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ATA DA 674ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
26 DE JUNHO DE 2017. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de junho do ano dois mil e dezessete, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta e três 
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 Secretaria “ad hoc”: Elida Pugliezi de Bessa 

 
 
3) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Presidente – Justificou a ausência da Terceira Secretária Maria Emília Alves Rocha dos 
Santos, por motivo de força maior, convidando para ocupar a Terceira Secretaria “ad hoc” 
a Conselheira Elida Pugliezi de Bessa. 

 
 
4) 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 

 
 
5) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes do Grupo B: 
Walenia Lúcia Checchia, da Chapa Participação, Mauro Formica Lopes Coimbra e Celso 
Luiz Borrelli, da Chapa Sou + Pinheiros. O Associado Renato Alessandri Junior, Suplente 
do Grupo B pela Chapa Participação, também foi convocado, mas não compareceu. 
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Entrega solene dos Diplomas aos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal 
reeleitos e empossados na Reunião Ordinária de 24/04/2017, para o biênio 2017/2019. 

Presidente – Convidou para subirem ao palco os Associados Keyler Carvalho Rocha 
(Presidente), Ademir José Scarpin (Secretário), José Luís de Oliveira Camargo Junior 
(Membro Efetivo), Alencar Severino da Costa; José Roberto de Araújo Cunha Junior e 
Wilson Roberto Tadeu Bernardelli (Membros Suplentes). Convidou, também, o 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano, para, com a Mesa do Conselho, entregar os 
respectivos diplomas e a Resolução do Conselho nº 10/017, que convalidou a eleição e 
posse. Leu uma síntese do currículo de cada um dos Conselheiros Fiscais, em seguida 
iniciando a diplomação. 
 
- Procede-se à diplomação dos Membros do Conselho Fiscal. 

 
Presidente - Reiterou aos homenageados votos de uma gestão profícua, convidando-os a 
permanecer assistindo à continuidade da reunião, caso quisessem. Agradeceu ao 
Presidente Roberto Cappellano e aos Conselheiros Fiscais pela honrosa presença. 
 

 
6) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Submeteu ao Plenário e foi aprovado voto de louvor proposto pelo 
Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, ao Associado Guilherme Gaia, o primeiro 
Pinheirense e o 17º brasileiro a conquistar a Abbott World Marathon Majors, que 
consiste em participar de uma série de seis das maiores maratonas ao redor do mundo, 
tendo o homenageado alcançado tempos de prova excelentes. Continuando, 
cumprimentou o Conselheiro Roberto Höfling pela passagem de seu aniversário. Na 
Sequência, apresentou ao Conselho, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: 1) 
de autoria do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, cumprimentando os 
Associados que encenaram a peça teatral “A Visita da Velha Senhora”, os Associados Ana 
Maria Latarulla, Ana Beatriz Pavan, Beto Fazilari, Chico Beto Taglianetti (ator e assistente 
de direção), Dolores Monteiro, Eliana Velasco, Eddie Summer, Tatiyma De Almeida, 
Francisco Prianti, Flávio Veras, José Roberto Giusti, Juliana Caesar, Lea Chaib, Maria 
Botino, Marcela Sabino, Paulo Casella, Paulo Renato Galgaro, Paulo Roberto, Roberto 
Araújo e Thiago Florez, cumprimentos extensivos aos participantes da equipe técnica, 
Eduardo Guindo (designer e operação de luz), Felippe Pipetta (trilha sonora), Luís 
Sorrentino (operação de som) e Marelo Mosetti (cenoténico), bem como à Diretoria 
Cultural; 2) votos de louvor de iniciativa da Conselheira Claudia Matsui propõe votos de 
louvor a atletas pinheirenses que participaram com resultados expressivos da Corrida de 
Rua, Maratona de Porto Alegre (11/06/2017), a saber: Marina Oliveira, Silvia Souza de 
Araújo, Patrícia Amaral Bei, Claudia Porro, Filipe Guerra Carralcasaz e Eduardo 
Spagnuolo. Prosseguiu, colocando à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria, cartas enviadas pela Diretoria, informando a nomeação de Diretores e 
alteração de cargos para o biênio 2017/2019, bem como o Relatório de 
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Acompanhamento Mensal referente ao mês de maio de 2017. Em seguida, informou 
alguns dados sobre a Festa Junina 2017: 

 
ACESSO AO CLUBE E CONVIDADOS PARA A FESTA JUNINA 

 Total Associados Convidados 

Quinta-feira 22/06 13.663 12.703     960 

Sexta-feira 23/06 20.177 15.191  4.986 

Sábado 24/06 17.762 13.983  3.779 

Domingo 25/06 17.333 13.660  3.673 

TOTAL 68.935 55.537 13.398 

  81% 19% 

Observações: 

1) o acesso de associados é o registrado durante todo o dia, frequência geral, não 
exclusiva para a festa 
2) o número de convidados refere-se à frequência de convidados para a festa 
 
Passou a informar que a Mesa do Conselho, com apoio da Diretoria, na esteira da 
modernidade, dará início a processo de digitalização dos documentos e expedientes 
administrativos, respectivos autos, respeitantes ao Conselho Deliberativo. Esta 
providência visa evitar a deterioração ou perda de documentos relevantes, alguns 
inclusive de importância histórica e jurídica, a par de liberar espaço físico atualmente 
abarrotado de arquivos, processos administrativos e papéis. Ademais, a digitalização, 
evidentemente, militará no sentido de aprimorar a administração documental, 
facilitando pesquisas e consultas e, também, mitigando os serviços relacionados com a 
busca manual e demorada de informações, tudo em benefício dos Associados e 
Conselheiros, bem assim dos funcionários. Há que se considerar, ainda, que o processo 
de digitalização permite garantir a integridade dos documentos e praticidade na busca de 
informações que, desta maneira, dispensará o envolvimento, neste mister, de mão de 
obra especializada. A expectativa é que o processo de digitalização, após a contratação 
de empresa especializada, mediante o devido procedimento licitatório, tenha início ainda 
neste ano; o correlato trabalho é extenso e, provavelmente, demandará muitos meses 
para a sua conclusão. 
 
Schuster – Propôs voto de louvor à Seção de Bolão, pela conquista do 3º lugar no 
Campeonato Mundial de Clubes, enaltecendo o trabalho realizado pela equipe, com 
destaque a Rogério Arkie, campeão mundial individual, Diretor da modalidade. 
Agradeceu à Diretoria pelo apoio, comentando que neste ano haverá o Campeonato 
Brasileiro Infantil e Sub 18. Voto aprovado. 
 
Angela Leone Sanchez Figueiredo – Expressou seu orgulho a todos atletas de Beach 
Tennis, atividade relativamente nova no Clube. Propôs louvor aos atletas que nos últimos 
meses tiveram significativos resultados em campeonatos, a saber: Camila Aló, que 
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recebeu pelo Clube o prêmio de Melhor do Ano de 2016 pela Federação Paulista de 
Tênis, na categoria C de Beach Tennis; André Freitas, que foi Campeão Brasileiro da OAB 
de Beach Tennis, na categoria Pró (Florianópolis/SC); Ivan Castaldi e Luiz Mendes, 
campeões na categoria Masculina 50 +. Ivan Castaldi e Majoy Goldschmidt, vice-
campeões na categoria Mista 50 +. Marcelo Della Manna, vice-campeão na categoria 
Mista 40 + (Clube Esperia - 15 a 18/06/2017). Destacou que o Beach Tennis é um esporte 
em franco crescimento no Brasil e no mundo. E aqui no Clube, além do lado competitivo, 
traz um benefício de ser praticado em família, sendo muito comum vermos pais e filhos 
praticando o esporte em nosso parque de areia. Votos aprovados. 
 
Aurélio de Paula – Comentou que o time Boca, equipe tradicional de Futebol interno do 
Pinheiros, fundado em 77, há 40 anos, mantendo uma tradição de muitos anos de jogar 
no exterior (já jogou em 17 países), no final de maio jogou em Buenos Aires contra o 
Ginásio Esgrima. Na oportunidade, como havia agendado, os patronos do Boca junto com 
ele, Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros, foram a La Bombonera e lá muito bem 
recebidos pela presidência do Boca Juniors, quando tiveram oportunidade de expor que 
o Boca no Pinheiros existe há 40 anos e suas tradições e glória do Clube, onde já jogaram 
vários ex-Presidentes. Assim, propôes voto de louvor aos patronos atuais do Boca, 
Manoel Shapazian Junior, o Maneco, e Gerson Aguiar de Brito Vianna, o Gersinho, que 
com isso elevaram o nome do Pinheiros. Votos aprovados. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Propôs voto de louvor à Diretoria e aos 
funcionários envolvidos na realização e êxito da Festa Junina 2017, bem como propôs 
voto de congratulações com o ex-Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, tio do 
Conselheiro Luiz Guilherme Laraya Kawall, pela passagem de seu 90º aniversário, 
estendendo o voto aos Conselheiros Pedro Paulo de Salles Oliveira, de 91 anos de idade, 
e Dulce Arena Avancini, de 90 anos. Proposta aprovadas. 
 
Regina Helena Secaf – Propôs voto de louvor ao Conselheiro e advogado Roberto 
Gonçalves La Laina, que defendeu o atleta Fernando Reis, do Levantamento de Peso, na 
Justiça Federal, para que este tivesse garantida sua inscrição no Campeonato Pan-
americano. Aprovado. 
 
Primeiro Secretário – Leu dois votos de louvor propostos pela Conselheira Wilma de 
Almeida Gonçalves, que foram submetidos pelo Sr. Presidente ao Plenário e aprovados, a 
saber: 1) à equipe feminina de Polo Aquático, pela conquista de Melha de Ouro na 
competição Brasil Open de Polo Aquático, com destaque a Marina Zablith, considerada a 
melhor jogadora do campeonato, recebendo o prêmio de MVP (mais valiosa jogadora) e 
Diana Abla, parabenizando o técnico Roberto Chiapini e a toda equipe; 2) à equipe 
masculina de Polo Aquático, que conquistou Medalha de Bronze no Brasil Open, 
Campeonato Brasileiro, sendo que na seleção dos melhores jogadores do campeonato foi 
escolhido o atleta pinheireirense Gustavo Grummy Guimarães, neto da proponente. A 



5/37 

 

Conselheira Wilma, finalmente, parabeniza o técnico Eric Borges e o preparador físico 
William.  
 
 

7) ORDEM DO DIA 

Item 1 – “A Voz do Conselheiro”. 

Silvia Schuster – Transmitiu as seguintes manifestações de associados: 1) reclamo com 
relação ao abuso do mau uso do estacionamento por algumas pessoas, tendo até sido 
sugerida a colocação de trava de rodas para inibir esses casos, pois forçaria essa pessoa a 
procurar a central de segurança e assinar um RO, ficando uma situação até punitiva; 2) 
com relação às mesas na Festa Junina, sugeriu-se que fosse implantado um sistema de 
reserva prévia para quem quisesse utilizar mesa. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Igor Gallo Kalassa – Quanto à utilização de patinetes e patins, reivindicou que seja 
providenciado um local para as crianças poderem utilizar esses brinquedos e terem as 
aulas de patins, para evitar possíveis acidentes. Aprovado o encaminhamento da matéria 
à Diretoria. 
 
Regina Helena Secaf – Pediu informações sobre o camarote vip da Festa Junina, o 
contrato que teria sido feito, se houve realmente camarote, se teve lucro. Ainda sobre a 
Festa Junina, transmitiu reclamação com relação ao volume do som, que impede que as 
pessoas conversem e incomoda os moradores vizinhos ao Clube. Enfim, se esses horários 
e o volume de som são autorizados pela Prefeitura. No que diz respeito às eleições no 
Pinheiros, sugeriu que seja fornecido um recibo de votação. Por último, que seja 
estudada a questão de não têm digital gravada e utiliza a carteirinha do Clube com 
senha, pois existe a possibilidade de alguém utilizar a carteirinha dessa pessoa e 
ingressar, por exemplo, no Fitness, usando a senha do associado. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Peter Alfredo Burmester – Pretendeu se manifestar sobre premiação promovida pela 
Federação Paulista de Tênis, mas foi esclarecido pelo Sr. Presidente que não de tratava 
de matéria do Expediente. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 673ª Reunião Extraordinária realizada no dia 29 de 

maio de 2017. 

Presidente – Apresentou ao Plenário as seguintes retificações: 1) pág. 7 – correção do 
voto (de pesar) proposto pelo Conselheiro Efetivo Antonio de Alcântara Machado Rudge, 
pelo falecimento de João Brasil Vita, pois constou voto de louvor; 2) pág. 21/23 – na fala 
do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, onde onde se lê “Mas tem o ranking”, 
leia-se “Mas tem o RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal”; 3) pág. 9/23, no 
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pronunciamento da Conselheira Dulce Arena Avancini, para constar, ao invés de 
“presença”, a palavra “presentes”.. Não havendo objeção, declarou a ata aprovada com 
as retificações supra. 
 
 
Itens 3 - Apreciação do processo CD-15/2017, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria para utilização o Fundo Especial até o valor 
previsto de R$ 447.156,41, para aquisição de ativo imobilizado para o 
Fitness – Bicicletas Verticais e Horizontais. 

Presidente – Prestou esclarecimento sobre a matéria e abriu a discussão. Como não 
havia inscritos, submeteu o pedido da Diretoria à votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade de votos. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-20/2017, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria para utilização o Fundo Especial até o valor 
previsto de R$ 3.441.122,96, para executar a troca da cobertura do Conjunto 
Desportivo. 

