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ATA DA 676ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 28 
DE AGOSTO DE 2017. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de agosto do ano dois mil e dezessete, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta 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 Secretario: Antonio Carlos Marini Teixeira 
Terceiro Secretário: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiros os seguintes Suplentes convocados: Grupo A: 
William Walter Laurino, da Chapa Pinheiros de Todos Nós; Grupo B: Renato Alessandri Junior e Paulo 
Ehrenberger Machado, respectivamente pelas Chapas Participação e Unidos. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

José Manssur – Pronunciou-se em homenagem e propôs voto de louvor ao Maestro Murilo Alvarenga, 
regente do Coral e da Orquestra do Clube, que completam, respectivamente, 14 e 15 anos de 
existência. Voto aprovado. 

 
Presidente – Parabenizou o Maestro Murilo Alvarenga e os componentes da Orquestra e do Coral que 
estavam presentes e tinham cantado o Hino do Esporte Clube Pinheiros no início da reunião. 
Prosseguindo, submeteu a Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes proposições de autoria da 
Mesa do Conselho: votos de pesar: 1) pelo falecimento do ex-Conselheiro Armando Antonio Carvalho 
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de Andrade, tio do Conselheiro Filipe Guerra Carralcasaz; 2) pelo falecimento da Sra. Irene Lachowski 
Rotunno, irmã do Conselheiro Waldir Lachowski; 3) pelo falecimento do Atleta Benemérito Flávio 
Ribeiro Ratto, ex-Conselheiro, esposo da Atleta Benemérita Maria Carlota Ribeiro Ratto, informando 
sobre a Missa de Sétimo Dia; voto de pronto restabelecimento do Conselheiro Edgard Ozon, que se 
encontra em tratamento de saúde. Comentou que nesta reunião a Mesa pretendia homenagear o 
Conselheiro Ozon, por ter completado 59 anos de mandato no mês de maio próximo passado, mas 
como ele não estava em condições de comparecer, a cerimônia será feita oportunamente, perante o 
Conselho Deliberativo. Propôs voto de louvor ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, 
que lançará o livro “A história de um massacre”, de sua autoria, aproveitando para estender o convite 
para que os Conselheiros compareçam ao evento, marcado para o dia 02/10/2017, na sede da OAB. 
Voto aprovado. Prosseguiu, apresentando ao Plenário que aprovou as seguintes proposições: 1) voto 
de louvor de iniciativa do Conselheiro Carlos Kodama Westphal, ao Diretor de Área Social Raul Leite 
Mota e Silva, pela realização e êxito da Festa Italiana; 2) voto de louvor proposto pelo Conselheiro 
Sergio Cajado de Oliveira Gasparini, à Presidente do Departamento de Assistência Social, Eliana 
Elizete dos Reis, pela reforma do D.A.S., oferecendo mais conforto e atividades para os funcionários 
do Clube; 3) voto de louvor de autoria do Conselheiro Cláudio Vita Neto, ao Diretor de Patrimônio 
Carlos Edmundo Miller Neto e ao Diretor Cultural Francisco Montagna Filho, pela entrega da reforma 
da Escolinha da Tia Lucy, denominada Pavilhão Cultural Cata-vento, formada por 03 salas – arte, 
música e leitura; 4) votos de louvor propostos pelos Conselheiros Fernanda Cobra Ortiz e Carlos 
Roberto Sá de Miranda Bório, aos participantes da peça “É uma Brasa, Mora!”, exibida no Clube de 03 
a 13 de agosto, a saber: Elenco: Cristina Cabianca, Cristina Fazilari, Ana Lucia Freitas, Paulo Galgaro, 
João Carlos Gimenez, Larissa Mora, Suzana Liki, Rosa Mira, Paulo Kirschner, Roberto Fazilari, Paulo 
Schieven, Gabriela Garcia, Priscila Casari, Roberto Zeminian de Araujo, Helena Basil e Rosane 
Cordeiro Rodrigues de Moraes; Banda: Sergio Whyte, Roberto Braga, Eddie Summer e Orlando 
Strambi; Ficha Técnica: Rosana Thurmann – figurinos e produção, Cristina Cabianca – direção 
musical, Carlos Mira – cenário e produção, Tiê Valente - luz, Benê - costureira, Claudio Pucci – técnico 
de som, Letícia Orfali - coreógrafa, Victor Carvalho – cenotécnico e Ana Alice – cabeleireira; 5) voto de 
