido um bom padrão de qualidade 
ao qual o Clube está acostumado? Item número 2, restaurante Germânia: visual bonito, 
mas a circulação dentro do local precisa de ajustes ainda. Associados reclamam da falta 
do serviço À la carte pelo menos aos sábados e domingos. Também se queixam das 
porções de sobremesa, que vem pré-cortadas, congeladas e ressecadas. E para a maioria 
das pessoas as porções são grandes. O maior problema ainda é quanto à circulação no rol 
da sede. Sábados e domingos agora está mais difícil locomoção para banheiros e as 
outras salas do andar. O aparador de caipirinha e café tem que ficar dentro do 
restaurante e não no corredor de passagem. Toda função do restaurante deverá ficar 
contida dentro do restaurante. O terceiro item diz respeito à saída da Escolinha à tarde. 
Devido à falta de organização com poucos funcionários é difícil agilizar o embarque das 
crianças e adolescentes. Isso acarreta uma grande fila de carros, o que faz com que os 
associados levem até 20 minutos para entrar no Clube e estacionar seus veículos. Esse 
estacionamento tem muito movimento, porque serve ao edifício Hans Nobiling, ao 



11/27 

 

Futebol e ao Boliche, principalmente nesse horário da Escolinha. Problema que deveria 
ser solucionado o mais rápido possível. Grata pela atenção. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
Dulce Arena Avancini – ... Vou me pronunciar em nome dos bolicheiros. Diversos 
associados que frequentam o Boliche pedem que a Diretoria faça uma redução na taxa 
trimestral que é paga para uso das canchas. Como a maioria dos jogadores são 
Veteranos, poderiam reduzir a taxa, que neste ano passou para R$ 990,00 o trimestre. 
Afinal, não usamos uniformes cedidos pelo Clube. Pagamos uma taxa mensal para nossas 
despesas da equipe, como café, água, presentes, etc. Cada jogador tem seu próprio 
armário para guardar a bola e para isso também pagamos uma taxa anual. Em meu 
nome, Presidente da equipe Pagãs e demais 38 oito equipes que representam mais ou 
menos 750 jogadores, peço que a Diretoria atenda nosso pedido. Era só isso. Muito 
obrigada. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – – ... O motivo de eu estar aqui é reiterar um 
pedido anteriormente já colocado nesta Casa e que os associados insistem em algo mais 
rápido em sua execução, porque são associados de diferentes faixas etárias e todos com 
a mesma necessidade. Trata-se da calçada, que chamamos de calçada, ou é o local em 
que os pedestres no estacionamento antigo vão transitar em sua maioria em dias de 
chuva ou também no dia a dia. E com maior fluxo o pedido veio de mães e pais que vão 
ali transitar com carrinho de bebê, quando são carrinhos duplos ou maiores é difícil e não 
dá. De pessoas de idade, cadeirantes e de pessoas que usam bengalas e muletas. Enfatizo 
aqui minha experiência a favor deste pedido dos associados, que já tive que numa 
cadeira de rodas evidentemente levar uma amiga ali por aquela calçadinha em dia de 
chuva. Foi quase impossível e vimos o sacrifício que tivemos de fazer. Outro dia também 
uma senhora de muleta, eu, em sentido contrário, ela vinha com acompanhante para se 
apoiar e a dificuldade entre eu, no sentido contrário e os carros que ali aprisionam e 
colaboram com o estreitamento da calçada. Em contra-argumento, não sei se é hora de 
falar aqui, eles concordam que aquilo seja expandido, mesmo com a perda de mais ou 
menos vinte e cinco carros, que ali consideravelmente ajudam a estreitar o espaço, já 
que temos muitas vagas com o novo estacionamento. Completando, ali também neste 
mesmo espaço, a questão da logística na distribuição dos guarda chuvas em tempo de 
chuva. Em que sentido? Falta uma comunicação um pouquinho mais ágil entre os 
funcionários ao preverem que vai faltar guarda chuvas e um pedido pró-ativo antes que a 
coisa aconteça. Não sei como vocês poderiam resolver essa logística. E já inserido nessa 
mesma questão da distribuição, eles pedem também, como ideia excelente dos guardas 
chuva, aqui então vai o elogio a isso que o Clube Pinheiros oferece, mas poderia alguns 
guardas chuva ser menores e mais leves. Facilitaria o fluxo e também as crianças e 
senhoras de mais idade, porque eles são todos iguais e com o mesmo peso. ... a questão 
também que tenho sentido de comunicação no Clube, que é algo que já se pede. Faz-se, 
mas a gente não nota uma eficiência maior na questão de sinalização e pedem também 
placas sinalizatórias e educativas para um fluxo intenso na questão dos patinetes, de 
bicicletas, incluindo a esse pedido, a essas placas sinalizatórias, se possível, uma cartilha 
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de protocolo comportamental. Então, os associados agradecem. Muito obrigada a todos. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Regina Helena Secaf – ... Queria falar sobre o restaurante Germânia. Vários sócios dando 
os parabéns. E ao Diretor Marlon, que tem se mantido discreto e solícito em relação às 
críticas e devolvendo aos sócios as requisições de alguns itens. Comunicação com os 
novos totens eu queria parabenizar, um gosto melhor, mas com alguns poucos erros que 
oportunamente mandarei direto para a comunicação. Parabéns às estações de 
alongamento que os sócios reivindicavam ... Sim. São elogios feitos pelos sócios sobre as 
estações, ia complementar aqui. ... a proposição seria a colocação dos pôsteres com as 
indicações dos alongamentos que poderiam ser feitos na estação. ... Tenho umas 
questões de algumas mães. Já conversei com o Dr. Rodolfo Serine, algumas questões do 
xadrez, algumas reclamações sobre um novo pagamento que as crianças teriam que fazer 
para jogar xadrez, sendo que é um esporte em que as crianças competem, normalmente 
não pagam, esportes que as pessoas competem. Então, existe uma reclamação dos pais, 
inclusive pelo que soube apenas cinco, de setenta e tantos, fizeram a inscrição. Outra 
questão, também já conversei com o Sr. Arnaldo, é sobre a Esgrima, que têm algumas 
reclamações de algumas mães. Vou mandar especificamente ao Conselho, porque me 
parece que algumas modalidades dentro da Esgrima estão sendo privilegiadas. Então, há 
uma reclamação dos pais. Quanto a isso vou mandar especificamente ao Sr. Arnaldo, que 
já conversei com ele, mas gostaria que ficasse em ata que quero receber a resolução 
dessas reuniões que os pais estão fazendo. ... Temos um problema com alguns ROs feitos 
por associados, em que a segurança do Clube parece esconder as filmagens. Tive o caso 
com a filha de uma amiga minha, que senão tivesse interferido as imagens não teriam 
sido mostradas pela segurança. Não sei se a segurança tem medo, não sei o que é, mas 
tive de interferir para que essas imagens fossem vistas. E foi o chofer de um associado. 
Então, gostaria que a Diretoria tomasse uma atitude em relação aos seguranças que 
escondem informações do associado nos ROs. Obrigada. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
 

Item 2 - Apreciação das Atas das 671ª e 672ª Reuniões Ordinárias, realizadas, 
respectivamente, nos dias 17 e 24 de abril de 2017. 