Presidente – Anunciou a matéria e abriu a discussão. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – ... A Diretoria está solicitando autorização para executar a 
troca da cobertura do Centro Desportivo, com valor previsto de R$ 3.441.122,96, no 
prazo um pouco mais de seis meses. Essa troca é motivada pelo fato de ela apresentar 
muitos pontos de goteiras e ser ineficiente para garantir o conforto térmico. A Comissão 
de Obras já esclareceu que ela tem mais de 30 anos e nunca passou por uma grande 
reforma. Lembro que na página 100 da previsão orçamentária de 2017, no Orçamento de 
Investimento já foi previsto a reforma da cobertura do Centro Desportivo. Sem entrar no 
mérito do valor apresentado, pois se aprovada essa solicitação será realizado o 
respectivo processo licitatório, entendo que deveremos aprová-la pelos motivos 
apresentados pela Diretoria e pelos pareceres apresentados das Comissões 
Permanentes. Porém, julgo oportuno fazer duas considerações. A primeira. Na recente 
revisão do Plano Diretor, aprovada neste Conselho, em 27 de março, na página 68, é 
informado que o Centro Esportivo está localizado na zona 5, tendo sido propostos 
estudos para o possível uso do sexto piso, que seria essa cobertura que iremos reformar. 
Fiquei sem saber se essa proposta do Plano Diretor foi abandonada, ou se ela ainda será 
estudada na fase 2 desse plano. Segunda consideração. Na proposta que a empresa 
Medabil apresentou para reforma dessa cobertura, nas observações gerais, em negrito, 
foi sugerido por essa empresa que o Clube contrate uma empresa especializada para 
atualizar o laudo realizado em 1991, pela empresa Mult Espaço Engenharia e 
Construções Ltda, pois, segundo esse laudo, a cobertura existente possui regiões que 
não" estariam atendendo as normas vigentes de concepção estrutural, além de 
possíveis cargas acrescentadas de 1991, até hoje. Esclareço que conforme indicou na 
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página 3 de sua proposta, a Medabil está prevendo para sustentação de suas telhas uma 
estrutura secundária de cobertura, pois conforme já informou a Comissão de Obras, a 
estrutura do telhado será mantida. Fiquei sem saber se a Diretoria irá atualizar esse 
laudo, pois na planilha de custo não foi apresentado esse valor. Entendo que por falta 
dessas informações do pedido de verba que estamos apreciando, o Presidente da 
Diretoria ou alguém por ele designado deveria vir a esta tribuna prestar os devidos 
esclarecimentos, para que o Conselho tenha mais elementos para votar.  
 
Presidente – Informou que oportunamente a Mesa convidaria o Sr. presidente da 
Diretoria para se manifestar. 
 
Silvia Schuster – ... Venho aqui pedir para que todo mundo pense, repense, inclusive 
conheço vários Conselheiros que têm filhos e filhas que treinam no 4º andar do Conjunto 
Desportivo. Toda vez que fazemos reunião, que tem jogos, as pessoas têm reclamado 
bastante do calor insuportável do local. Em segundo lugar, quando chove, até enviei 
várias fotos para o Diretor Miller, realmente fica impossível e muito perigoso; as crianças 
correm risco de escorregar, cair e se machucar. ... Venho pedir encarecidamente que os 
senhores votem a favor dessa reforma, da liberação dessa verba, porque realmente 
existe uma necessidade, pais e mães estão muito preocupados com o estado que as 
crianças estão treinando, quer dizer, no ginásio, e muitas vezes jogos contra, vêm outros 
clubes aqui e ficamos até sem graça de ver que existem partes das nossas quadras com 
goteiras. Acho que seria muito importante e muito bom para todos aprovar essa 
reforma. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Primeiro, deixo claro que essa troca da cobertura do ginásio 
poliesportivo é essencial e precisa ser realizada. Analisando a proposta enviada pela 
Diretoria, aliás, essa empresa Medabil, que conheço, é de altíssima qualidade técnica e já 
prestou vários serviços. Mas tiveram dois itens que me chamaram muita atenção e 
gostaria de colocar para reflexão da Diretoria, que são os seguintes. No projeto para 
troca de cobertura Medabil um valor de R$ 301.055,60. Quando comecei a ler pensei que 
o projeto fosse para trocar estrutura metálica e telha. Não, é só da telha. Então, achei 
esse valor muito elevado, inclusive na proposta da própria Medabil. Só para os senhores 
terem noção, em vários outros galpões industriais às vezes se pede um projeto para se 
realizar concorrência. E às vezes a empresa até fornece o projeto gratuitamente. 
Estranhei muito esse valor por ser simplesmente a cobertura do prédio e não a estrutura 
metálica. Inclusive, como foi falado aqui pelo Conselheiro Tatit, a Medabil sugere que o 
cliente contrate uma empresa especializada para atualizar o laudo realizado em 1991 
pela empresa Multi Espaço Engenharia e Construções Ltda, cuja tratativa é estrutura 
metálica e cobertura do prédio. Perfeito, então, a estrutura metálica já tem um projeto, 
ela já foi feita lá atrás e está pedindo um laudo para confirmar a execução e talvez para 
verificar a qualidade da estrutura. E o segundo item que gostaria de chamar atenção, é 
logo em seguida na planilha. Taxa de mobilização da Medabil, R$ 351.229,20, que 
também acho exagerada a proposta pela Medabil. Gostaria que a Diretoria examinasse 



8/37 

 

com muito carinho, porque temos R$650 mil entre projeto e mobilização da empresa. 
Acho esse valor exagerado para um tipo de obra como esse. Minha sugestão é que a 
Diretoria refaça esse valor para apresentar ao Conselho. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ... Gostaria que dividisse esse meu pronunciamento em 
duas etapas. Primeiro, uma proposta complementar. Gostaria que o Conselho analisasse 
e, se possível, aprovasse. No parecer da Comissão Permanente Financeira está escrito 
assim: o Diretor de Patrimônio informou à Comissão Permanente Financeira que na 
contratação das empresas será solicitada apresentação de apólice de seguro de risco de 
engenharia, assim como seguro intitulado performance bond, que cobre eventuais 
necessidades de troca da empresa que realiza a obra, no caso dessa não apresentar o 
desempenho contratado. Acho que isso é uma necessidade fundamental, não só para 
essa obra quanto para todas as obras aqui do Pinheiros, que as firmas apresentem 
seguro performance bond. E esclareço que existe no Senado o Projeto de Lei 555, que 
vem transformar o Projeto de Lei 866, em que vai obrigar a todas as firmas que façam 
obras acima de R$200 milhões apresentar performance bond de 100% do valor da obra. 
Essa performance bond é uma segurança que no mundo inteiro tem e que se adotada no 
Pinheiros acho que vai ser uma segurança para nós e uma postura muito transparente e 
de segurança. Portanto, minha proposta é que se inclua na aprovação a necessidade e a 
obrigação da apresentação da performance bond para essa obra especificamente. A 
segunda parte do meu pronunciamento vai ser uma análise do que está sendo 
apresentado. Li com muito cuidado, analisei essa planilha. Primeiro, considero que isso é 
uma planilha estimativa. Essa planilha estimativa dá uma ordem de grandeza para nós do 
montante da obra, lastreada em algumas informações. Não considero que essa obra será 
executada por essa firma, porque seria ilegal. A legalidade passa pela concorrência e os 
concorrentes apresentarão seus preços em base a um projeto. Esse projeto deverá ser 
feito pela Diretoria. E, mais ainda, nas planilhas que deverão lastrear essa análise de 
homogeneização das planilhas não me parece viável e nem tecnicamente aceitável que 
quase 60% do valor de um orçamento venha estipulado em verbas. Senhores, verbas a 
gente usa quando tem uma estimativa no caso presente. Sei, porque perguntei ao 
Diretor de Patrimônio, por que só Medabil? E ele me explicou: Não, não é só Medabil, foi 
consultado Medabil, foi consultado a Bemo, foi consultada uma terceira firma. E neste 
momento apresentamos a opção da Medabil como uma estimativa, mas não quer dizer 
que essa firma irá fazer essa obra. Deverá ser feita uma planilha em que, modestamente 
me lembro e atuo nessa área, e nunca estipulei, orientei ou orcei uma estrutura por 
verba quando se trata de concorrência, normalmente se calcula por quilo ou por 
tonelada. E cobertura é por metro quadrado. Então, na próxima planilha, na planilha de 
comparação com certeza virá isso, porque nossos técnicos são capazes. São tão capazes e 
profissionais que estão tendo cuidado de ao fazer essa obra estar contratando um 
especialista para acompanhar o trabalho dessa obra. Essa obra não é fácil, vamos tirar 
uma estrutura de cobertura e colocar outra com gente andando, com gente embaixo. É 
extremamente difícil. Valor estimativo até esse. Acho razoável a gente dar oportunidade 
de ter esse valor, mas o valor real é da concorrência, é o valor que vai ser feito na 
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concorrência. E sugiro à Diretoria que a análise dessa concorrência tenha contribuição da 
Diretoria de Suprimentos também. São essas observações que faço. Gostaria que o Sr. 
Presidente colocasse em votação minha primeira proposta.  
 
Caio Luiz Avancine – ... Na verdade, a Comissão de Obras, como vem fazendo em outras 
deliberações que já passaram por aqui, tem procurado dar umas explicações a mais, não 
de simples acordo ou não, mas já dá uma prévia do direcionamento. Sei que é muita 
coisa técnica, então, nossos pareceres têm saído numa linha de já dar certa instrução. Em 
todo caso, vou fazer aqui uns complementos para a gente entender um pouquinho 
melhor. O parecer da Comissão de Obras procurou esclarecer os Conselheiros sobre o 
item aqui analisado, “Troca da Cobertura do Conjunto Desportivo”, que na realidade não 
se restringe apenas à troca de telhas, mas abrange outras melhorias a serem realizadas 
nesse prédio (denominadas na solicitação como serviços complementares, que serão 
abordados em seguida). A cobertura existente, como já dito no parecer, tem 33 anos. 
Passou por diversas reformas parciais, de forma a prolongar a sua vida útil, mas vem 
apresentando sinais claros que precisa de uma reforma eficaz e com técnica aprimorada. 
A área do prédio poliesportivo é de 4.800 m². Tem uma parte de laje que corresponde à 
casa de máquinas e a cobertura da caixa d’água, o que sobra então para a parte de 
cobertura em si em torno de 4.000 m², que é composta por telhas e domos. Para quem 
não é da área, domos na verdade são peças translúcidas que servem para iluminar, 
eventualmente para ventilar os ambientes internos, auxiliando na economia de energia, 
proporcionando iluminação homogênea e sem ofuscamento. A metodologia usada para 
levantamento de custos foi dividida em duas etapas: - Quanto à cobertura: foi solicitado 
um orçamento à empresa Medabil, que é uma empresa que existe há 50 anos no 
mercado, fabricando e instalando estruturas e coberturas diversas, empresa essa que 
têm obras no Brasil e em diversos outros países. Essa forma de estimar o custo 
certamente é muito mais representativa do que montar um orçamento baseado em 
preços unitários realizados por nossos orçamentistas. Essa empresa esteve no Clube, 
analisou com seus técnicos as condições do trabalho, da estrutura, calhas, rufos, 
prumadas de águas pluviais, encaminhando então seu orçamento e as soluções técnicas. 
A eventual aprovação desse item não representa na contratação dessa empresa, pois o 
orçamento servirá apenas para balizamento de preços; devendo então ser realizada 
concorrência com empresas credenciadas para esse tipo de serviço visando a efetiva 
contratação. O sistema de telhas proposto é do tipo “sanduíche”, que é caracterizado 
pela utilização de duas telhas metálicas em torno de 5 cm de espessura, que na sua parte 
interna existe um sistema de lã de vidro que tem como função aumentar o conforto 
térmico da edificação, consequentemente reduzindo gastos com sistema mecânico de 
climatização e tem também a função de melhorar o isolamento acústico. - Quanto aos 
serviços complementares: compreendem a limpeza da fachada através de hidro 
jateamento, substituição dos coletores de águas pluviais, substituição das descidas de 
água pluviais, as prumadas, adaptações do sistema de para-raios e combate a incêndio, 
instalação de veneziana industrial em PVC com acessórios em aço, troca do sistema de 
iluminação das quadras esportivas, além de locação de equipamentos, tapumes, retirada 
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de entulho, etc. Os valores referentes aos serviços complementares foram estimados 
tendo como fonte os valores unitários da FDE (Fundação de Desenvolvimento da 
Educação). O prazo estimado para executar todas essas atividades é de seis meses e 
meio, uma vez que a troca do sistema de cobertura e revisão da estrutura metálica será 
executada em módulos de 20 metros de largura (a largura do prédio é 40, vamos pegar 
em módulos de 20), com instalação de tablado de proteção, uma lona para a parte 
superficial. Então, será um serviço de passo a passo, de forma a gerar o mínimo de 
transtorno às atividades do local. Em resumo, as melhorias propostas pela Diretoria são 
necessárias e vem sendo reivindicadas pelo corpo associativo, devido a incidência de 
goteiras em diversos pontos da edificação. E a sua realização certamente trará uma 
melhor condição de uso, segurança e modernização ao prédio do centro esportivo. 
Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e vou tentar já responder os 
questionamentos anteriores. Pelo Tatit, por exemplo, sobre o possível uso do 6º piso. O 
que aconteceu? A Comissão de Obras recebeu em setembro de 2016 um estudo 
justamente para troca já dessa cobertura. Na ocasião a Comissão analisou e entendeu 
que talvez pudesse ter uma alternativa de utilização desse 6º pavimento, enfim, se criar 
uma área de maior utilização em nosso Clube, mas aí dependeríamos de uma série de 
fatores. Precisaríamos ver a parte legal na prefeitura, precisaríamos ver a parte de carga 
do prédio, a parte de projetos. Como é que seria feita essa tal laje para utilização da 
parte superior. Então, devolvemos à Diretoria essa solicitação que chegou em setembro, 
para que ela analisasse essa alternativa, achamos que valia a pena realçar esse detalhe. 
Pelo que sei foi feita uma análise pela Diretoria. Junto à prefeitura não teria problema, 
uma vez que você está tirando o telhado e colocando uma laje. A nível de área construída 
não tem nenhuma alteração para mais ou menos. Obviamente teria de aprovar projetos, 
tudo mais. O entrave que deu na verdade é que o vão lá é muito grande, o vão para a 
gente vencer a nível de laje, então, seria preciso vigas de um porte muito grande, que 
não sei precisar o valor, mas para efetivamente executar esse serviço era um valor muito 
grande. Não sei se a Diretoria depois pode dimensionar isso aí ou não. Então, isso é o que 
a gente tem conhecimento, de como veio e como a gente devolveu à Diretoria o assunto. 
Ainda do Tatit, comentário da proposta da Medabil, sobre um laudo de 26 anos atrás. 
Realmente existe esse laudo antigo, quer dizer, vários acompanhamentos foram feitos 
visando a estrutura, análise nesse meio tempo, talvez não em forma de laudo ou 
publicação, mas a ideia da Diretoria para efetivar essa obra, como já dito aí pelo 
Conselheiro Badra, era contratação de um técnico da área que fosse administrar e 
gerenciar desde a indicação das empresas, as especificações técnicas, para que 
houvessem realmente cotações alinhadas, seguindo os mesmos parâmetros, para daí sim 
termos esse valor final. A colocação do Antonio Moreno, considero essencial o serviço. E 
consta lá nas propostas o projeto de troca de telhas em torno de R$300 mil e taxa de 
mobilização R$300 mil.  
 