louvor de autoria da Conselheira Wilma Gonçalves, às equipes Feminina e Masculina de Polo 
Aquático, Campeões da Copa São Paulo, parabenizando a Diretoria de Esportes e o Presidente 
Roberto Cappellano; 6) voto de pesar de iniciativa do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, pelo 
falecimento do Sr. José Alfredo Cardia Galrão, irmão dos associados José Delfino Cardia Galrão e 
José Rafael Cardia Galrão, todos primos do saudoso Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia, pai 
do proponente; 7) votos de louvor propostos pelo Conselheiro Peter Alfredo Burmester, aos tenistas 
que participaram da Seletiva do Circuito Nacional – 4ª Etapa/São Paulo no ECP, sendo 364 inscritos 
em 14 categorias, masculino e feminino, nas idades de 8 a 18 anos, em especial a Pedro Sandoval 
Carvalho, Campeão na categoria 8M em simples; Francisco D’Amorim, Campeão na categoria 9M em 
simples; Olivia Carneiro, Vice-campeã na categoria 12F em simples; Luís Felipe Carvalho, Campeão 
na categoria 12M em simples; Camila Emília Bossi, Campeã na categoria 18F em simples; Gabriela 
Siqueira, Campeã na categoria 16F em simples; Rafael Pinto, Vice-campeão na categoria 16M em 
simples; Guilherme Souza, Campeão na categoria 18M em simples; 8) voto de louvor proposto pela 
Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, à Seção de Ginástica Artística, pois no Campeonato 
Brasileiro o Clube que sagrou-se Campeão com a equipe Masculina e Vice-Campeão com a equipe 
Feminina.  
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Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria, as 
seguintes cartas enviadas pela Diretoria: informando alteração de cargos e nomeação de Diretores 
para o biênio 2017/2019; encaminhando o Relatório de Acompanhamento Mensal referente ao mês de 
julho de 2017 e o Boletim ECP, que passa a ser encaminhado ao Conselho a partir deste mês, 
documento que apresenta as informações financeiras e a visão quantitativa, com indicadores de 
desempenho e a descrição de projetos e iniciativas em andamento, esclarecendo que tais informações, 
detalhadas no RAM, são apresentadas de forma consolidada no Boletim e permitem a análise global 
do desempenho até o mês corrente e a projeção para os próximos meses. Finalmente, comunicou que 
o Associado Clovis Bergamo Filho renunciou à condição de Suplente do Grupo B pela Chapa 
Sou+Pinheiros, tendo sido convocado o Suplente subsequente da respectiva chapa. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – ... Há mais ou menos um ano vim aqui fazer um discurso que para 
mim era uma defesa da história do Clube. E recebi dos senhores uma inesperada homenagem e 
queria agora, um ano depois, mas nunca tarde, agradecer de coração, porque aquilo me tocou 
profundamente, porque amo este Clube, porque foi disciplinador, moralmente justo e proporcionou a 
todos os que desde criança aqui frequentaram um ambiente de esporte e comemorações conjuntas. 
Diante disso, diante da boa vontade do Presidente Cappellano e do Diretor de Comunicações Mario 
Gasparini, resolvi escrever um livro pequeno, de cento e poucas páginas, que envolve história também, 
história do Brasil, histórias de Santa Catarina, histórias do Rio Grande do Sul principalmente e histórias 
de São Paulo, onde estou há 85 anos, apesar de ter nascido fora. Queria apenas comunicar que esse 
livro será lançado aqui no Pinheiros, no dia 21/9, dia da Primavera, 21 de setembro e Dia da Árvore, 
para mim importante. Ele trata de história que passei com perigos de morte desde os 4 anos, 
revoluções várias, prisões até do meu pai, inesperadamente em um golpe de 37. Mas também juntei 
todas as crônicas que meu coração escreveu, não foi minha mão, o coração escreveu a respeito de 
árvores, pássaros do Clube, que estão na Revista do Clube desde agosto de 2015. Espero que vocês 
estejam presentes, é na Galeria das Artes, na Sede Social, às 19h30, do dia 21/9, setembro, de 2017. 
Agradeço a gentileza do Presidente de me dar essa oportunidade, mas é uma coisa que entrego de 
coração àqueles que ouviram com tanta atenção minhas palavras no ano passado. Muito obrigado.   
 