Presidente – Informou que o Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa havia 
solicitado retificações de natureza terminológica, em dois momentos de seu 
pronunciamento na 671ª Reunião. 
 
André Franco Montoro Filho – Pediu correção da última frase de seu aparte ao 
Conselheiro Renato Bernasconi Zuccari na 671ª Reunião, para constar: “Concordo que 
não é despesa de caixa, mas é algo que impacta o imobilizado do Clube.” 
 

Presidente – Não havendo contestação, declarou ambas atas aprovadas, com as 
correções supra. 
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Itens 3 a 5 - Apreciação dos processos CD-51/2016, CD-52/2016 e CD-11/2017, 
referentes às propostas formuladas pela Diretoria, de concessão do 
título de Atleta Benemérito, respectivamente a Marcos Paulo Santos, da 
Seção de Handebol, Renzo Pasquale Zeglio Agresta, da Seção de Esgrima 
e Arthur Nory Oyakawa Mariano, da Seção de Ginástica Artística. 

Presidente – Prestou esclarecimento sobre os processos, informando que a discussão 
seria em conjunto, mas a votação seria individual. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Manifestou-se sobre o item 4 (processo CD-
52/2016), a saber: ... Quero parabenizá-lo, Sr. Collet, pela intenção de otimizar o tempo 
aqui da reunião, sempre tentando diminuir o tempo que a gente fica aqui gastando 
desnecessariamente. Antes de tudo, quero falar que meus votos vão ser todos favoráveis 
à aprovação de todos os atletas à condição de sócios beneméritos do Esporte Clube 
Pinheiros, mas me inscrevi especificamente para falar do caso do Renzo, que é atleta da 
Esgrima, da Seção que faço parte. Fui atleta e sou frequentador da Esgrima ainda e me 
senti extremamente feliz de ver mais um atleta da Esgrima tendo oportunidade de 
receber esse título de Atleta Benemérito do Pinheiros. Vendo tudo que o Renzo ganhou 
na carreira aqui pelo Pinheiros e em outros tempos da carreira dele, enquanto não era 
atleta daqui, é uma honra ter um atleta como ele em nosso quadro de Atletas 
Beneméritos. Não sei se todos vocês deram uma lida nos títulos que ele ganhou aqui no 
Esporte Clube Pinheiros, mas queria dar uma complementada sobre tudo que ele fez na 
carreira dele. O Renzo foi dez vezes campeão brasileiro, cinco dessas pelo Esporte Clube 
Pinheiros. Ganhou quatro medalhas nos Jogos Pan-Americanos, três dessas medalhadas 
atuando pelo Pinheiros. Foi duas vezes campeão Pan-Americano, duas vezes atuando 
pelo ECP. E enquanto era atleta do ECP foi campeão mundial militar e duas vezes 
campeão Sul-Americano. Isso, sem contar que ele foi nove vezes eleito como melhor 
esgrimista do ano no Prêmio Brasil Olímpico, cedido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. 
Acho que isso demonstra a grandeza do nível de atleta que ele é e o nível de atleta que a 
gente vai colocar, se todo mundo aprovar, em nosso quadro de Atletas Beneméritos. 
Quero fazer um relato pessoal, porque quando o Renzo entrou aqui no Pinheiros, em 
2009, acho que é o primeiro ano dele, logo depois das Olimpíadas de 2008, eu tinha 
pouco mais de 14 anos. Foi uma época que eu frequentava bastante a Esgrima. Ganhei 
um armário para guardar meu material, a esgrima, e por sorte o armário que ganhei era 
vizinho do armário do Renzo. Na época, o cara tinha ido a duas Olimpíadas, com 22 anos 
ele já tinha ido a duas Olimpíadas e eu, um garoto de 14 anos, tive oportunidade de ter 
como vizinho de armário um atleta desses. Fiquei me achando durante algum tempo por 
causa disso, nem todo mundo lá na Esgrima tem oportunidade de ter um participante de 
Olimpíadas como vizinho de armário. Digo isso, porque no momento o Renzo é somente 
um atleta militante do Pinheiros, se por algum motivo a gente não aprovar a condição 
dele de benemérito, outras crianças não terão o mesmo privilégio que tive de conviver 
com atletas do gabarito dele aqui no Pinheiros. Então, gostaria de pedir aos senhores que 
não percamos essa oportunidade. Era só isso. Muito obrigado.  
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Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a discussão e 
passou à votação. 
 
Deliberação: 
Por unanimidade de votos, o Plenário resolveu aprovar as propostas da Diretoria, 
concedendo o título de Atleta Benemérito a Marcos Paulo Santos, da Seção de Handebol, 
Renzo Pasquale Zeglio Agresta, da Seção de Esgrima e Arthur Nory Oyakawa Mariano, da 
Seção de Ginástica Artística.  
 