Presidente – Sr. Conselheiro, peço para o senhor concluir, que o tempo já está esgotado, 
por favor. 
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Caio Luiz Avancine – Estou respondendo as considerações. 
 
Presidente – Eu sei, mas não houve aparte. Se o senhor puder ser breve nós vamos 
aguardá-lo. 
 
Caio Luiz Avancine – O resumo que a gente fez na Comissão de Obras e a parte de 
cobertura chegaria então em torno de algo de R$ 2.120.000,00, acho que era isso aí, que 
dividindo esse valor pela área que a gente tem de cobertura, que são 4.000 m², revendo 
toda estrutura, troca de telha, troca de calhas, toda essa parte de cobertura, a nível de 
R$ 500,00 o m². Então, esse é o número de referência que a gente tem também. 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, o senhor pode ter mais cinco minutos para concluir, por 
favor. 
 
Caio Luiz Avancine – Já estou concluindo. Então, quer dizer, detalhes maiores a própria 
Diretoria pode passar. O Conselheiro Badra já falou que realmente serão direcionados os 
trabalhos para um consultor especialista na área, obviamente ele dará todo 
direcionamento. 
 
Arnaldo Osse Filho (aparte) – É que o senhor não respondeu à pergunta do Toni a 
respeito do projeto e da mobilização. 
 
Caio Luiz Avancine – A Diretoria vai responder isso aí. Na verdade, pelo que entendi vai 
ter uma análise muito criteriosa da estrutura, que estaria embutida nesses valores 
citados e eventualmente haverá até reforço, enfim, o que for necessário. Então, aí são 
valores, por isso que aqui está a nível de verba, um valor alto, mas realmente não veio 
especificado item por item. Se a Diretoria puder dar essa consideração. Fora isso, estou à 
disposição para o que precisar. Obrigado.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Não pretendo ser demorado, mesmo porque o Dr. 
Badra já cumpriu parte do que ia falar, agradeço por ter antecipado sem a gente ter 
combinado com relação aos seguros, performance bond e o seguro de engenharia. Mas o 
que gostaria de trazer aqui, é que na Comissão de Finanças houve uma preocupação 
muito grande em avaliar se o total que estava orçado para essa obra seria um total que 
poderia ter chance ou não de após a obra ser realizada, o valor superar em muito o que 
está sendo previsto. Por isso o questionamento foi feito junto à Diretoria, a Comissão foi 
questionar: qual a chance que isso teria de poder estourar, né? Porque é muito ruim, o 
Conselho aprova uma verba. Depois realiza e pede aditivos, essas coisas são bem 
desagradáveis e colocamos essa pergunta. Uma delas: os seguros estão colocados? Dada 
a natureza, como o Dr. Badra brilhantemente colocou aqui da complexidade dessa obra, 
entendemos que a parte do seguro deva ser algo interessante para qualquer eventual 
sinistro que possa vir a acontecer. Mesmo pelo fato de a obra ser complexa, 
eventualmente ser necessário trocar o empreiteiro no meio da obra. A gente não pode, 
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nós associados e nós clubes não podemos assumir esse ônus de uma falha que às vezes 
está fora do nosso controle. Como a gente já presenciou aqui, são muito danosas para 
nós. Então, ficamos com essa segurança em relação à obra. Em relação a outro item, que 
é um item muito interessante, que é o chamado bota fora. Bota fora é um termo que os 
engenheiros usam. Nós vamos ter de remover essa cobertura e vamos ter de destinar a 
algum lugar, não pode jogar na marginal, tem de ter uma destinação correta, inclusive 
para que o Clube não tenha nenhum tipo de autuação em relação a dano ambiental, que 
é imprescritível, inafiançável e tem um monte de lei aí que está pegando. Então, para 
que isso não pegue nós tomamos o cuidado de olhar em relação a esses itens que 
normalmente não surgem com tanta evidência, mas acredito que seja muito importante 
trazer esse comentário aqui ao Conselho para, como novamente Dr. Badra comentou, 
que a gente se habitue a sempre cobrar em obras de complexidade a existência deles e 
assegurar que eles fazem parte do Orçamento, para que não tenhamos surpresa em 
relação ao que vem pela frente. Dessa forma, temos um conforto bastante grande, 
ficamos muito confortáveis na Comissão de Finanças em relação ao valor orçado e à 
capacidade do nosso Fundo Especial de Investimentos absorver os investimentos que 
estão sendo solicitados, não só esse. Mas esse no contexto dos demais que foram 
solicitados e ainda estarão em execução. Damos a segurança a este Conselho que há 
fundos para que sejam feitas todas essas obras.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Convidado a falar pelo Sr. Presidente, 
assim se manifestou: ... Vou começar respondendo, para manter a sequência que o Tatit 
pediu. Na verdade, Tatit, o que o Caio falou, a gente mandou à Comissão de Obras. Eles 
fizeram o mesmo pedido que você fez, para a gente estudar, apesar que ainda não 
mudou no Plano Diretor, mas o que travou a sequência disso, que a gente fez o cálculo, 
está dando em torno de R$13, R$14 milhões para fazer uma laje do tamanho do vão e 
com as vigas. A partir do momento que a gente chegou a esse valor abortou essa opção, 
porque a gente acredita que não deva gastar R$13, R$14 milhões para fazer um 5º andar 
de um poliesportivo que a gente não sabe se vai utilizar. Então, a gente preferiu fazer em 
comum acordo, eu com o Engenheiro Miller, do Patrimônio, a gente fazer só a cobertura. 
Outro assunto que tem em decorrência disso e a nossa experiência mostrou que a gente 
estava acertado, porque a gente não pode esquecer que há três, quatro meses voou 
telha lá. Quase tivemos um problema de evacuação do poliesportivo, do Fitness. E as 
goteiras, fora as pessoas que podem se machucar torcendo o pé. Então, o que a gente 
fez? Mandou para cá, porque já estava querendo fazer isso há muito tempo e o processo 
aqui é muito lento, então, mandamos para cá sem ter o parecer do laudo, do calculista. 
Mas concomitante a gente contratou. O parecer chegou no dia 14 de junho, terça da 
semana passada. E a gente como engenheiro estava prevendo que ia acontecer, estava 
mais ou menos escrito, posso até lê-lo, o que reforça, e aí entra o que o Conselheiro 
Antonio Moreno falou, que acho que ele precisa rever o posicionamento dele depois que 
eu explicar aqui, porque a gente precisa entrar urgentemente fazendo essa obra, para 
não ter de fazer uma obra por emergência lá, em cima do parecer do calculista. E aí, já 
vou ler o parecer, que reforça nossa estratégia, que estava correta de mandar para o 
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Conselho, isso responde também parte da pergunta do Engenheiro Badra. Concordo 
plenamente com ele com seguros. Também acho que temos de fazer isso. Temos feito e 
temos colocado a Diretoria de Suprimentos em todas as nossas compras e licitações, mas 
não deu para a gente destrinchar muito algumas coisas em verbas, porque a gente queria 
acelerar e mandar para cá. Respondendo à pergunta do Dr. Antonio Moreno. Óbvio, 
aquilo, já foi dito, há uma proposta de referência, aquilo não é um orçamento que está 
sendo fechado. Se você leu a proposta, quem leu, ele também pede 35% de mobilização 
e 30 de projeto. Ele pode pedir o que quiser, mas não vai ter, ele fez um orçamento para 
a gente poder trazer ao Conselho, para poder aprovar os itens que não são mais de 
planilha. Agora a gente vai fazer uma licitação e vai. Nessa proposta que ele mandou, 
tenho certeza absoluta que quando a gente for fazer a concorrência, quem for fazer vai 
nos dar o projeto também. Acredito. Mas a gente não pode num pedido de verba contar 
com a certeza do que a gente ainda não tem. Então, a gente mandou aqui para pedir o 
valor que ele pede. Ele pede outras coisas também, que a gente também sabe, por 
exemplo, a gente tem de entender que não vai poder fechar o Fitness, vamos ter de fazer 
essa obra fazendo pequenas intervenções, por isso que demora seis meses, porque 
também é picada. Então, é um orçamento de terceiros que a gente traz aqui para o 
Conselho, que ali põe algumas coisas que a gente também não concorda, que é o projeto 
de mobilização, mas está no direito dele. E quando for feita a licitação isso, se Deus 
quiser e a gente trabalhar direito, vai conseguir suprimir e melhorar o valor. Voltando ao 
que mais me interessa, além da complexidade da execução, foi a pergunta do Tatit, 
porque o que tinha acontecido anteriormente com o voo das telhas, etc. E o parecer do 
calculista, ele nos deu na semana passada, fala o seguinte. Vou ler o final, Tatit, depois 
tem aqui, te passo, está nas mãos, foi contratada pela LC Engenharia e Construções 
Metálicas: a simples troca das coberturas mais as sobrecargas, hoje, aplicadas à estrutura 
metálica verificam-se a existência de um grande número de peças que ultrapassam o seu 
limite de capacidade de carga, apresentando a quantidade de 365 banzos e 96 diagonais, 
conforme diagramas anexos. Situação ainda mais desfavorável quando acrescidas da 
reserva técnica de 25 quilos por metro quadrado. Totalizando assim a quantidade de 465 
banzos e 200 diagonais, de um montante total de 2.133 peças tubulares da obra. Aqui 
vem a parte que interessa a gente: após estudo e avaliação chega-se à conclusão que a 
estrutura metálica pode entrar em colapso com o acréscimo desses carregamentos 
adicionais. Não podemos ficar postergando lá, precisamos fazer logo, antes de ter algum 
problema. Por isso que a gente fez concomitante. Em conversa com o Miller, falei: já 
voou telhas, está tendo problema. Vamos mandar com o que a gente tem, depois a gente 
desenvolve para não ter de fazer uma obra de emergência aqui. Se amanhã tiver outro 
vendaval, outra chuva e voar de novo o telhado lá. Então trouxemos aqui. É óbvio que a 
gente vai pegar um projetista para fazer todo esse cálculo estrutural. Na conversa 
preliminar que o Miller teve com o projetista, ele acredita que fazendo uns reforços 
estruturais a gente consegue melhorar a mobilização e desmobilização, então, a gente 
diminui numa parte o preço por várias mobilizações e várias intersecções de trabalho, 
mas ao mesmo tempo, isso diminui o custo, mas vai ter o acréscimo do reforço 
estrutural. Mas precisamos enfrentar o problema, não podemos esperar para ver, 
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porque a situação lá precisa, é um problema de muito tempo que tem no Clube e 
estamos muito confortáveis que com a verba aprovada aqui, nossa capacidade técnica 
que a gente tem feito vai resolver o problema com a melhor solução, a solução mais 
econômica ao Clube e sem ter nenhum problema com o associado usando lá o espaço. 
Então, Dr. Antonio Moreno, você não tinha essas informações. Essas informações 
chegaram para a gente no dia 14. Agora, o que o empreiteiro pede no orçamento é uma 
coisa. Fechar a obra é outra, é bem distinto. Já falei que concordo plenamente com o 
Badra. Vai ser feita uma licitação, espero que venham outras soluções, outras propostas 
para a gente poder com certeza baratear. É isso, é um problema que a gente tem no 
Clube há 33 anos e vamos fazer o mais rápido possível, porque o Clube está precisando. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna (aparte) – Só recomendo que se preveja nesse recálculo 
das estruturas o suporte para placas eletrovoltaicas que determinarão fornecimento de 
energia solar. Esse estudo não é possível ser feito depois, indubitavelmente o Clube vai 
precisar desse recurso futuramente em várias coberturas. Então, que não se omita pelo 
menos nesse recálculo o peso dessas placas. Seria uma recomendação para que não se 
esqueça desse fator. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Conselheiro Gerson, hoje lá, o Miller está 
aí, está mais no dia a dia, mas a gente está com uma estrutura para 12 quilos por metro 
quadrado lá. Se pegar uma telha de hoje é mais que 12 quilos por metro quadrado. 
Então, precisamos atacar o problema. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Além dessa parte, fazer o estudo da fotovoltaica. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sem dúvida nenhuma, é super 
pertinente. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Obrigado.  
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Presidente, queria saber se não há uma possibilidade de 
se fazer uma laje ao invés de um telhado, prevendo que talvez no futuro esse 6º andar 
possa ser útil ao Clube. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Respondi, não sei se você estava aqui no 
comecinho da minha explanação. 
 