Presidente – Parabenizou o Conselheiro Pedro Paulo pelo lançamento do livro. Como já passava das 
20:30, determinou o encerramento da lista de presença. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – ... Depois de várias manifestações de brilhantes nessa inicial, vou usar 
outra das possibilidades do Expediente para fazer uma comunicação da minha “inconformância“, se é 
que a palavra está certa, não parece certa, com a edição de uma mudança de Regulamento com um 
flagrante desrespeito à Constituição, no artigo 5º, que dá igualdade de direitos. 
 
Presidente – Conselheiro Bandeira, por favor. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – É comunicação, estou comunicando isso. 
 
Presidente – Pois não. 
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Tarcísio de Barros Bandeira – Quando aparentemente corporativamente submete, não é bem 
submete, restringe a bacharéis de direito o exercício da Presidência e Vice-Presidência da Comissão 
recém instituída.  
 
Presidente – Muito bem, esclarecido o plenário acerca da comunicação do Conselheiro Bandeira. A 
Presidência quer num primeiro momento ratificar a importância da Assembleia Geral Extraordinária 
convocada para o dia 16 de setembro, onde haverá referendo acerca das alterações estatutárias 
aprovadas pelo Conselho. Em primeiro lugar, é importante que os Conselheiros divulguem essa 
Assembleia Geral, explicando o referendo, que tragam pessoas, conhecidos para dar quórum a essa 
Assembleia Geral, isso é muito importante. E também que desfaça algum mal-entendido que esteja 
havendo. Já pude ver que há considerações, como se os Conselheiros estivessem criando um foro 
privilegiado para si próprios, o que não é verdade. O que acontece é o seguinte, o Conselheiro sempre 
teve foro privilegiado e esse foro privilegiado era o Conselho Deliberativo, ou seja, o Conselheiro era 
julgado em questões disciplinares por seus Pares. Agora, doravante, se referendada a alteração 
aprovada aqui pelo Conselho, ele será processado perante uma comissão, que terá mandato para isso 
e será ocupada metade por Conselheiros e metade por associados. Acho que a situação é bem 
diferente de como está sendo dito, que os Conselheiros estariam criando um foro privilegiado, como se 
os Conselheiros pretendessem ficar impunes, indiferentemente do malfeito que faça. Não é verdade. 
Então, por favor, vamos divulgar, é importante para o Clube Pinheiros, sob um prisma administrativo 
institucional que sejam referendadas essas alterações feitas aqui pelo Conselho Deliberativo após 
duas discussões de mérito acerca das matérias. Esse o esclarecimento que queria dar, informar que a 
Presidência pretende enviar uma carta sucinta aos associados explicando esse aspecto para evitar 
desinformação. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – Apreciação da Ata da 674ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de junho de 
2017. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pediu retificação de sua manifestação no item “A Voz do 
Conselheiro”, para constar “Elogiou a inauguração do novo deck de madeira existente ao lado da 
quadra 2 de Tênis. E censurou a colocação de uma placa de bronze comemorativa à inauguração 
desse deck de madeira com o nome do Presidente e do Diretor da área. É uma tradição do Clube 
Pinheiros não se prestar homenagens a pessoas vivas.” 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Manifestou estranheza pelo fato de que na página 10 da Ata constava 
uma questão de ordem que ele, orador, havia suscitado, e que, entretanto, não foi respondida, 
imaginando que as questões de ordem tinham de ser respondidas. 
 