 

Item 6 
- 

Apreciação do processo CD-18/2017, referente ao pedido de autorização 
formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
previsto de R$ 455.541,24, para executar obra de ampliação do Jardim de 
Infância Tia Lucy. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Caio Luiz Avacine – ... Na verdade, como Presidente da Comissão de Obras achei 
importante vir aqui, até para criar essa interação com o Conselho. Vi que o item estava 
em branco, falei: Vou me inscrever, para inclusive me colocar à disposição para alguma 
dúvida referente a esse item. E esclarecer que, na verdade, a Comissão de Obras vem se 
reunindo com a presença dos cinco integrantes, vem debatendo tecnicamente todos os 
itens enviados a nós. Esta Comissão, só para esclarecimento, tem componentes de 
partidos políticos diferentes, mas realmente o nosso trabalho é sempre técnico e visando 
sempre o bem do Esporte Clube Pinheiros. Então, o parecer que a gente fez acho que 
ficou bem claro, bem resumido, então estou aqui mais para se tiver alguma dúvida sobre 
o item.  
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Quando comecei a ler esse item me pareceu que 
faltava alguma referência à questão do Plano Diretor, que entendo que dentro de uma 
lógica de planejamento os investimentos devem ser justificados a partir do Plano Diretor, 
a partir da proposta orçamentária e não está muito clara essa posição. E vi que a 
Comissão de Obras, você fez essa pergunta a respeito, mas não fiquei muito satisfeito 
com a resposta dada, no sentido que não faz parte do Plano Diretor. Isso que para mim 
ficou um pouco confuso, porque acho que se tem o Plano Diretor, ele que deve orientar 
nossos investimentos. E que está lá alguma coisa referida à área do Jardim de Infância, 
mas pela sua resposta parece que não é isso. Gostaria que fosse explicado como se 
enquadra esse pedido de reforma, de ampliação com aquilo que aprovamos do Plano 
Diretor, que é o que acho que deve ser seguido. 
 
Caio Luiz Avancine – A resposta na verdade não foi minha, mas da Comissão de Obras. O 
Plano Diretor, como é sabido por todos aqui, teve um amplo debate, pesquisas, 
participação de diversos técnicos da área, foi um negócio super trabalhoso e deu um 
resultado muito bom. Tanto que foi aprovado pela maioria, talvez unanimidade, não me 
lembro. O que a gente colocou aqui, realçou, é que a Comissão de Obras vem 
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procurando com todos os trabalhos que são solicitados, obras novas, seguir as diretrizes 
do Plano Diretor. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Perfeito. 
 
Caio Luiz Avancine – Agora, isso não quer dizer que o Clube também tem que ficar 
engessado. A gente sabe que essa área onde está a Escolinha futuramente, talvez num 
futuro até longo deve ter alguma implantação de maior vulto nesse local, mas isso vai 
demorar, porque têm outras prioridades. Agora, por exemplo, está com preferência a 
parte lá do prédio do Bem-Estar, já está em andamento o projeto para parte de 
arquitetura e demais projetos, como até foi comentado esse assunto hoje aqui. E a parte 
desse prédio também do CCR. Então, esses dois possivelmente devem ser as frentes das 
principais obras que virão. Então, a gente tem que resolver esse problema da Escolinha, 
então, não se mexe em mais nada. E a Escolinha está com necessidade devido ao 
crescimento dos alunos e a logística, a Escolinha de tempos em tempos têm usado áreas 
externas. Tem de solicitar à Diretoria: está libre aqui, está livre ali. Então, realmente 
estava com essa ociosidade de um espaço. Então, a gente realçou aqui, vou ler o que a 
gente colocou aqui: essa Comissão tem se pautado nas diretrizes do Plano Diretor 
aprovado e averiguou que há previsão de intervenções nessa área, denominada Zona 2. 
Todavia, verificamos que serão em longo prazo e acreditamos que a intervenção ou 
ampliação por hora proposta é decorrente da real necessidade imediata e visa uma 
sobrevida útil às instalações da Escolinha para se adequar às atividades do local. Então, é 
uma necessidade, está confrontando com o Plano, a gente fez questão que constasse 
essa colocação, inclusive para esclarecer aos Conselheiros, mas não quer dizer que o 
Plano Diretor também engesse e não se faz mais nada no Clube. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – O Plano Diretor ainda está em nível de 
anteprojeto, de modo que não poderia comportar uma reforma de escola. 
 
Caio Luiz Avancine – Na verdade, foi feita a fase 1, agora, vem a fase 2, que é a 
particularização de cada uma dessas zonas. Esse Plano Diretor é estimado para um 
período de 15 anos, não podemos ficar parados. Então, temos que atender às 
necessidades. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Queria só agradecê-lo por ter vindo, sempre pedia para 
que as Comissões viessem aqui e trazer o que achavam das obras e tudo mais. Outro 
ponto, é que sempre lutei aqui é da transparência. Então, hoje estamos tendo, faço em 
nome da Diretoria, agradeço ao Cappellano por ter sempre feito com que as obras 
venham com os cronogramas, principalmente financeiro. Verifiquei nessa obra que os 
valores são pontuais, têm as medidas, essas quantidades. Tanto que não houve objeção. 
Então, gostaria que para as outras obras, principalmente agora lá no Tênis, e tudo, se 
fizesse e até com maior rigor, porque assim não haverá discussão e todas as obras serão 
transparentes e poderíamos votar com tranquilidade. Obrigado pela sua presença. 
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Caio Luiz Avancine – Até temos conversado bastante, o próprio departamento de 
Patrimônio, justamente para a gente fazer, a forma como estão vindo essas obras novas, 
apresentação, as plantas, porque a gente recebe o arquivo digital, você consegue uma 
planta colorida, maiores dimensões, então, a gente consegue trabalhar de uma forma 
melhor. Então, está tendo esse entrosamento dentro do Clube, a Comissão de Obras, do 
Conselho, departamento de Patrimônio de tempos em tempos damos uma rodada pelo 
Clube, está-se trabalhando junto, sempre visando o bem do nosso Clube.  
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Não sou da área, mas estava ouvindo gente da área que 
não quer perguntar, então, pergunto eu. Esse valor por metro quadrado da construção é 
baseado exatamente em quê? Não está caro? 
 
Caio Luiz Avancine – A metragem de ampliação é em torno de 100 m2, em números 
redondos, mas tem na verdade uma adaptação na área existente. Então, nesse caso a 
gente estende, pelo menos na parte externa a gente trabalha com o que a gente 
denomina área equivalente. A área que já existe vai ter certa adequação, obviamente já 
existe, vai ter uma proporção de custo nessa área já existente. Então, não dá para pegar 
o custo dessa obra aqui, de R$400 mil e poucos reais e dividir por 100 m2, dá em torno de 
R$4 mil o m2, que realmente é caro. Mas a área equivalente da obra, por envolver uma 
parte da área já existente, acaba como se estivesse aumentando a quantidade de m2 
construídos. 
 
Regina Helena Secaf – Entendi. Mas parece que vai ter que ter uma troca de caixilhos e a 
Comissão pediu para reformular a planta. 
 