Regina Helena Secaf – Estava. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Então não consegui me fazer entender. A 
gente fez esse estudo para fazer essa laje do 6º andar, que teoricamente poderia 
aprovar, só que o custo para fazer esse 6º andar estava dando em torno de R$13, R$14 
milhões, de R$13 a R$15 milhões, o Álvaro fez. E achamos muito exagerado gastar R$14 
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milhões, vamos arredondar, neste momento para fazer isso, com os problemas que a 
gente tem. 
 
Regina Helena Secaf – Foi isso que não entendi, isso sem construir o 6º andar, só fazendo 
a laje sairia R$14 milhões? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – O que você chama de construir o 6º 
andar? 
 
Regina Helena Secaf – Ao invés de fazer um telhado, faz uma laje e não constrói o 6º 
andar. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Trocar a cobertura... 
 
Regina Helena Secaf – Por uma laje. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vai gastar R$14 milhões para fazer... 
 
Regina Helena Secaf – Isso que estou perguntando, se seriam R$14 milhões sem 
construir o restante. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Se entendi direito, você falou, em vez de 
manter essa estrutura com os reforços que o Gerson falou muito bem, fazer uma laje de 
cobertura, impermeabilizar essa laje e não fazer nada em cima vai gastar isso. Aí não vale 
a pena. ... Até porque a gente não sabe, respondendo ao Tatit, se mudará alguma coisa 
em nossa lei municipal. Então, você corre o risco de fazer toda essa estrutura e vai ficar 
uma laje de cobertura, está sendo um desperdício de dinheiro, entendeu? 
 
Regina Helena Secaf – Entendi. Obrigada. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É isso que tinha para falar. Muito 
obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado, Presidente. Não há mais inscritos. Passemos à fase de 
votação. Antes disso, algumas considerações. Há uma proposta prejudicial, que é do 
Conselheiro Efetivo Antonio Moreno Neto, de retirada de pauta do processo. A proposta 
do Conselheiro Badra, de adoção do seguro de performance bond... 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Sr. Presidente, falei de revisão, não falei de 
retirada de pauta. 
 
Presidente – Retirada de pauta para revisão? 
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Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Não. 
 
Presidente – Como é que seria feita, Conselheiro? 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Rever os valores do projeto e da 
mobilização. 
 
Presidente – Não se retira de pauta então? 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Não. 
 
Presidente – Então não há proposta de retirada de pauta. As informações solicitadas pelo 
Conselheiro Flávio Tatit foram prestadas agora pelo Presidente da Diretoria. E a proposta 
de performance bond, do Conselheiro Pedro Badra, não é propriamente uma proposta, é 
uma recomendação, mas que o Presidente já disse... Não posso aceitar proposta agora, 
Conselheiro Pedro Badra. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – É proposta aglutinativa, é proposta complementar. 
 
Presidente – Mesmo assim, Conselheiro, não posso. No momento da apresentação 
poderia ser uma proposta aditiva, aglutinativa, qualquer uma delas eu não poderia agora 
receber como uma proposta. Mas digo ao nobre Conselheiro que o próprio Presidente da 
Diretoria da tribuna disse que acolherá essa sua sugestão, ou essa proposta no sentido 
lato do termo, essa sua proposta no sentido lato, na execução dessa obra. Ou seja, que 
ele adotará o seguro de performance bond. Acho que dessa maneira já resolve. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Já é suficiente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Dr. Collet. ... Acho que entendi errado, 
que o Dr. Antonio Moreno tinha pedido a retirada de pauta. E agora entendi que é uma 
revisão dos valores. Óbvio, aceito como uma recomendação, que a gente vai fazer isso na 
hora que fizer a licitação sem dúvida nenhuma.  
 
Presidente – Muito bem, então, pelo que entendi, evidentemente que como sempre 
acontece na questão de liberação, de autorização de uso de verbas aqui pelo Conselho 
Deliberativo, essa autorização se dá a partir de um orçamento base, evidentemente que 
não é um orçamento executivo, nenhum projeto executivo que vai ser executado, é um 
valor que pode até ele ser gasto, não é o desejável que ele seja o efetivo, evidentemente 
que precede, qualquer procedimento licitatório que vai ser observado pela Diretoria 
oportunamente quando for contratar a obra. Então, não há nenhuma proposta 
alternativa, vou apresentar a proposta da seguinte maneira: Aqueles que forem 
favoráveis à concessão de autorização à Diretoria para utilização de verba no valor de até 
R$ 3.441.122,96, para executar a troca da cobertura do Conjunto Desportivo, quem for 
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favorável, fique como está; aquele que for contrário, queira se levantar. Aprovado à 
unanimidade. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-23/2010 - Primeira discussão e votação de 

proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo, subscrevendo 
projeto de alteração elaborado pela Comissão Permanente Jurídica e 
projeto de Regimento elaborado por Comissão Especial para tanto 
constituída, em cumprimento da Resolução do Conselho Deliberativo nº 
17/2010, de 25/10/2010, visando a alteração de dispositivos do Estatuto 
Social, do Regulamento e do Regimento Processual Disciplinar e de 
instituição de Regimento Interno específico, tudo visando a criação da 
Comissão Permanente de Processamento e Julgamento. 

João Benedicto de Azevedo Marques (pela ordem) – Sr. Presidente, Srs. Conselheiros. 
Queria fazer uma ponderação preliminar antes de começarmos a discutir este item 5, 
que é muito importante. E desejo cumprimentar o Conselheiro Manssur, ex-Presidente 
desta Casa, que com uma ilustre Comissão elaborou esse novo Regulamento Processual, 
da Comissão Processante Permanente de Julgamento, para as infrações disciplinares aqui 
do Conselho. É uma proposta, Srs. Conselheiros, que vamos ter de votar, de 40 artigos, 
uma proposta bem estruturada, mas que existem várias questões muito importantes de 
serem refletidas. Conversei com o Presidente do Conselho e minha ponderação é que 
esse assunto ficasse para uma próxima reunião, como 1º item da Ordem do Dia, logo 
depois da aprovação da ata, para que tenhamos tempo suficiente de discutir todas as 
implicações de natureza jurídica, de natureza processual. Acho que seria imprudente de 
nossa parte atropelarmos essa discussão nesse final de noite. Nesse sentido, Sr. 
Presidente, propunha então o adiamento dessa matéria para a próxima reunião, como 1º 
item da Ordem do Dia. Muito obrigado.  
 
Presidente – Sras. e Srs. Conselheiros, queria fazer apenas uma consideração. De fato o 
Dr. João Benedicto, cavalheirescamente, antes de iniciar a reunião veio conversar comigo 
acerca desse item da Ordem do Dia. Só faço uma consideração. Esse processo que cria a 
Comissão de Processamento e Julgamento foi iniciado por uma resolução do Conselho 
Deliberativo de 25 de outubro de 2010. Desde então, uma Comissão Especial, 
primeiramente presidida pelo Dr. Evandro Cimino, posteriormente pelo Dr. José 
Manssur, em seguida a Comissão Permanente Jurídica fez um trabalho extenso 
relacionado à identificação de qual artigo do Estatuto, do Regulamento Geral, do 
Regimento Interno do Conselho que precisaria ser alterado. Na verdade, embora possa 
parecer assunto complexo, o que aconteceu foi o seguinte, foi criado pela Comissão 
Especial, ilustrada Comissão Especial, composta pelos Conselheiros José Manssur, como 
Presidente, pelo Conselheiro à época José Geraldo Louzã Prado – Secretário, pelo 
Conselheiro Antonio Alberto Foschini, José Luiz Toloza Oliveira Costa, Mario Montenegro 
Gasparini e Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo, um Regimento da 
Comissão de Processamento e Julgamento. Ou seja, não altera absolutamente nada, cria 
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uma Comissão de Processamento. Apresentado esse extenso, competente trabalho 
realizado por essa Comissão, a Comissão Permanente Jurídica, constituída pelos 
Conselheiros Guilherme Domingues de Castro Reis, Renato Müller da Silva Opice Blum, 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia, José Geraldo Louzã Prado e o Desembargador Renato 
Corrêa Meyer Marino, como Membro, não Conselheiro, a revisão, apenas isso, a revisão 
de todas as normas do Estatuto, do Regimento, do Regulamento Geral e do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo, que precisaria ser alterado apenas para criação da 
Comissão de Processamento e Julgamento. Não houve alteração nenhuma de mérito dos 
dispositivos anteriores, apenas cria-se a Comissão, portanto, tem que se se dar a 
necessária adaptação normativa à criação desta Comissão. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (fora do microfone) – Não é isso. 
 
Presidente – Por favor, é isso sim. O senhor quer ocupar a tribuna eu lhe dou a palavra? 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (fora do microfone) – O senhor me permite? 
 
Presidente – Por favor. Sabe o que acontece, Dr. João Benedicto, eu só queria terminar 
de falar, porque daí quero ouvi-lo. Por favor, Dr. João Benedicto, o senhor sabe o apreço 
e amizade que tenho pelo senhor, pelo seu pai, só queria concluir. Então, a Comissão 
Permanente Jurídica fez um trabalho apenas de adaptação normativa à criação do 
Regimento Interno. Esse Regimento Interno está sendo estudado desde 2010. Passou por 
diversas Comissões desde 2010, é um assunto que vem atrapalhando a montagem das 
pautas do Conselho Deliberativo. Infelizmente, os senhores sabem, se uma sócia discute 
com outra sócia no Carteado, nós todos, 200 Conselheiros somos chamados para saber o 
que fazer com essa questão. Infelizmente, talvez por alguns motivos conhecidos de 
todos, está havendo um incremento de questões disciplinares que envolvem 
Conselheiros, que envolvem atletas beneméritos. E tudo isso atrapalha o estudo de 
assuntos mais relevantes do Conselho Deliberativo. Na parte administrativa do Conselho 
Deliberativo não há mais nada a ser feito. Já foi constituída Comissão Especial que fez 
trabalho de fôlego e extenso. A Comissão Jurídica, por especialidade, também já fez o 
trabalho. E a Mesa do Conselho também já fez esse trabalho. Então, acho que tirar para 
novos estudos, novos trabalhos, teria de ser delimitado: quais trabalhos? E quem os 
faria? Por favor, Dr. João Benedicto, com a palavra. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Desculpe-me, Presidente, divergir de V. Exa., na 
verdade não vamos fazer novos estudos. Teremos de votar hoje se prevalecer a posição 
de V. Exa., 40 artigos para serem aprovados, artigo por artigo. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Sr. Presidente, peço a palavra posteriormente. 
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Presidente – Dr. João Benedicto, gostaria de ouvir o Dr. Manssur, que é o Presidente da 
Comissão Especial, e o Dr. Guilherme Reis, que é o Presidente da Comissão Jurídica. 
Muito obrigado. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Só gostaria de complementar. É aquilo que se diz 
“Cautela e prudência”, um assunto dessa delicadeza eu não vejo em que prejudicaria de 
colocarmos como 1º item da Ordem do Dia da próxima reunião, porque há várias 
questões a serem discutidas com relação à composição das Comissões, a questão 
recursal, existem vários problemas. E acredito que seria uma temeridade nós, em uma 
hora, uma hora e meia não iríamos esgotar. Então, estava querendo ter uma prudência. 
Acho que o trabalho foi muito bem feito, está muito bem elaborado. Ele precisa ser 
aprovado, mas há pontos que devem ser objeto de reflexão. Antes de fazer essa minha 
intervenção aqui, troquei ideias com o ex-Presidente Sergio Lazzarini, ele também 
compartilha da mesma opinião. Acredito que essa questão deve ser resolvida, mas 
precisamos discutir 40 artigos dessa Comissão Processante. E me parece que hoje não 
teríamos tempo adequado e suficiente para isso. É só isso, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. João Benedicto, agradeço demais sua colaboração, 
como sempre muito providencial e interessante. Apenas uma informação. Quero dizer 
que embora numerosas as alterações se dariam apenas para constituir Comissão 
Processante de Julgamento, para este fim elas tem de ser aprovadas por inteiro. Ou seja, 
ou aprovamos todas as modificações que aí estão postas, que dizem respeito à criação de 
Comissão Processante de Julgamento, ou não aprovamos nada. Portanto, a proposta que 
a Mesa pretende apresentar seria de uma aprovação coletiva da criação da Comissão. Ou 
aprova-se tudo ou não se aprova. Isso criaria a Comissão Permanente de Processamento 
e Julgamento. Em seguida, aprovadas as modificações estatutárias, aprovaríamos ou 
rejeitaríamos o Regimento Interno da Comissão de Processamento, que é aquele 
trabalho realizado pela Comissão Especial, presidida pelo Dr. Manssur. Então, são esses 
esclarecimentos que queria dar, até porque não me parece, como vamos ter de votar em 
bloco, algo complexo. Acho que mais diz respeito se devemos criar ou não. Mas, de 
qualquer modo, gostaria de ouvir o Dr. José Manssur, em seguida o Dr. Guilherme Reis, 
respectivamente Presidente da Comissão Especial e Presidente da Comissão Jurídica. A 
Comissão Jurídica é a responsável pela proposta de alteração estatutária regulamentar e 
regimental, que foi endossada pela Mesa do Conselho. E o Dr. Manssur, com a sua 
ilustrada Comissão, responsável pela criação do Regimento da Comissão Permanente de 
Processamento e Julgamento. Dr. Manssur, por gentileza, com a palavra. 
 