Caio Luiz Avancine – Nós demos uma sugestão, não trouxe aqui porque ainda não tem a 
solução, talvez tenha uma melhoria de custo e qualidade que consiga baratear essa obra, 
que é o que foi conversado. Mas como ainda não tinha isso definido e também não 
recebemos o definitivo de como será, o que posso dizer é que essa obra é para agora, 
senão me engano é para fazer nas férias agora. 
 
Regina Helena Secaf – Então tem que ter uma solução rápida. 
 
Presidente – Conselheira Regina, ele ouviu seu aparte, é que não pode haver debate, só 
isso. Alguém mais vai fazer aparte?  O Conselheiro vai aceitar? 
 
José Maurício Morelli (aparte) – Acho que o que a Conselheira quis saber é como foram 
fundamentados esses preços. Pelo que entendi foi fundamentado através de uma lista do 
FDE, onde tem os preços baseados, com data de julho de 2016. Só pediria que nos 
próximos Orçamentos viessem os códigos do FDE para a gente ter mais facilidade de 
poder localizar e compreender melhor os orçamentos. É só isso. 
 
Caio Luiz Avancine – Aqui nessas planilhas têm os quantitativos e os preços unitários. 
Historicamente nunca vi isso aqui no Conselho, pelo menos nunca tinha visto tabelas de 
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preços unitários e quantitativos, então, acho que já deu um passo muito grande, com 
isso a gente consegue dimensionar e ver o que está pesando mais, acho que deu essa 
visão maior. Agora, essa tabela do FDE é gigante, quer dizer, para quem não é da área vai 
ser um negócio meio... 
 
José Maurício Morelli (fora do microfone) – Não é a tabela inteira que quero. 
 
Caio Luiz Avancine – Eu sei, você quer o código correspondente, mas a própria Comissão 
pode trabalhar em cima disso, estamos lá para isso.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro Caio. Só mencionar que esses preços são 
apenas cotações, quer dizer, são apenas para demonstrar uma ordem de grandeza, 
posteriormente será feita a licitação onde teremos o valor definitivo. Pois bem, de 
qualquer maneira vamos à votação. Aqueles que forem favoráveis à expedição pelo 
Conselho Deliberativo de autorização para que proceda ampliação do Jardim de Infância 
Tia Lucy, permaneça como está; aqueles que forem contrários, queiram se levantar.  
Aprovado.  
 
 

Item 7 - Apreciação do processo CD-23/2016, referente à primeira discussão e 
votação de proposta formulada por sessenta e dois Conselheiros, de 
alteração do artigo 30 do Regulamento Geral. 

Presidente – Há dois Conselheiros inscritos, porém, para organizar os debates, como a 
Mesa pretende fazer uma emenda para acréscimo, vou dar primeiro a palavra, 
primeiramente porque vai ser uma nova proposta, inclusive para facilitar aos 
Conselheiros que venham se manifestar sobre o assunto, que o Vice-Presidente, Dr. Célio 
Cássio dos Santos falará pela Mesa do Conselho, no sentido da emenda. 
 
Célio Cássio dos Santos – ... Gostaria de iniciar cumprimentando o ilustre Conselheiro 
Juliano Toloza que brilhantemente fez essa proposição e me parece que realmente é 
uma matéria que trará um enorme benefício aos associados pinheirenses, um 
considerável número de pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, 
acredito que com aprovação dessa proposta tornará mais fácil que continue no Clube, 
não seja eliminado por falta de pagamento. Contudo, Sr. Presidente, em que pese o 
brilhantismo da proposta, gostaria de tecer alguns comentários, depois submeter a V. Sa. 
e ao Plenário uma emenda, ou talvez até, caso o Plenário entenda possível e adequado, 
podemos até utilizar o artigo 88, eventualmente quando houver a segunda votação, após 
a Comissão de Redação. O que ocorre é o seguinte, atualmente o artigo que se pretende 
modificar diz que no caso de eliminação o associado deve pagar o valor, acrescido do que 
houver, à vista, de uma vez só. E corretamente, o Conselheiro faz uma proposta em que 
pretende conceder a benesse de parcelamento em até 6 prestações desse valor em 
aberto, para que o associado possa voltar ao Clube. Só que o que ocorre é o seguinte, 
vou ler rapidamente como está sendo proposto. Pagamento no ato do requerimento da 
readmissão do valor do débito em até 6 vezes, calculados até a data de readmissão, e aí 
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continua o artigo. Esse é o inciso I, do artigo 30. O inciso III diz o seguinte: o pagamento 
previsto no item 1 acima, o qual acabei de ler, só será permitido uma única vez. Qual foi 
a intenção do ilustre Conselheiro? Que o associado que está em dificuldades e pretende 
voltar ao Clube utilizar-se uma única vez em sua vida associativa esse benefício de 
parcelar em até seis vezes. Ocorre que, vou citar um exemplo, se hoje esse indivíduo 
utiliza esse benefício, então, ele parcela em 3, 4, 5 ou em até 6 vezes, que é o máximo, 
muito bem, ele utiliza e volta ao Clube. O inciso III está falando que ele pode usar isso 
uma única vez. Ok, sem problema. O que ocorre é o seguinte, se no futuro ele vier a ser 
eliminado novamente por falta de pagamento não poderá usar esse benefício, só que 
pelo inciso III, o inciso I, só pode ser uma única vez, nem que ele queria pagar à vista não 
vai poder, não vai poder voltar ao Clube. O que ocorre, como é hoje, pode pagar à vista. 
Ele pode ser eliminado do Clube. Chega e paga à vista. Se houver um problema futuro, 
dois, cinco, 10 anos depois, ele vem, caso ele deixe de pagar três meses, seja eliminado. 
Vem e paga à vista de novo. Como foi feito agora, ele pode pagar em até 6 vezes, uma 
vez, ok. Só que caso ele venha a ser eliminado outra novamente no futuro, estamos 
impedindo que ele venha e pague à vista, simplesmente não há mais, porque como o 
inciso III está fazendo menção ao primeiro, que é uma única vez, não haverá jamais a 
possibilidade de ele voltar ao Clube. Ou seja, 1 vez ele parcela e volta. Na segunda vez 
nem que ele queira vai poder voltar. Então, Sr. Presidente, salvo melhor juízo tenho 
impressão que por melhor que tenha sido a intenção e a proposta é realmente excelente 
em minha opinião, cabível e adequada, especialmente o momento que passamos no 
país, eventualmente podemos estar agravando a situação do associado, porque do jeito 
que é hoje, em que pese que tenha que pagar à vista, ele pode uma segunda, terceira vez 
pagar à vista de novo e voltar. Da forma que está sendo proposta, ele vai pagar parcelado 
1 vez e se houver problema futuro de inadimplência, ele for eliminado novamente não 
tem mais a prerrogativa de pagar, nem que seja à vista. Por tudo isso que estou dizendo, 
Sr. Presidente, submeto a V. Exa. e ao Plenário, enfim, que evidentemente vai deliberar e 
decidir, ou nós utilizamos o artigo 88, que em redação faz uma pequena menção, 
dizendo que, arrumando isso, fala: olha, a segunda vez à vista pode pagar, só não pode 
parcelar novamente, mas à vista pode. Ou façamos uma emenda de Mesa com essa 
menção que acabei de explicitar: a primeira vez, como está aqui corretamente, ele pode 
parcelar em até 6 vezes. Se no futuro lamentavelmente vier a ficar inadimplente 3 vezes 
novamente tem a faculdade de pagar à vista e voltar ao Clube, porque senão 
simplesmente estará eliminado e assim ficará. A não ser que tenha sido essa a intenção 
da proposta: dar o direito de parcelar 1 vez, se ficar inadimplente de novo e for 
eliminado não vai ter mais a benesse de voltar ao Clube, aí acabou. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Me esclareça uma coisa: ele pode deixar de ser sócio 
e voltar a ser sócio? 
 