José Manssur – ... V.Sa., Sr. Presidente, praticamente delimitou a matéria e ouvi com 
muita honra, como de costume as sempre preciosas considerações do Dr. João 
Benedicto. Mas na verdade, Sr. Presidente, alguns pontos aqui precisam ser esclarecidos 
na linha que o senhor muito bem colocou. O trabalho que se estende desde 2010 não 
objetiva alterar no Regimento já existente, ele visa à criação de um projeto inteiramente 
novo. Este projeto foi feito, Sr. Presidente, e foi distribuído com antecedência a todos os 
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Conselheiros. Partindo-se do princípio de que à luz do artigo 84, Dr. João Benedicto, do 
Regimento Interno, diante da forma como foi colocada regimentalmente, nenhuma 
emenda de Plenário mais pode ser apresentada. O próprio artigo 84, diz... Desculpe-me, 
Sr. Presidente, é o § 2º, do artigo 85, a cabeça do artigo diz que, apresentado o projeto, 
ele é distribuído aos Conselheiros para apresentação de emendas no prazo de 20 dias. E 
somente uma emenda foi apresentada pelo ilustríssimo e dileto Conselheiro, com quem 
todos temos muito respeito, Dr. Alexandre Lomonaco, que inclusive estamos 
incorporando pela oportunidade. 
 
Presidente – A Mesa também, Dr. Manssur. 
 
José Manssur – Também, é o que ia dizer. E pelo § 2º, do artigo 85, Sr. Presidente, após 
este prazo não serão emendas no Plenário, somente as de redação. Razão pela qual, sem 
embargo da discussão, o projeto teria, e seria essa proposta que iria fazer a V. Sa., como 
questão de ordem, com fundamento no inciso I, do 57, do nosso Regimento, para fins e 
efeitos, com todo respeito e acatamento, darmos uma forma de poder dirigir os 
trabalhos de modo a não termos que ficar aqui a ler artigo por artigo dos mais 40. E é 
como o senhor colocou, ou bem se aprova este projeto, que vem desde 2010, ou bem se 
rejeita. O que quero colocar aos senhores, não é uma forma impositiva de aprovação, é 
de que como bem colocou o Presidente, em nenhum tribunal do mundo reúne 215 
pessoas para julgar um ato infracional. Nem as cortes internacionais. O Conselho está 
ficando manietado com questiúnculas disciplinares de nenhum ou de praticamente 
nenhum potencial ofensivo, a demandar a distribuição de no mínimo 50, 60 folhas a cada 
um dos 210 Conselheiros. E posteriormente nós comparecemos aqui para nos reunirmos 
em 210 a 215 para examinarmos às vezes por horas a fio se houve ou não. Embora o 
julgamento deva se dar, ninguém está suprimindo o sacrossanto direito de defesa ou de 
julgamento, o que se está aqui pleiteando é a criação de Comissões, por delegação do 
Conselho simplesmente para se examinar na primeira hipótese em grau de recurso 
infrações disciplinares nas quais figuram como envolvidos associados, sem prerrogativa 
de função. Em segunda hipótese, há aqueles que, por prerrogativa de função, vierem a 
praticar algum ato infracional, que eles venham a ser julgados na sede destes colegiados 
constituídos pelo Conselho, e não no Plenário, para terem todo amplo direito de defesa, 
apresentarem suas razões e ao final vir o veredicto. Nos casos mais extremos, como de 
eliminação, de exclusão, não fica suprimida a competência do Conselho, mas apenas e 
tão somente para estes casos. E buscou-se aqui, Sr. Presidente, apenas e tão somente a 
observância de um princípio constitucional, que é o da razoabilidade, a da razoável 
duração do processo, de forma a permitir o amplo direito de defesa às partes 
eventualmente envolvidas e, sobretudo, para preservar a competência do Conselho 
Deliberativo, a1) para os assuntos como os anteriores que vimos, da maior relevância 
para o corpo associativo como um todo e, a2) para preservar a competência do Conselho 
por delegação, para aqueles que forem eleitos aqui como integrantes das Comissões 
poderem julgar aqueles casos de recurso de associado, que aqui demandam. Como 
também aqueles por prerrogativa de função. Por prerrogativa de função e isso 
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posteriormente irei trazer este trabalho, como medida autônoma, para preservação do 
ato no exercício do cargo, porque em termos de Brasil, prerrogativa de função, a meu 
sentir, busca preservação do cargo e não apenas e tão somente, como tem se entendido, 
da pessoa. Razão pela qual, Sr. Presidente, tendo ouvido com atenção o Dr. João 
Benedicto, como sempre, nada impede que apreciemos a matéria quando a Mesa assim 
determinar, em bloco, para aprovação ou rejeição de um assunto que se estende há 
aproximadamente sete anos.  
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Manssur. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – ... A mim me parece que a discussão aqui é saber 
se o Conselho está pronto e disposto a decidir se vamos criar uma Comissão para que 
consigamos de uma forma bastante importante melhorar os trabalhos do Conselho, no 
sentido de deixar para o Conselho a discussão e deliberação dos grandes assuntos de 
interesse dos associados. E fazer com que a Comissão Processante Permanente se 
incumba de cuidar dos processos disciplinares. A Comissão Permanente Jurídica tão 
somente fez um trabalho aqui de cotejo e tentou identificar as implicações que teria com 
a criação da Comissão nos normativos do Clube. Me parece, e aí a Comissão, ex-
Conselheiro, em nome da Comissão, adere integralmente aos pronunciamentos 
anteriores, no sentido de que a votação deve ser em bloco. E não fará sentido algum 
dessa votação ser, claro, com devida vênia, feita artigo por artigo. Aqui, temos contido 
um conceito. O conceito é: vamos criar a Comissão Permanente de Processamento e 
Julgamento? Se vamos, então, devemos aprovar o projeto em sua inteireza, é nesse 
sentido, então, que a Comissão Permanente Jurídica recomenda a votação em bloco.  
 
José Manssur – Apenas, só mais um esclarecimento, Dr. Collet. O senhor muito bem 
colocou de um projeto, ele vem originariamente como um projeto como um todo. É 
diferente de quando procedemos a alteração de um já existente, em que há que se fazer 
o cotejo entre a norma escrita vigente e aquela que se busca alterar. Então, aí se lê artigo 
por artigo para se fazer a comparação. Neste caso não há o que se comparar, estamos 
criando um projeto novo, com as achegas agora da Comissão Jurídica, que adapta aos 
Estatutos e aos Regimentos normativos as questões mais importantes. E com isso temos 
aí um projeto que, ou bem ele é aprovado como um todo, ou bem ele é rejeitado. 
 
Presidente – Muito bem, é o mesmo entendimento da Mesa. Muito obrigado, Dr. 
Guilherme Reis. 
 
Sergio Lazzarini – ... Queria, de início, Sr. Presidente, cumprimentar a Comissão pelo 
trabalho robusto que fez, trabalho de peso e que realmente merece todos nossos 
encômios. Particularmente, sempre fui um defensor da ideia de retirar do Conselho 
Deliberativo os processos disciplinares em que este Conselho, que é um grande tribunal 
de 217 pessoas, se reúne para julgar pequenas infrações, pequenos incidentes de sócios 
e de pessoas, e realmente sou um adepto deste projeto. Mas, trocando ideias com o Dr. 
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João Benedicto, cogitamos do risco de se votar essa matéria em bloco, porque existem 
algumas pequenas particularidades. Vou dar apenas uma aos senhores, que justificaria 
uma melhor discussão, e não depende de emenda. Me penitencio, até porque se alguém 
entender que teria de ter sido uma emenda, não fiz emenda nenhuma, mas no momento 
de se votar determinadas proposituras pode-se votar em bloco ou pode-se votar com 
destaques. E já quero levantar um destaque. Cumprimentado o Dr. Manssur pelo 
brilhante trabalho de presidir e de colocar em pauta esse assunto. O destaque que quero 
fazer, Sr. Presidente, é com relação a nós, Conselheiros. Nós, Conselheiros, bem ou mal, 
amigos ou não amigos, somos representantes de 38 mil sócios, eleitos, para em nome 
deles exercer as funções neste Conselho. É um princípio constitucional que é observado 
pelo Clube Pinheiros, que é a prerrogativa de foro, ou como diz o Dr. Manssur, da 
prerrogativa de função. Quem tem a prerrogativa de legislar neste Clube tem a mesma 
prerrogativa que tem um senador da república ou um deputado federal. E como tal, os 
atos praticados por estas pessoas, com uma função prerrogativa diferenciada é que 
muitas vezes eles agem, na maioria das vezes nós todos aqui agimos, como 
representantes dos associados que nos elegeram. Portanto, o assunto, apenas vou dar 
como exemplo, Sr. Presidente, é que quando um Conselheiro age, existe uma discussão 
muito grande, está na moda agora no Congresso Nacional, ele pode cometer crimes de 
responsabilidade ou um Conselheiro pode cometer crime de delito de opinião. E a 
Constituição assegura palavras e votos dos parlamentares, que são invioláveis. Este 
projeto, Sr. Presidente, não fala em que casos vão julgar a todos, inclusive nós, 
Conselheiros, por suas palavras, votos e manifestações nesta Casa. Por quê? Porque o 
projeto diz simplesmente: compete à Câmara de Processamento e à Comissão 
Permanente julgar sócios beneméritos, honorários, atletas, Membros do Conselho 
Deliberativo, simplesmente dizendo: compete julgar processos em que figure. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Mas hoje é assim. 
 
Sergio Lazzarini – Desculpe-me, deixe-me terminar meu raciocínio. Nós poderemos 
figurar num incidente de cometer uma falta comum, cometer um delito que um 
deputado ou senador comete, como sair na rua e atropelar alguém, ou quando 
apresentamos nossas palavras, manifestações, opiniões e votos, ainda que não sejam 
aquelas que gostamos e concordamos, estamos no exercício de nossa função privilegiada 
de Conselheiro, que se equivale a um senador ou um deputado. Portanto, o simples fato 
de figurar alguma infração, aqui não diz qual é a infração, vai levar qualquer um de nós, 
Conselheiros, a ser julgado por uma Comissão de pessoas que, tem um ou dois 
Conselheiros e cinco sócios, que podem ser até recém-admitidos no Clube. E quem vai 
julgar Conselheiro é quem não é nem Conselheiro e que não tem essa prerrogativa de 
função. Dou isso como exemplo apenas, Sr. Presidente, porque sou realmente favorável 
a quase totalidade desse projeto, só que não concordaria votar, se for para votar hoje – 
Dr. João Benedicto pede que seja na 1ª reunião da próxima sessão, o que não quer dizer 
que estejamos contra, ele pede que a gente tenha um pouco de tempo para pensar e 
tempo hábil para discutir esse assunto – se for para votar hoje, quase às 23h, em bloco, 
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quero pedir um destaque. Quero saber, neste artigo, o que quer dizer julgar um 
Conselheiro que figure. Que figure em quê? Julgar como? Por quê? Pelo que ele fez? 
Portanto, acho que essa questão, muito bem levantada pelo Dr. Manssur, quando diz que 
é prerrogativa de função, onde é que está escrito que não vai ser julgado por essas 
Comissões inferiores. Quero ser julgado, se for o caso, pela prerrogativa de minha 
função, por este Conselho, pelos meus Pares. Não quero ser julgado simplesmente por 
uma Comissão inferior se eu aqui cometer um delito, ou pelo menos pelas minhas 
opiniões, votos e considerações. Então, Sr. Presidente, se for para votar em bloco quero 
pedir um destaque dessa situação, porque quero destacar e de minha parte excluir 
Conselheiro quando praticar atos pela sua prerrogativa de função. 
 
Presidente – Dr. Manssur, por favor, mas gostaria de fazer uma consideração. Na 
verdade, não está se criando nada, não está se fazendo uma diminuição da prerrogativa 
do Conselheiro, o que está se criando, apenas se adaptando ditames, normas para que 
funcione uma Comissão. Evidentemente entendi e como sempre presto muita atenção 
em todas as considerações e observações do Dr. Sergio Lazzarini, mas aqui está implícito, 
até porque há já resoluções no Conselho Deliberativo, porque hoje em dia também há o 
Regulamento, o Regimento Interno, Estatuto acerca de “delitos de opinião”, que o 
Conselheiro cometa, não há nada em lugar nenhum. Então, não é que se está alterando 
agora, não há nada. Agora, evidentemente, até pela leitura, quer dizer, se vai fazer uma 
leitura holística de toda criação aqui da Comissão de Processamento, ver-se-á que não se 
trata daquele delito de opinião, ou um crime de responsabilidade política, mas sim de 
questões meramente disciplinares, ou seja, delitos – Não sei se teria cabimento aqui no 
Clube Pinheiros usar esse termo – mas, comuns. Ou seja, isso diz respeito apenas a 
delitos comuns, disciplinares, não evidentemente de delitos de responsabilidade de 
Conselheiros, Diretores e quetais, que o procedimento nessa hipótese, até porque já há 
precedentes aqui no próprio Conselho Deliberativo – Não vou nominar de quem, mas a 
maior parte dos senhores sabe – que já houve processos, até mesmo de impeachment, 
por conta de algo que se entendeu como um crime político, um crime de 
responsabilidade e não teve, até na oportunidade por parecer meu, não teve o 
processamento semelhante, Dr. Manssur, àquilo que se dá em procedimentos 
disciplinares. Essa a consideração que tinha de fazer. Particularmente, a mim fica, que 
ainda que venhamos a mudar a apreciação desse projeto de hoje para a próxima semana 
não mudaria muito, ficaríamos ainda da mesma maneira, ou aprovamos em bloco, ou 
não. 
 
- O Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente – Dr. João Benedicto, só para concluir. Vou ouvi-lo com muita atenção, o 
senhor sabe como prezo as suas opiniões, observações, sugestões. Agora, o destaque 
proposto pelo Dr. Sergio, realmente seria algo esclarecedor, quer dizer, não haveria 
nenhum problema, não desnaturaria o projeto, seria apenas deixar claro que isso diz 
respeito, embora já esteja claramente no texto, mas deixar mais claro ainda, 
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expressamente, que as normas aqui aprovadas dizem respeito a delitos disciplinares, 
evidentemente não delitos políticos. Seria isso, Dr. Sergio? 
 
Sergio Lazzarini (fora do microfone) – Sim. 
 
José Manssur – Concordo plenamente, como sempre, com o que o Dr. Sergio asseverou 
da tribuna. Sem sombra de dúvida, hoje já é assim, não houve nenhuma inovação. Por 
delito de opinião, é até preceito constitucional, dizer isso ao Dr. Sergio é evidentemente 
uma demasia injustificável, não há punição por delito de opinião. Delito de opinião não 
existe, todos aqui têm, mandamento constitucional, a liberdade de expressão e a livre 
manifestação do pensamento garantidos, não existe delito nenhum de opinião. Os 
julgadores e era uma preocupação clara – Dr. Sergio, que nunca vai ocorrer com ele, 
porque ele nunca será julgado por esta Casa, porque a gênesis para ele ser julgado é o 
cometimento de uma infração. E de um homem desse porte nunca se conceberá essa 
situação – mas os julgadores serão eleitos por esta Casa, nós é que iremos eleger. Então, 
a1) nós iremos eleger; a2) não há delito de opinião; a3) o destaque – Professor Ataliba 
não gostava, Sergio, que a gente falasse em destaque – o realce proposto pelo Dr. Sergio 
pode ser perfeitamente superado na fase da redação, para ficar como o senhor muito e 
lapidarmente coloca, e sempre claro. Mas na verdade não temos mais emendas nesta 
fase, não é possível; a4) as resoluções tomadas neste Conselho são consideradas com 
normas estatutárias. Então, evidentemente se houver essa situação, aplicar-se-á a 
resolução respectiva, que servirá como subsídio para poder esclarecer se, porventura, 
ocorrer essa situação. Mas, longe de nós concebermos aqui qualquer ato infracional por 
delito de opinião. Graças a Deus neste país ainda estamos com liberdade de expressão e 
com a livre manifestação de pensamento. O que se busca aqui, Presidente, o senhor bem 
colocou, ele é Conselheiro, mas se, porventura, ele estiver no campo de futebol e tiver 
um entrevero com outro companheiro, não é porque ele é Conselheiro que esse assunto 
virá para o colegiado, porque ele não estava no exercício da sua função, não há 
prerrogativa de função. Agora, quando ele estiver evidentemente sendo chamado a 
responder por uma responsabilidade decorrente do exercício do cargo dele estará 
assegurado o colegiado. E até em sede recursal por um colegiado com as Câmaras para 
apreciar essa eventual infração. Era isso, Sr. Presidente. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Sr. Presidente, gostaria de colocar à reflexão de 
todos os senhores o outro destaque. Sou Conselheiro há 50 anos. Meu pai antes de mim 
uns 30 anos. Sempre na história do Conselho, até agora, por Conselheiros eventuais 
infrações cometidas são julgadas por Conselheiros. A partir de agora vamos ser julgados 
por uma Comissão formada por 3 Conselheiros e 2 associados. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Eleitos pelo Conselho. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Permita-me concluir, eminente Presidente 
Manssur. Tenho a prerrogativa de função, da qual muito me orgulho, de ser Conselheiro. 
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Quero ser julgado e sempre fui julgado, os Conselheiros, pelos Conselheiros. Uma das 
inovações, é um destaque que faço, Sr. Presidente, que se aprovarmos do jeito que está, 
os Conselheiros vão passar a ser julgados por Conselheiros e por sócios, não sei de 
quanto tempo de Clube, em primeiro lugar. Então, não acho, estamos nos desvestindo de 
uma prerrogativa nossa e vamos permitir que um associado julgue nossa conduta. 
Realmente não concordo. Outra coisa, Sr. Presidente, na leitura, por isso pedi para que 
tivéssemos um tempo maior, recurso de infração cometida por Conselheiro, sempre 
quem foi o juízo recursal? O Conselho. Agora não será mais o Conselho, será esta 
Comissão de 3 Conselheiros e 2 sócios que vão julgar o recurso, sequer o Conselheiro vai 
ter o direito de recorrer ao Conselho. Por todas essas questões é que sugeriria, dado o 
adiantado da hora, que tivéssemos a prudência de discutir. Outra coisa, Sr. Presidente, V. 
Exa. tem sido sempre um grande democrata. Agora, votarmos um Regimento Processual 
Disciplinar em bloco, ou é a favor dos 40 ou é contra os 40 artigos. Data máxima vênia, 
Sr. Presidente, há questões processuais, há questões recursais, há questões 
procedimentais, então, por tudo isso, Sr. Presidente, manda a prudência, em minha 
modesta opinião, que transfiramos a discussão à meditação, à análise dessa questão para 
a próxima reunião. Nenhum prejuízo sofrerá este Conselho. E como dizia meu velho pai 
“Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém”. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Me manifestando sobre o que escutamos até agora, 
na realidade a última manifestação do doutor, na realidade ficamos com três opções: 
discutir o assunto agora; adiar o assunto e aí teríamos de discutir na votação essa 
interpretação do que está escrito, do que o Dr. Sergio Lazzarini propôs. Mas o Dr. João 
Benedicto criou uma terceira opção, que é o seguinte, que a gente de fato emende, 
porque não seria possível fazer a alteração que ele quer fazer sem rejeitar tudo, sem 
criar a Câmara. Então, acho que temos na realidade três opções. Uma vai se esvaindo, 
porque estamos aqui discutindo quase por uma hora se discutimos ou não, mas essa é 
uma opção. A outra opção é discutir, mas usar o destaque do Dr. Sergio e fazer essa 
interpretação nessa discussão e fazer a votação do que interpretamos no texto, para 
quando fizer na próxima discussão, a emenda de redação já vir com essa visão do que foi 
falado pelo Dr. Manssur e pelo Dr. Sergio. E o que o Dr. João Benedicto propõe, na 
realidade a gente abrir por emenda, eu sempre fico muito, talvez por não ser advogado 
sempre fico muito em dúvida da simples retirada e abrir para novas emendas. Acho que 
se fizer isso a gente deveria, quem quiser discutir, sentar um dia lá no Conselho, já fez 
algumas vezes, dependendo do texto, e rediscutir o texto para poder discutir item a item, 
porque acho que simplesmente adiar e abrir para emenda não vamos ganhar nada com 
isso. Então, acho que temos no momento essas três opções que a gente deveria 
considerar.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Espera um pouco aí que quero fazer um aparte. Já 
que pode ter destaque, não sabia que existia essa possibilidade, não consigo entender 
porque que o Presidente e o Vice-Presidente têm que ser bacharéis em Direito, 
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principalmente bacharel, não é nem advogado. Então, se pode destacar quero destacar 
isso. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Aí passamos à questão de querer emendar o texto neste 
momento. Acho que cabe ao Conselho discutir o que fazemos nessa fase. É importante 
que todos nós que estamos aqui entendamos, como já foi falado amplamente, esse texto 
na realidade já vem sendo discutido há muito tempo. A única coisa que acho que não 
podemos fazer é adiá-lo de volta para algum escaninho, acho que nós de alguma forma, 
ou discutindo melhor, ou emendando, acho que chegou a hora de fazer passar algo, que 
é diminuir a quantidade de vezes que vem associado aqui discutir pequenos casos, 
importantes para eles, mas pequenos casos para discutir em 200 pessoas. Caso a gente 
delibere passar, vou ser um pouco mais ousado, caso delibere passar para uma discussão 
um pouco maior, Dr. Collet, pediria, demorou tanto, não conseguimos aviar tanto essa 
discussão da criação da Câmara, que era algo que acho que para muitos de nós parecia 
evidente que passaria, que não teria problema, que até o novo CPC alterou e já tem 
mediação. E tem um projeto de mediação. Acho que se a gente parar para discutir 
deveria discutir mediação junto, porque faz parte do arcabouço de discussão da questão 
disciplinar do Clube. 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente, só um esclarecimento. As Comissões 
Disciplinares Processantes existentes hoje vão analisar, no caso disciplinar, 
anteriormente a esta Comissão que vai ser composta por Conselho? Ou esta Comissão 
vai ter de fazer todo julgamento? 
 
Presidente – Conselheiro Antonio Moreno, veja bem, as Comissões Processantes 
existentes hoje... 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (fora do microfone) – Desaparecem. 
 
Presidente – Não desparecem, elas analisam e continuarão analisando questões 
relacionadas entre associados. Em grau de recurso, contra decisões proferidas pela 
Diretoria com base nos pareceres das Comissões Processantes é que seriam analisadas 
pela Comissão de Processamento. 
 
Antonio Moreno Neto – Esse é um aspecto muito importante, como todos os processos 
que vieram para esta Casa já vieram analisados anteriormente, para depois tomarmos 
uma decisão. Acho muito importante, porque tem oitiva, tem todo processo anterior, 
que esta Comissão Processante Disciplinar simplesmente consegue depurar os fatos. 
 
Presidente – Conselheiro, são duas coisas. Vamos deixar claro, é muito oportuno, 
Conselheiro, até para esclarecer esse ponto para todos os Conselheiros. Problemas entre 
associados sem qualquer tipo de prerrogativa de função, sem foro privilegiado 
continuarão sendo decididos em primeira instância pela Diretoria, a partir de instrução 
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feita e parecer dado pelas Comissões Processantes. Nessa hipótese, o associado 
apenado, querendo, recorrerá à Comissão Permanente de Processamento e Julgamento. 
É uma situação. Outra situação. Para todos aqueles, inclusive Conselheiros, como nós, 
por prerrogativa de função, se for envolvido em alguma questão, aí a ponto disciplinar, 
será julgado em primeira instância por uma das Câmaras da Comissão Processante, está 
bem? 
 
José Manssur (fora do microfone) – Depois ele tem direito a recurso a duas Câmaras. 
 
Presidente – Digamos que o Conselheiro venha a ser condenado. Ele recorrerá e as duas 
Câmaras farão o julgamento disciplinar deste Conselheiro. Em nenhuma hipótese cogita-
se de apenar Conselheiro por dar uma opinião, por defender uma tese, por defender um 
projeto, ainda que acalarodamente. 
 
Antonio Moreno Neto – Ou seja, acho que o risco de ter dois associados na Comissão é 
pequeno, é minha opinião. 
 
Presidente – Na verdade, essa questão do associado, quer dizer, elegemos o Presidente 
da Diretoria, elegemos o Presidente do Conselho, vamos eleger os Membros desta 
Comissão, que não sejam Conselheiros, até porque se fôssemos tirar apenas dos 
Conselheiros 10 Membros – podemos fazê-lo, não há proibição nenhuma, podemos 
eleger – dificilmente conseguiríamos 10 Conselheiros que se candidatassem a Membros 
de uma Comissão Processante Permanente por mandato de dois anos. Então, na 
verdade, como elegemos inclusive o Presidente da Diretoria e o Presidente do Conselho, 
não vejo nenhuma diminuição, nenhum problema em esses Membros, eleitos por nós, 
Conselheiros, julgarem atos disciplinares de Conselheiros. Mas isso é uma opinião, não 
deveria dar essa opinião, porque sou Presidente do Conselho. Até me penitencio, Dr. 
João Benedicto, perdoe-me, se o senhor quiser eu largo a Presidência e vou ocupar a 
tribuna. A mim cumpriria apenas dar esse esclarecimento. 
 
Antonio Moreno Neto – Muito obrigado, Presidente. 
 
Presidente – ... não há mais inscritos. Queria fazer algumas considerações. Primeiro, 
partindo da última, do Professor Bandeira. O Dr. Sergio Lazzarini fez um destaque. Mas 
um destaque para ser analisado, evidentemente na medida que ele é esclarecedor de 
todo um contexto já apresentado, mas não um texto alterado, apenas fica evidente que 
da leitura integral do texto do Regimento Interno que seriam questões disciplinares. 
Então, esse destaque referido seria apenas para ser observado pela Comissão de 
Redação. Assim, teríamos aqui duas proposições. Uma proposição do Dr. João Benedicto, 
de retirada de pauta, para que venhamos retomar essa discussão na próxima Reunião 
Extraordinária aqui do Conselho Deliberativo. O Dr. Sergio Lazzarini soma com essa 
proposta, admitindo sucessivamente em caso de prosseguir apreciação pelo Conselho 
hoje desse assunto, então, portanto, sucessivamente, que seja referido no Regimento 
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Interno a ser aprovado, que diz respeito apenas e tão somente a delitos disciplinares 
cometidos por Conselheiros, atletas beneméritos, enfim, todo rol daqueles associados 
que tem prerrogativas de função. Há o encaminhamento do Dr. Manssur, o 
encaminhamento do Dr. Guilherme Reis, no sentido de aprovação da proposta da Mesa, 
que incorporou juntamente com o Dr. Manssur a emenda aditiva do Conselheiro 
Lomonaco, por entender absolutamente pertinente, complementar e apresentada 
tempestivamente. Então, teríamos apenas uma proposta a ser analisada. A proposta da 
Comissão Especial, da Comissão Jurídica, da Mesa do Conselho, incorporando a emenda 
aditiva. Aditiva, não modifica absolutamente nada, apenas acrescenta procedimentos, 
sobretudo, relacionados com a eleição. Então, por prejudicial, vou pôr primeiro em 
votação a proposta do Dr. João Benedicto de Azevedo Marques, de retirada de pauta 
para análise na próxima reunião do Conselho Deliberativo, em uma pauta exclusiva, é 
isso, Dr. João Benedicto? 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (fora do microfone) – Exatamente. 
 