Célio Cássio dos Santos – Aqui é a questão da eliminação só. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Mas se ele se programar financeiramente deixa de ser sócio e 
no futuro, que ele tiver melhor pode voltar a ser sócio. 
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Célio Cássio dos Santos – Pode. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Obrigado. 
 
Célio Cássio dos Santos – Obrigado, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. A Mesa pondera que entende que não é 
possível essa proposta de emenda para acrescentar algum esclarecimento, que o Dr. 
Célio posteriormente poderá apresentar com maiores detalhes. Ela não é possível na 
oportunidade de redação, porque na verdade implicaria numa alteração da proposição 
inicial. Então, vai ser feita como um acréscimo para evitar que haja essa situação de 
impedimento para o associado que vier experimentar por mais de 1 vez essa situação de 
inadimplência, ele possa se for ocaso fazer o pagamento à vista, calculado já com aqueles 
acréscimos que anteriormente ao parcelamento são computados e no momento de 
construção da proposta orçamentária. Pois bem, senhores, enquanto o Conselheiro Célio 
faz aqui a redação que será apresentada à votação, mas acho que ficou claro o sentido 
do que a Mesa pretende. 
 
Evandro Antonio Cimino – ... Eu vou fazer um pouquinho abstração do que o 
Conselheiro Vice-Presidente se referiu ao termo uma única vez, afinal, não costumo usar 
da tribuna, a não ser quando se trata de alguma modificação nas leis que regem este 
Clube. Com relação à proposta hora em exame, que me debrucei algum tempo para 
encontrar o melhor caminho. Relativamente ao artigo 30, a nova redação estatui o 
seguinte: o associado eliminado do quadro social por falta de pagamento de 
contribuições sociais poderá ser readmitido a juízo da Diretoria ou do Conselho 
Deliberativo em grau de recurso, satisfazendo os seguintes requisitos. Como norte, 
voltado para concisão, sugiro que se elimine o parágrafo único, item 2, do artigo 30, para 
incluí-lo no corpo deste, que passaria a ter a seguinte redação: o associado eliminado ... , 
ou do Conselho Deliberativo, em grau de recurso, – Isto é que incluo – a ser interposto 
no prazo de 15 dias, contados da data em que o associado for notificado, e vai 
satisfazendo, continua o artigo. Ainda nesse mesmo artigo, para melhor aprimorar a 
redação, ao invés de destacar o item 3, do artigo 30, como bem lembrado pelo ilustre 
Conselheiro Sérgio Vergueiro, colocaria após o termo readmitido, do artigo 30, o 
seguinte: uma única vez. Ao contrário do que tem a pretensão o nobre Conselheiro Vice-
Presidente. No que concerne o inciso I, do artigo 30, cabe um estudo mais acurado, já 
que ele contempla o pagamento do valor do débito em até 6 vezes, sendo que o 
pagamento de cada parcela não deverá ser inferior a uma contribuição social mensal. 
Tendo em vista essa disposição de pagamento, tive o cuidado de requerer ao Presidente 
do Conselho que oficiasse ao Presidente da Diretoria a fim de esclarecer o número de 
inadimplentes e o número de contribuintes em atraso. Recebendo a resposta, 
evidentemente sem a menção ao nome e inscrição dos inadimplentes, constatei à época 
da resposta, ou seja, 07/6/2016, que havia 81 inadimplentes com três contribuições em 
atraso; 38 com quatro e, finalmente, 14 com cinco. Diante dessa informação, me assaltou 
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a dúvida. Como esses inadimplentes pagaria o atraso em 6 parcelas, sendo que cada 
parcela não poderia ser inferior a uma contribuição social. Ora, um sócio que deixa de 
pagar três contribuições no valor de R$ 375,00, valor da época da resposta da Diretoria, 
estaria em débito no valor de R$ 1.125,00. Pergunta-se: como pagar esse débito em 6 
parcelas, sendo que cada uma não poderá ser inferior a uma contribuição social mensal? 
Não tem jeito. Fazendo-se o cálculo teríamos R$ 187,50 por parcela, o que 
inegavelmente é inferior a uma contribuição social mensal. O mesmo cálculo se aplica 
aos inadimplentes com atraso de em 4 e 5 contribuições. Destarte, há que fazer um 
reparo no item da proposta no que tange a essa parte. Com essas considerações, salvo 
melhor juízo, proponho que a redação seguinte ao item 1, do artigo 30, do Regimento 
Geral, seja a seguinte: pagamento no ato do requerimento de readmissão do valor do 
débito em 6 vezes – Aqui acrescento – quando as contribuições em atraso são em 
número de 6 ou mais. E quando as contribuições em atraso forem inferiores a 6, em 
tantas parcelas quantas forem as contribuições sociais mensais em atraso calculado, e aí 
continuo: calculados até a data da readmissão... 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – ... acredito que a redação poderia ser em até 6 
vezes, sendo cada prestação igual a uma contribuição. Com essa redação esse problema 
desaparece, porque coloca em até 6 vezes, sendo que cada parcela no mínimo é o valor 
de uma contribuição. Acho que ficaria mais simples essa ideia, que o senhor pegou muito 
bem. 
 