Presidente – Em uma pauta exclusiva a criação da Comissão Permanente de 
Processamento e Julgamento. Quem for favorável à retirada de pauta para discussão da 
matéria na próxima reunião do Conselho Deliberativo, fique como está; quem for 
contrário, queira se levantar. Vamos continuar a discussão, Dr. João Benedicto. Nessa 
hipótese, para facilitar a votação, consulto o Presidente da Comissão Especial e o 
Presidente da Comissão Jurídica, se poderíamos, eventualmente aprovadas as alterações 
propostas, inserir na proposta da Mesa e das respectivas Comissões, a sugestão do Dr. 
Sergio Lazzarini, de deixar expresso que se trata de questão disciplinar. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Com absoluta certeza. 
 
Presidente – Dr. Guilherme Reis. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis (fora do microfone) – Sim. 
 
Presidente – A Mesa, portanto, incorpora essa proposta. Então, quem for favorável à 
aprovação da criação da criação da Comissão Permanente de Processamento e 
Julgamento, adotando a emenda aditiva apresentada pelo Conselheiro Lomonaco, 
permaneça como está; quem for contrário, queria se levantar. Aprovada. Então, fica 
criada a Comissão Permanente de Processamento e Julgamento. Agora, há necessidade 
de aprovarmos o Regimento Interno da Comissão de Processamento e Julgamento, que 
foi apresentado para os senhores, o qual não sofreu nenhum tipo de emenda, é aquele 
que foi feito pela Comissão Especial, presidida pelo Dr. Manssur. Quem for favorável à 
aprovação em bloco do Regimento Interno, todas as alterações pertinentes, estatutárias, 
regulamentares, regimentais indicadas no material recebido pelos senhores, e pela 
aprovação do Regimento Interno da Comissão Permanente de Processamento e 
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Julgamento, permaneçam como estão; quem for contrário, queira se levantar. Aprovado 
à unanimidade. Muito obrigado, Srs. Conselheiros. 
 
- O Conselheiro José Manssur manifesta-se se fora do microfone: quanto a apenas esclarecer o 

óbvio, haverá ainda a segunda, também por se tratar de alteração estatutária... 

 
Presidente – Sim, como diz respeito a uma alteração estatutária, haverá uma segunda 
votação relacionada ao tema, não só de redação, mas de mérito. E posteriormente 
deverá ser ratificada por uma Assembleia dos associados. Queria convidar o Dr. Louzã 
Prado, infelizmente ele não está aqui, mas vou então fazer o convite posteriormente a 
toda Comissão, para fazer a parte da redação, está bem, Dr. Manssur? 
 
José Manssur (fora do microfone) – Pediria que o Dr. Sergio nos auxiliasse. 
 
Presidente – Dr. Manssur, vamos fazer da seguinte maneira, minha ideia seria o senhor 
presidindo, Dr. Sergio Lazarrini, Dr. José Roberto Coutinho de Arruda para montar esta 
Comissão. Não sei se todos aceitariam, Dr. Guilherme Reis também, não há necessidade 
de ser apenas três. E gostaria que o Dr. Claudio Vita Neto também participasse. Esses 
cinco nomes. D. Lourdes entrará em contato, ver se todos estão de acordo. Sendo, assim 
será formada a Comissão. 
 
José Manssur (fora do microfone) – O senhor me autorizaria, com sua licença, também o 
Dr. Louzã? 
 
Presidente – Lógico, seria um prazer para mim, Dr. Louzã, um querido amigo e um 
grande jurista. Por favor, Dr. Manssur. Vamos passar ao item 6 da Ordem do Dia. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (fora do microfone) – Parece que a reunião acabou. 
 
Presidente – Não estamos nem no limite do tempo. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (fora do microfone) – Metade foi embora, não sei se o 
senhor percebeu. 
 
Presidente – Dr. Xavier, o que o senhor quer que eu faça? Então, acabou a reunião, 
vamos embora. Não, os que ficaram participam. 
 
Realmente, quero dizer aos senhores que não errei na pauta, é que estamos precisando 
vencer alguns assuntos. Agradeço demais a colaboração dos Conselheiros. Precisamos 
vencer alguns assuntos senão vamos ter de marcar reunião extraordinária, quer dizer, 
especial, extraordinária já é. Peço um pouquinho de paciência, o próximo assunto 
também é muito importante e interessante. 
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Obs: o Extrato com o texto integral dos dispositivos objeto da presente decisão fará parte 

desta Ata, como Anexo I. 

 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-07/2017 - Primeira discussão e votação de 

proposta formulada por cinquenta e quatro Conselheiros, de alteração dos 
Arts. 22, 23, 36 e 37.a e de criação do Art. 37.b no Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a proposta e abriu a discussão.  
 
Eduardo Azevedo Marques Strang – ... Não é como emenda nem nada, mas a título 
dessa presença e da participação. Entendo que a sugestão colocada é para que a gente 
possa realmente dar andamento nas pautas, que as coisas aconteçam, mas frente à 
diminuição que a gente tem de presença, vejo que pontos como passar uma reunião para 
início às 20:00, com a lista de presença fechando às 20:30, ou seja, após o início da 
reunião, a gente vai continuar esse modelo, onde a gente canta o Hino aqui com 50 
pessoas hoje. Depois aparecem as outras cem que tinham assinado a lista e estavam 
jantando. A gente vai querer fazer a votação de um ponto importante, como essa 
proposta e já temos novamente as 50 pessoas presentes. Não entendo como essa 
proposta pode fazer com que realmente a gente tenha mais presença, mais seriedade 
nas votações. É isso que está me incomodando.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – ... É só dar uma olhada aqui na plateia para ver que o 
deslocamento de “A Voz do Conselheiro” vai perder a função principal, que é a pessoa 
ser ouvida. Se ficar junto de Várias, é só dar uma contagem aí. É isso que queria falar. 
 
Renato Müller da Silva Opice Blum – ... Quando iniciei meu mandato estive aqui na 
tribuna e fiz um compromisso. Identifique infelizmente que perdíamos e perdemos muito 
tempo aqui discutindo coisas que não são tão relevantes quanto os temas da Ordem do 
Dia. E quando discutimos a Ordem do Dia, o horário muitas vezes se aproxima da meia 
noite, chegamos a discutir até 1:00, 2:00 da manhã, estamos cansados e podemos errar 
em nossa acuidade e em nossa definição e compreensão do tema, como deveríamos ter. 
infelizmente o tempo é um adversário poderoso hoje em dia. Nesse entendimento e 
cumprindo aquilo que havia prometido, apresentei esse projeto procurando, como o 
Presidente Collet resumiu perfeitamente, procurando fazer uma inversão. Então, vamos 
deixar “A Voz do Conselheiro”, que é sem dúvida nenhuma muito importante, porém, a 
Ordem do Dia é muito mais importante que “A Voz do Conselheiro”, para que possamos 
a partir dessa análise mais célere, mais adequada, mais descansada na Ordem do Dia, nós 
possamos ter um tempo também mais adequado, mais propício para o Expediente, Voz e 
depois Várias, com um único objetivo, conseguirmos terminar nossas reuniões mais 
cedo, concentrando nossa compreensão, apreciação, discussão para os temas que são 
efetivamente relevantes, apenas isso. Houve um questionamento muito forte quando 
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apresentei, e conversei na Mesa: Renato, e o rodízio? Quando a gente tem rodízio é 
difícil chegar aqui às 20:00. Daí porque veio a sugestão da assinatura até às 20:30, e 
durante esse tempo fazemos o Expediente, em que a gente não tem nenhuma 
deliberação efetiva de mérito, como temos na Ordem do Dia. Reduzindo a Ordem do Dia, 
começando a Ordem do Dia às 20:30, muito provavelmente às 22:00, 22:30 vamos 
terminar e teremos um espaço efetivo para discutirmos “A Voz do Conselheiro” e depois 
Várias. Só para encerrar, meu único objetivo foi dar mais celeridade e a possibilidade de 
que possamos discutir com mais intensidade e com a mente mais propícia, mais aberta a 
esses temas que são tão relevantes, e não sairmos daqui às 2:00 da manhã. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Inicialmente, cumprimentá-lo pela proposta 
apresentada. Particularmente defendo a proposta, com a emenda da Conselheira Wilma 
Gonçalves, que também acredito, Sr. Presidente, que vá resolver algo que é realmente 
muito desagradável, desde à aprovação dessa proposta que ocorreu, lembro-me pelo 
Conselheiro Vicente Gonçalves Finamore, saudoso Conselheiro. Quando apresentou, até 
na ocasião eu e o Vice-Presidente desta Casa, o Cantídio Salvador Filardi, não gostamos 
muito do nome. O Cantídio falou: Voz do Conselheiro é uma coisa um pouco de cantor, 
etc., aquele jeito peculiar do Cantídio. Mas a ideia da Voz do Conselheiro era justamente 
permitir que os Conselheiros trouxessem assuntos diversos, sugeridos por associados 
para encaminhamento à Diretoria. A sua proposta, Conselheiro, ela mantém esse espírito 
da Voz do Conselheiro, todavia dando mais agilidade às reuniões do Conselho. E a 
emenda da Conselheira Wilma Gonçalves vem resolver um problema que a Mesa do 
Conselho, não só esta, como as anteriores não conseguiu resolver, justamente por falta 
de dispositivo regimental. Portanto, quero aqui me solidarizar com o senhor, dizer que 
também vou votar favorável a sua proposta, com a emenda da Conselheira Wilma 
Gonçalves.  
 
Renato Müller da Silva Opice Blum – Obrigado, Conselheiro Cardia. Presidente Collet, 
queria fazer dois registros. Queria concordar, elogiar a emenda da Conselheira Wilma, 
muito oportuna, muito adequada. E reforçar só um ponto, que o Conselheiro Cardia 
colocou aqui no aparte. O objetivo também é valorizar mais “A Voz do Conselheiro” na 
medida que a gente não fica naquela expectativa: vai falar rápido, não vai, vai logo, etc. 
Então, quando terminamos a Ordem do Dia, aí sim vamos para “A Voz do Conselheiro”, 
teremos mais tempo e mais disposição. 
 
Presidente – Muito obrigado pelo seu esclarecimento, Dr. Opice Blum. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Essa proposta já veio a esta Casa, senão me engano, três 
vezes, desde que nosso saudoso, Vicente Finamore, fez essa proposta e foi aprovada. Na 
realidade, não vamos economizar, desculpe-me meu querido amigo Opice Blum, não 
vamos economizar tempo em 4x3, 12 minutos, porque não tem aparte na Voz do 
Conselheiro. Se a gente quisesse agilizar, e estou de acordo com o Conselheiro, para 
temas principais, acho muito melhor, como sugestão, limitarmos o tempo do Expediente, 
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porque temos no Expediente pessoas que vem aqui e repetem votos de pesar, votos de 
louvor. E poderiam ser feitos por escrito, a Mesa resumir, e fazer o Expediente mais 
curto. Imagine hoje estarmos fazendo “A Voz do Conselheiro” agora; não existe interesse 
nenhum. Quantas e quantas vezes nem realizamos o item Várias. Então, sou totalmente 
contra essa mudança e sugeriria, para ser pensado, na limitação do Expediente, porque 
não são 12 minutos, que não tem aparte na Voz do Conselheiro, que vai atrasar nossa 
reunião. E “A Voz do Conselheiro” perde toda importância se deixar para o final da 
reunião. Essa é minha posição, Presidente.   
 
Renato Müller da Silva Opice Blum (aparte) – Essa limitação está na proposta, até às 
20:30 do Expediente. 
 
Antonio Moreno Neto – Sim, então corrobora com os 12 minutos que não vão 
atrapalhar, são só 12 minutos da Voz do Conselheiro, porque, Opice Blum, acho que se 
fizer essa inversão tira da Voz do Conselheiro sua essência, que foi porque ela foi criada. 
Por isso estou colocando. 
 
Presidente – Não há mais inscritos. Passemos à fase de votação. Aqui, diferentemente do 
item anterior, há possibilidade e necessidade de votação por itens. Há dois 
encaminhamentos. Do Dr. Opice Blum, no sentido da aprovação da emenda, para 
inverter a Ordem do Dia, de modo que o último item da Ordem do Dia fique “A Voz do 
Conselheiro”. E encaminhamento contrário do Professor Bandeira e do Dr. Antonio 
Moreno Neto. Mas aqui há algumas questões que devem ser consideradas. A par da 
inversão de pauta, o Dr. Opice Blum propõe que haja possibilidade de o Expediente, 
normalmente começar às 19:00 em primeira convocação; às 20:00 em segunda 
convocação. E a lista de presença continuará sendo encerrada apenas às 20:30. De sorte 
que quem chegar com a reunião em andamento, mas assinando a lista até às 20:30 
poderá participar, não só dos debates, mas também da votação. O artigo 23 diz que 
somente poderá tomar parte. É a mesma coisa que temos atualmente. Agora, já o artigo 
36 acrescenta que, havendo quórum será aberta a reunião para Expediente, cujo início 
será às 20:00, e terá duração máxima de 30 minutos, que é o mesmo tempo que temos 
hoje. A menos que por decisão do Plenário seja admitida sua prorrogação após o término 
desse, terá início a Ordem do Dia. Quer dizer, aqui também é quase a mesma coisa. A 
inversão da Ordem do Dia dá-se a partir do artigo 37.a e 37.b. Então, podemos votar 
separadamente, que não prejudicaria o processo. Se aprovada a proposta apresentada 
pelo Dr. Opice Blum e demais Conselheiros subscritores da proposta, da emenda, 
votaremos a proposta da D. Wilma, no sentido de haver sorteio. Quer dizer, se ficar da 
maneira que o Dr. Opice Blum fala, ele mantém a ordem de chegada. Chegou primeiro, 
assina. Bateu quatro, acabou. A D. Wilma sugere que, chegou até às 20:30, pode-se 
inscrever e a partir desse horário a Mesa fará um sorteio. Não sei como vai se dar o 
sorteio, mas, enfim, isso depois será organizado. D. Wilma com a palavra. 
 
- O Conselheiro José Manssur manifesta-se fora do microfone. 
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Wilma de Almeida Gonçalves – ... A minha intenção, Dr. Collet, é o seguinte, sempre 
existe aquele descontentamento, o Conselheiro que quer falar na Voz do Conselheiro às 
vezes tem de chegar às 15:00, e não é viável, porque tem gente que não pode chegar às 
15:00, nem 16:00, para esperar o Jorginho chegar às 18:30. A intenção é que dê 
oportunidade a quatro, cinco, seis, oito, quantos quiserem se inscrever, chega até às 
20:30 e se inscreve. Quem chega às 20:29 tem o mesmo direito de quem quiser chegar às 
16:00 ou 17:00. E tendo mais do que quatro pretendentes, evidentemente que tem de 
haver um sorteio, ou alguma coisa proposta pelo senhor, ou por outro Conselheiro, que 
facilite esse horário de chegada, porque tem Conselheiro que nem que queira falar não 
chega às 16:00 para se inscrever. Para guardar lugar, não é nem para se inscrever, 
porque para se inscrever ele tem de assinar a partir do momento que o Jorginho chega à 
mesa. Então, a intenção é essa, que dê oportunidade a todos que queiram falar e que o 
horário seja encerrado às 20:30.  
 
Presidente – Muito obrigado pelo seu esclarecimento, D. Wilma. A ideia da senhora é 
ampliar a possibilidade de manifestação de interessados na Voz do Conselheiro. 
 
Dulce Arena Avancini – ... Acho interessante o sorteio, porque na última reunião cheguei 
aqui às 15:30 para me inscrever, só pude assinar às 20:30. Então, tem Conselheiro que 
gruda nesse microfone, todos os meses é o primeiro, é notório isso, parece que não tem 
o que fazer. Estou cansada de ouvir, às vezes o mesmo Conselheiro vem aqui: Ah, 
porque. Todo mundo quer falar. Quantas vezes tive vontade de falar, não teve nem 
Várias e fui engolindo aqui. Então, no mês passado fiquei desde as 15:30 aqui esperando. 
Acho o sorteio interessante, porque quem se acostuma a falar, se fala este mês, fica para 
o mês que vem, espera mais um pouco. E às vezes é um assunto tão idiota que ele 
apresenta aqui na reunião, que dá raiva na gente.  
 
José Manssur – Sr. Presidente, a preocupação dos autores da proposta, ficou evidente de 
já se iniciar a Ordem do Dia logo após o Expediente. E da forma como ficou, e há 
condição de se arrumar pelo artigo 87, já me antecipo, isso é matéria de redação. É que o 
artigo 38, estabelece como 1º item da Ordem do Dia a leitura, discussão e aprovação da 
ata da reunião anterior. E pela proposta Opice Blum já se inicia com a leitura das 
proposições da Ordem do Dia. Então, haveria necessidade de trazermos o artigo 38 para 
antes dessa alteração, leitura e aprovação da ata anterior. Seria o artigo 38 ipsis litteris. 
 
Presidente – Dr. Manssur, já começaria pela ata. 
 
José Manssur – Pelo que entendi aqui já começa com a leitura da Ordem do Dia. 
 
Presidente – A Ordem do Dia de cada reunião terá como início leitura, discussão e 
deliberação das proposições a serem votadas, inclusive a ata. 
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José Manssur – Inclusive a ata, não havia percebido. Desculpe-me, Presidente. 
 
Presidente – Imagine. Muito obrigado, Dr. Manssur. 
 
- O Conselheiro André Franco Montoro Filho manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente – É dependente, porque foi uma emenda modificativa, não tem vida 
autônoma. Poderia ser numa outra ocasião, mas, hoje, da maneira que ela apresentou, 
ela apresentou uma modificativa à dele, está ligada uma à outra. 
 
- O Conselheiro André Franco Montoro Filho continua manifestando-se fora do microfone. 

 
Presidente – Nesse episódio está dependente, mas poderia ter vida autônoma, pelo 
mérito inclusive. Vou repetir, quer dizer, vamos votar item por item, porque neste caso 
comporta decisões que não comprometam o restante. Quer dizer, aqui pode votar 
independentemente. Se aprovada a proposta, aí sim porei em votação a emenda da D. 
Wilma, se vamos fazer sorteio ou se vai continuar a ordem de chegada, para não haver 
confusão. ... A atual redação do artigo 22, do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, diz o seguinte: as reuniões do Conselho Deliberativo deverão ter início às 
19:30 em primeira convocação, e às 20:30 em segunda convocação, encerrando-se às 
24:00, a menos que por decisão da maioria do Plenário seja admitida a prorrogação. 
Proposta de alteração teria a seguinte redação: as reuniões do Conselho Deliberativo 
deverão ter início às 19:00 em primeira convocação, e às 20:00 em segunda convocação 
– Aí que vem – sendo que a lista de presença poderá ser assinada até às 20:30, 
encerrando-se às 24:00. Quer dizer, dar-seia início as reuniões do Conselho 
antecipadamente, mas permitiria que os Conselheiros assinassem até às 20:30. Quem for 
favorável a essa alteração, permaneça como está; quem for contrário a essa alteração, 
queira se levantar. Aprovado. Teve mais Badra, não foi só você, outros também não 
gostaram. Artigo 23 – O Conselheiro que deixar de assinar o livro de presença, encerrado 
pelo Presidente na hora marcada para o início dos trabalhos em segunda convocação, 
conforme o Estatuto Social, somente poderá tomar parte nas discussões, sem direito a 
voto. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: mas já é assim. 

 
Presidente – Tem mudança, vamos com calma. Eu li o artigo como está, a mudança é a 
seguinte: O Conselheiro que deixar de assinar o livro de presença, que será encerrado 
pelo Presidente, às 20:30 (Essa é a mudança), nos termos desse Regimento e conforme o 
Estatuto Social, e somente poderá tomar parte nas discussões, sem direito a voto. Na 
prática dá quase na mesma, mas há alteração. Então, como aprovaram a anterior, acho 
que é natural que esse também seja aprovado. 
 
Mas, enfim, aqueles que forem favoráveis a essa alteração, permaneçam como estão; 
aqueles que forem contrários, queiram se levantar. Aprovado. 
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O artigo 36 diz o seguinte: Havendo quórum, será aberta a reunião pelo Expediente, que 
terá duração máxima de 30 minutos, a menos que, por decisão do Plenário, seja admitida 
a sua prorrogação. 
 
Agora, a redação proposta: Havendo quórum, será aberta a reunião pelo Expediente, 
cujo início será às 20:00, e terá a duração máxima de 30 minutos, o mesmo tempo atual, 
a menos que, por decisão do Plenário, seja admitida a sua prorrogação. Após o término 
desse terá início a Ordem do Dia. Quer dizer, o Expediente terá início às 20:00, o 
Conselheiro poderá assinar até às 20:30, essa é a questão. 
 
Quem for favorável a essa alteração, permaneça como está; aquele que for contrário, 
queira se levantar. Aprovado. 
 
Tem preferência a emenda da D. Wilma, secundada pela D. Dulce. Está escrito o seguinte 
atualmente: A Ordem do Dia de cada reunião terá início com o item “A Voz do 
Conselheiro”, que não excederá 20 minutos, no qual serão admitidas somente as 
inscrições de quatro oradores por reunião, respeitada a ordem cronológica, Dr. Manssur, 
de inscrição. 
 
A Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves propõe a seguinte redação: A Ordem do Dia 
de cada reunião terá início com a leitura, discussão e deliberação de proposições e 
assuntos a serem votados e aprovados pelos Membros do Conselho Deliberativo na 
ordem estabelecida na convocação e neste Regimento – Até aqui exatamente o que está 
escrito na proposta do Dr. Opice Blum – Aí D. Wilma prossegue: Os interessados poderão 
se inscrever até às 20:30, promovendo-se um sorteio pela Mesa do Conselho 
Deliberativo quando o número de inscritos superar quatro Conselheiros. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Sr. Presidente. 
 
Presidente – Estamos na parte de votação. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Como foi modificado o horário para dar 
início nas discussões poderia pôr esse sorteio até às 20:00, porque às 20:30 a reunião já 
começou. 
 
Presidente – Mas eu não posso pôr uma proposta distinta da que apresentou, não há 
possibilidade. Na verdade, já aceitamos isso quando aprovamos a proposta do Dr. Opice 
Blum, na nova redação do artigo 22, que já diz, quer dizer, o Expediente começará às 
20:00 em segunda, sendo que a lista de presença poderá ser assinada até às 20:30. Se 
houver a inversão da Voz do Conselheiro não haverá efeito prático, Toni. 
 



36/37 

 

Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Já começou a reunião, por isso falei às 
20:00. 
 
Presidente – Enfim, agora como é que vai fazer? Vamos votar a proposta como está, 
entendi sua preocupação, mas não tem jeito. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Conselheiros, calma, por favor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, fazer às 20:30 não interfere em nada, 
porque “A Voz do Conselheiro” não é às 20:30, vai ser no mínimo às 21:00, 21:30, 22:00, 
23:00. O senhor receber as inscrições e sortear às 20:30 não tem nenhum problema. 
 
Presidente – É que não votamos isso ainda. Vou fazer o seguinte, essa questão, como 
havia dito de início, é prejudicial. Vou votar antes a questão se vai mudar a ordem ou 
não. Se não mudar a ordem, acabou, mata todo resto, não tem o que discutir. Essas 
aprovadas não, têm sentido e significado isoladamente. É criado então o artigo 37.b, que 
teria a seguinte redação: Finda a deliberação dos assuntos constantes da pauta da 
Ordem do Dia, conforme dispositivo anterior, terá início o item “A Voz do Conselheiro”, 
que não excederá 20 minutos, mesmo tempo atual, no qual serão admitidas somente as 
inscrições de quatro oradores por reunião, como agora, respeitada, aí diferentemente da 
D. Wilma, ordem cronológica de inscrição. Aqui é o ponto crucial, ou seja, estaria 
havendo uma inversão na Ordem do Dia, “A Voz do Conselheiro” de 1º ia para último 
item da ordem do dia. Então, acho que está claro, vamos votar. Aqueles que forem 
favoráveis à alteração, permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, queiram 
se levantar. Bom, para nossa sorte sempre acontece isso no final. Vamos inverter. 
Aqueles que forem contrários à proposta, permaneçam como estão; aqueles que forem 
favoráveis, queiram se levantar. É impossível saber. Vou pedir para alguém ajudar aqui e 
vamos tentar contar. Conselheiros, por favor, infelizmente, embora o adiantado da hora, 
é um assunto de importância, de repercussão, vamos fazer a conferência, alguém pediu. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: pede para os favoráveis ficarem do lado de lá e os 

contrários do lado de cá. 

 
Presidente – Nunca foi feito isso. Aliás, foi feito uma vez. Todos os Conselheiros 
favoráveis... 
 
Arnaldo Osse Filho (Questão de ordem) – Presidente, questão de ordem. Queria solicitar 
votação nominal. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 
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Presidente – Pode pedir conferência sim. Declaro que empata e o Dr. Manssur pede. Mas 
vamos fazer o seguinte, antes disso, também quero resolver logo. Todos que forem 
favoráveis à emenda, por favor, localizem-se do lado direito da Mesa; aqueles que forem 
contrários, ao lado esquerdo da Mesa. Por mais ou menos 10 votos de diferença, foi 
aprovada a proposta apresentada pelo Conselheiro Opice Blum, de inversão. Bom, agora, 
já que foi aprovada a inversão, resta-nos votar a mantença da ordem cronológica ou a 
adoção do sorteio, proposto pela Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves. Aqueles que 
forem favoráveis ao sorteio proposto pela Conselheira Wilma, permaneçam como estão; 
aqueles que forem contrários, queiram se levantar. Foi aprovada a emenda da 
Conselheira Wilma.  Então, proclamando o resultado, foi aprovada a proposta 
encabeçada pelo Conselheiro Opice Blum, com a emenda apresentada pela Conselheira 
Wilma Gonçalves. Agora entraríamos no item Várias, mas proponho que seja cancelado 
Várias e encerrada a reunião. Aqueles que forem favoráveis, levantem-se e dirijam-se 
para o corredor. Aprovado. 
 
Obs: o Extrato com o texto integral dos dispositivos objeto da presente decisão fará parte 

desta Ata, como Anexo II. 

 
 
 
ENCERRAMENTO 
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 23:55 horas. 

 
* * * 

 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 675ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 31 de julho de 2017. 
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