Evandro Antonio Cimino – Agradeço. 
 
Presidente – Dr. Cimino, por favor, sabe o que acontece, sem entrar no mérito, V. Exa. 
como sempre se posiciona de uma maneira muito clara, bem, mas não posso colocar em 
votação a sua proposta, porque ela significaria num acréscimo, numa alteração, numa 
emenda que acresceria texto onde não existe. Então, a Mesa não poderia receber hoje 
uma proposta dessa natureza, Dr. Cimino. Então, é esse o problema. 
 
Evandro Antonio Cimino – Pois não. 
 
Presidente – Por isso que o interrompi, Conselheiro Luís Sousa, porque a Mesa entende 
dessa maneira, Dr. Cimino. Então, é uma questão que há um impedimento à análise da 
sua proposta pelo Plenário do Conselho. 
 
Evandro Antonio Cimino – Seria mais um acréscimo, um aperfeiçoamento. 
 
Presidente – Um aperfeiçoamento, mas como o prazo para as emendas já se exauriu, até 
lamento, porque sei do interesse de V. Exa. acerca desse assunto desde a sua instrução, 
inclusive como o senhor mencionou da tribuna, pediu a listagem dos inadimplentes. E 
tenho certeza, como tudo que o senhor faz é objeto de uma reflexão grande, mas 
infelizmente, por esse impedimento, não poderei pôr em votação. 
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Evandro Antonio Cimino – Pois não. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Dr. Cimino, só um aparte? Poderia, por 
favor? 
 
Presidente – Vejam bem, não haverá votação dessa proposta, ainda assim, Dr. Luís 
Sousa, Dr. Padin, os senhores acham oportuno apartes? 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Sim, porque o Dr. Cimino deu cabal entendimento ao 
assunto. Sou contra essa proposta, acho que ela não deve, tem que ser rechaçada pelo 
Conselho. 
 
Presidente – Dr. Padin, mas o senhor ocupará a tribuna por certo para fazer esse 
encaminhamento, não agora. 
 
Cândido Padin Neto – Que eu já encerraria o assunto. Mas se V. Exa. achar que por bem 
deva ir à tribuna me inscreverei. 
 
Presidente – Dr. Padin, posso inscrevê-lo? 
 
Cândido Padin Neto – Obrigado. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Me ajude, por favor. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Como uma das colocações do Dr. Cimino tem a ver 
com uma condição que pode gerar dúvida, o senhor me recomenda ir à tribuna ou 
eventualmente colocar aqui? 
 
Presidente – Recomendo ao senhor ir à tribuna, porque o Dr. Cimino como sempre se 
manifestou com muita propriedade, mas há um impedimento, que não posso pôr em 
votação. Se o senhor for fazer algum comentário, Dr. Luís Sousa, ocupe a tribuna, senão 
dificulta os trabalhos. 
 
Sergio Lazzarini – Sr. Presidente. ... Gostaria de salientar que foi aberto um precedente 
com a vinda do Conselheiro Célio aqui, reabriu a questão e está sendo formulada uma 
nova emenda. O Conselheiro Cimino está fazendo ponderações relevantes. Estou 
sentindo que estamos correndo o risco de aprovar um projeto Frankenstein. Há dúvidas, 
emendas, então, acho que seria mais prudente que adiemos esse assunto por mais uma 
sessão.  
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Presidente – Conselheiro Sergio, acho que não bastaria adiarmos, teríamos que abrir 
prazo para apresentação de emendas. 
 
Sergio Lazzarini – Inclusive para apresentação de novas emendas.  
 
Presidente – Pela manifestação do Plenário, gostaria de já apresentar essa proposta do 
Conselheiro Sergio, vou adotar também como da Mesa. A ideia seria retirar esse 
processo de pauta. Reabrir prazo para apresentação de emendas e oportunamente esse 
processo retornar para deliberação do Plenário. 
 
Cândido Padin Neto – Foi a minha também, Presidente Collet. 
 
Evandro Antonio Cimino – Obrigado. 
 
Presidente – Dr. Cimino, muito obrigado. O senhor também está de acordo com esse 
encaminhamento? 
 
Evandro Antonio Cimino (fora do microfone) – Claro. 
 
Presidente – Obrigado, Dr. Cimino. 
 
- O Conselheiro José Manssur manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente – Como o processo será adiado presumo que talvez não haja interesse da 
manifestação dos demais inscritos. Ou há? Acho que não, né? 
 

- Manifestação dos Conselheiros fora do microfone: Não. 

 

Presidente – Então, vamos à votação. Aqueles Conselheiros que estiverem em condições 
de votar queiram ocupar a parte central do Plenário. Senhores Conselheiros, aqueles que 
forem favoráveis à retirada desse processo de pauta para a reapresentação oportuna e a 
reabertura de prazo para apresentação de emendas, permaneçam como estão; aqueles 
que forem contrários, queiram se levantar.  O processo vai ser retirado de pauta e 
reaberto prazo para apresentação de emendas.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Sr. Presidente. ...  
 
- Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira começa a se manifestar-se fora do microfone. 

 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: ao microfone. 

 
Tarcísio de Barros Bandeira – Parece que estou vendo uma confusão entre se essa 
emenda se aplica ao eliminado, ou simplesmente inadimplente. Ouvi um palavreado 
sobre inadimplente, enquanto a proposta fala claramente em eliminado. Quer dizer, já 
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passou da fase de inadimplentes, que não está aí. Então, seria bom esclarecer esse 
ponto. 
 
Presidente – Já há disposição a respeito disso, Professor Bandeira, quer dizer, aqueles 
que estão eliminados que não tiveram títulos alienados, os que foram eliminados. Os 
inadimplentes podem pagar pelo atual Orçamento. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Então, essa proposta não se aplica. 
 
Presidente – Não se aplica a esses, se aplica aos eliminados. 
 
 

Item 8 - Várias. 

Claudia Nemoto Matsui – ... Não consegui falar na Voz do Conselheiro, então, agora em 
Várias, vou passar o que alguns sócios me pediram. Pediram para o Clube disponibilizar 
um bicicletário para funcionários. O número de ciclistas vem aumentando na cidade, 
como todos sabem, e implementação desse espaço estimularia o uso da bicicleta, 
conforme o deslocamento até ao Clube para alguns funcionários. Obrigada.  
 

- Assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 

 

Antonio Carlos Fiore – ... Gostaria de falar sobre dois assuntos. O primeiro seria um 
alerta que diz respeito ao resultado de bares e restaurantes dos quatro primeiros meses 
do ano. Esse é um tema que preocupa todos nós, não só a mim, preocupa inclusive, 
tenho certeza, nossa própria Diretoria. As receitas de janeiro, abril de 2017 foram iguais 
às do mesmo período de 2016. Nesses quatro primeiros meses a receita de bares e 
restaurantes foi de R$11 milhões e 093 mil; exatamente igual à do ano passado. Isso 
significa dizer que com o aumento de preço que tivemos a frequência de bares e 
restaurantes deve ter diminuído. O que não foi igual nesses quatro primeiros meses foi o 
resultado auferido por bares e restaurantes. Em 2016, em quatro meses possuíamos um 
déficit de R$2 milhões e 358 mil. E em 2017, para o mesmo volume de receita já estamos 
com um déficit de R$3 milhões e 825 mil. Nosso déficit aumentou de 2016 para 2017 em 
62%. Senhores, a cada R$ 100,00 de vendas feitas por nossos bares e restaurantes 
estamos perdendo R$ 34,50, o resultado está muito ruim. A PO de 2017 indica que em 
bares e restaurantes o prejuízo esperado do ano deverá ser de R$5 milhões. Se nos 
quatro primeiros meses do ano já estamos com um prejuízo médio de R$1 milhão por 
mês, provavelmente até dezembro teremos um prejuízo muito maior que o esperado. 
Quem vem pagando essa conta é o Custeio. Quem financia o Custeio é o associado. 
Estamos perdendo R$1 milhão em bares e restaurantes todos os meses, isso equivale 
dizer que dos R$ 409,00 da contribuição social, R$ 35,00 é para cobrir bares e 
restaurantes. Se os preços fossem inferiores ao mercado e se o serviço e qualidade dos 
produtos fossem de primeira linha, tudo bem, só que não tem sido assim. Nessa toada 
neste ano perderemos em bares e restaurantes tudo que ganhamos com a operação 
China. Senhores, assim não dá, espero que a Diretoria consiga reverter esses resultados e 
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sugiro que mensalmente este plenário seja informado do andamento dos bares e 
restaurantes e da possível recuperação que possa existir. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Em cima da sua preocupação, que é muito 
louvável, o resultado de bares e restaurantes sempre teve essa dificuldade. 
 
Antonio Carlos Fiore – Calcanhar de Aquiles. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ainda mais agora, ele fica mais expressivo, porque 
todas as despesas são lançadas em restaurantes, o que não ocorria antes, como a gente 
viu. 
 
Antonio Carlos Fiore – Eu comparei 16 com 17, que são as mesmas bases. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E o que tem de diferente entre 16 e 17 é que o 
restaurante da Sede Social por conta da reforma ficou fechado por muito tempo. 
 
Antonio Carlos Fiore – E na confecção da PO não sabíamos disso e não nos detivemos 
com esse detalhe. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Além disso, alguns dos gastos, com aquela questão 
do enxoval, dos talheres, eles entram no Custeio, porque não é ativo imobilizado, então, 
numericamente sua análise é bem pertinente, porém, ela deve a um efeito temporal, 
que se fosse suprimido tudo isso aqui, o equilíbrio estaria sendo colocado. Por que acho 
importante fazer esse aparte? Queria saber se esse lapso de tempo foi considerado em 
seu raciocínio. Porque senão foi a gente está eventualmente anunciando uma catástrofe 
que não se perpetua, porque é um ponto isolado de um período de não funcionamento 
do restaurante. 
 
Presidente em exercício - – Obrigado, Conselheiro Luís. 
 
Antonio Carlos Fiore – Por isso mesmo disse que sugiro que mensalmente o plenário seja 
informado do andamento de bares e restaurantes, porque se houver uma recuperação 
será muito bem-vinda, é o que estamos torcendo. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Mas tem o R.A.M. – Relatório de Acompanhamento 
Mensal. 
 
Presidente em exercício - – Não, Luís, desculpe-me. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perdão. 
 
Sergio Cajado de Oliveira Gasparini (aparte) – Quando você diz para a Diretoria 
mensalmente anunciar os resultados. 
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Antonio Carlos Fiore – Pode ser no R.A.M. 
 
Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Me parece que já acontece isso. 
 
Antonio Carlos Fiore – Mas acho que poderia ter um detalhamento um pouco maior 
mostrando os ganhos importantes que venham a ser conseguidos. 
 
Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Obrigado. 
 
Antonio Carlos Fiore – Obrigado. O segundo ponto que gostaria de comentar é uma 
sugestão para redução de despesas. Honestamente, penso nisso todos os dias, penso no 
que poderíamos fazer para diminuir as despesas de Custeio. Diariamente faço paralelos 
da operação do Clube com a operação que observo nas empresas que visito. E em função 
disso tenho uma sugestão a apresentar. Não temos nenhuma obrigação com bancos, 
porém, nos utilizamos dos serviços bancários, por isso que temos despesas financeiras 
registradas em nosso Custeio. Os boletos de cobrança imagino que o Clube deva emitir 
em torno de 20 mil boletos ao mês. Esses boletos de cobranças das taxas e das 
contribuições que são enviadas pelos bancos são cobrados do Clube obviamente. A maior 
parte das empresas que visito utiliza apenas a cor preta para impressão desses boletos, o 
nosso Clube se utiliza das cores preta, azul e, eventualmente até vermelha em boletos do 
Bradesco. A impressão desses boletos com mais de uma cor custa muito mais ao nosso 
Clube. Acredito que poderíamos reduzir mais de R$ 1,00 por cada boleto emitido se 
fizéssemos boletos exclusivamente pretos. Peço à Diretoria que, além de renegociar as 
tarifas bancárias que estão altas, pense na utilização apenas da cor preta e verifique o 
quanto daria para diminuir o valor cobrado pelos bancos para remessa de títulos. Essa 
singela alteração poderá significar uma economia substancial, que em minha ótica giraria 
em torno de R$25 mil/mês, ou R$300 mil/ano, que acho que poderia ajudar nosso 
Custeio. Muito obrigado.  
 
- Reassume a Presidência o Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 

 

Caio Luiz Avancine – ... Na verdade, quero falar um pouquinho sobre a preservação e a 
proteção das quadras de Tênis, principalmente em épocas de chuvas intensas. E seria 
através de cobertura retrátil diretamente sobre o piso. Para os técnicos e jogadores, as 
quadras de saibro é a melhor superfície para a prática do Tênis, porém, sua manutenção 
é um grande problema devido à complexidade, frequência da manutenção, além do 
custo. A quadra de saibro é feita em diferentes camadas, sendo a camada de cima, o 
acabamento da quadra o denominado saibro. O que vem a ser o saibro? Na verdade, é o 
resultado de uma separação de cacos de telha, são limpos, moídos, ensacado, 
transportado, tem custo, não é de graça. E são vendidos por empresas especializadas. O 
que acontece? Após vendavais e principalmente fortes chuvas devido à inclinação de 
drenagem necessária das quadras o excesso de água carrega o pó de saibro para fora das 
quadras, sendo necessário então que seja recolocado o saibro levado embora, gerando 
mais despesas. Quais são os problemas referentes ao saibro levado das quadras? 
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Primeiro, entope as canaletas dos fundos das quadras, entope tubulação de águas 
pluviais, que gera alagamentos, muitas vezes ficam depositados nas alamedas próximas 
das quadras, onde existe o piso mosaico português e até aquele piso intertravado. Nesse 
piso intertravado esse saibro acaba entrando nas juntas do piso, fica difícil até de 
manutenção e limpeza. Essa água com saibro, quando despejada na rede pública acaba 
dando muitas vezes retorno na galeria, ficando parte do material depositado nas ruas, 
criando então problemas com vizinhos e órgãos públicos. A mão de obra para reposição 
do saibro nas quadras, limpeza das caneletas e das alamedas gera mão de obra 
significativa para o Clube. Vantagens da cobertura: menor custo de manutenção das 
quadras, material e mão de obra; menor tempo de manutenção na limpeza de canaletas 
e alamedas; melhor aproveitamento das quadras pelos associados, pois normalmente 
após as chuvas as quadras ficam impossibilitadas de uso por um longo período. Em um 
caso de chuva, a proteção é retirada e em seguida a quadra está em condições de jogo. 
Bem, minha família e eu jogamos Tênis disputamos torneios pelo Clube há mais de 50 
anos e vejo essa mesma situação que se repete, não mudou nada, quer dizer, com toda 
essa tecnologia que tem hoje, então, solicito à Diretoria que se empenhe em fazer 
contatos com empresas especializadas dessa área, que façam estudos, pelo menos testes 
em algumas quadras para verificação. Com certeza darão bons resultados tanto em nível 
esportivo quanto de custo. Era isso que tinha. Obrigado.  
 

Cândido Padin Neto (aparte) – Essa já era uma questão que já tinha até conversado, não 
sei se a Diretoria, os engenheiros todos, até aumentarmos as caixas de captação, 
fazermos com que o saibro vá para baixo das caixas de captação e a gente aumenta esse 
volume, então, a gente consegue captar e até utilizar esse saibro que perdemos pelas 
alamedas, e tudo. Acho que poderíamos fazer, é uma questão técnica de ajuste das 
caixas. Hoje as tubulações estão bem próximas do rés da caixa, então, se aumentariam os 
fundos para termos alguns centímetros para podermos retirar esse saibro de mês em 
mês, 15 em 15 dias. Seria uma das soluções, mas aí teríamos de olhar tecnicamente. 
Obrigado. 
 

Caio Luiz Avancine – Mão de obra continua, ia ter de limpar as caixas, tudo mais. Já 
tivemos problemas com vizinhos aqui de material, saibro despejado na rua, isso é o fim 
da picada. Há 50 anos vejo desse jeito, com certeza alguma melhoria localizada houve, 
mas está longe, toda tecnologia que existe hoje, de empresas especializadas acho que 
vale a pena a experiência mais efetiva nesse assunto. 
 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – ... aqui estou, para registrar, uma coisa que para 
muitos talvez até seja meio boba, mas para mim é muito bacana, porque sempre fui um 
entusiasta, um praticante de artes marciais. Lutei aqui desde quando entrei, em 96, pela 
implantação de vários setores. E vale dizer que em março deste ano o setor de Capoeira 
– A implantação da Capoeira aqui no Clube fez 20 anos, acho muito bacana registrar isso 
– até porque depois dessa implantação várias outras artes marciais foram sendo 
colocadas, vieram o Karatê, Tae Kwon Do numa leva. Depois veio Jiu-Jitsu e uma forma 
de Box e, por fim, agora, na gestão Cappellano veio também introdução do Box 
competição. Competição não, mas treinamento, Box verdadeiro. Então, fica o registro 
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aqui desse aniversário de 20 anos da Capoeira, que gostaria de deixar registrado nesta 
Casa. O agradecimento a todos os Presidentes, não vou nominar, que acreditaram e me 
aguentaram também. Incomodei, enchendo muito a orelha deles no passado. E um 
pedido ao Presidente atual e aos futuros, que cada vez mais continuem olhando com 
bons olhos essas artes marciais, esses esportes de certa forma, que fazem muito bem 
para o aprimoramento individual das pessoas. E como ficou provado nesses 20 anos não 
traz nenhum problema ao Clube, aos praticantes ou às famílias, não aumenta a violência, 
muito pelo contrário. Era só isso, Presidente.  
 
Presidente – ... Antes de encerrar a reunião, em primeiro lugar, quero transferir o elogio 
que o Conselheiro Ribas fez pela dinâmica emprestada nesta reunião às Sras. e Srs. 
Conselheiros, que nos propiciaram inclusive fazer o item Várias até o final. Parabéns a 
todos os Conselheiros. Comunico também que a entrega dos diplomas, das honrarias aos 
Atletas Beneméritos hoje indicados, juntamente com os demais, serão entregues numa 
sessão solene, exatamente um dos itens da pauta será Expediente Solene para fazer essa 
entrega. 
 
 

ENCERRAMENTO 
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 22:55 horas. 

 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 674ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 26 de junho de 2017, com as retificações já dela constantes. 
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