Presidente – Consignou a irresignação do orador. Apresentou pedido de retificação feito pelo 
Conselheiro André Franco Montoro Filho, em sua fala no item 6 da Ordem do Dia, substituindo o termo 
“de gozação” pela palavra “ironicamente”. Não havendo manifestação em contrário, considerou a Ata 
aprovada, com as retificações propostas pelos Conselheiros Ricardo Alberto Carneiro La Terza e 
André Franco Montoro Filho. 
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Item 2 - Deliberação sobre casos omissos e interpretação regimental, consoante o inciso 

XXII do Art. 45 do Estatuto Social, em face de aparente contradição entre o §2º, do 
Art. 37.b e inciso VII, do Art. 38 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Explicou que o §2º, do Art. 37.b do Regimento do Conselho diz que “’A Voz do 
Conselheiro’ sucederá os itens da Ordem do Dia objeto de deliberação.” E o Art. 38, que “A 
organização da matéria da Ordem do Dia deverá obedecer à seguinte ordem de preferência: ... VII – 
assuntos novos não especificados, só para conhecimento do Conselho e sem deliberação, entrando na 
Ordem do Dia, sob o item Várias, devendo ser tratados em último lugar.” Pois bem, se fôssemos 
apropriar a letra do §2º, “A Voz do Conselheiro” seria precedida por Várias, ou seja, antes teríamos 
Várias e depois “A Voz do Conselheiro”, o que por certo não é a intenção do Plenário. Isso porque “A 
Voz do Conselheiro” sucederá os itens da Ordem do Dia objeto de deliberação. Várias não têm 
deliberação. Então, a Mesa, para evitar que fosse feita uma retificação ou chamar novamente a 
Comissão de Redação, ou tratar desse assunto de uma maneira mais complexa, resolveu editar uma 
resolução que tem caráter normativo, esclarecendo que o item “A Voz do Conselheiro” sucederá os 
itens da Ordem do Dia objeto de deliberação e precederá o item Várias. Ou seja, em palavras claras, 
teremos primeiro “A Voz do Conselheiro”, posteriormente o item Várias. Não havendo oradores 
inscritos, encerrou a discussão e passou à votação, submetendo ao Plenário a edição de resolução de 
caráter normativo, nos termos esclarecidos, tendo a mesma sido aprovada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-10/2016 – Primeira discussão e votação de proposta 

formulada por cinquenta e um Conselheiros, de criação de um §7º, no Art. 16 do 
Estatuto Social e de um §7º no Art. 45, do Regulamento Geral, pretendendo tornar 
obrigatório o desconto em todas as taxas devidas ao Clube que sejam destinadas 
às práticas esportivas, sociais e culturais de Associados de uma mesma família. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Antes de abrir a discussão, respondeu questão 
de ordem levantada pela Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, explicando que de acordo 
com a deliberação anterior, o item “A Voz do Conselheiro” precederá Várias, que continuará sendo o 
último item da pauta. Deu início aos debates. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Manifestou-se utilizando-se da projeção de gráficos no 
telão, dizendo que “... em 2015, numa das primeiras reuniões do ano, a Conselheira Elisa Cappellano 
fez a proposta para conceder um incentivo ao associado inscrito em duas ou mais atividades. No 
momento que ela fez a proposta neste plenário eu achei que era uma boa ideia, e estava inclusive 
pensando em detalhar, estudar. Naquele tempo era assessor de planejamento e tecnologia. Essa 
proposta foi implantada pela nova Diretoria em 2016 e está dando um desconto de 3, 6, 9, 12 ou 15% 
para os associados que tiverem inscrição em duas, três, quatro, cinco ou seis atividades. Então, isso, 
pelo que foi comentado aí pela Comissão Jurídica, senão me engano, isso eu queria lembrar que já 
existe, já está implantado por esta Diretoria, dando esse desconto. O que fizemos foi propor que esse 
desconto não seja em nível individual e sim em nível de família, ou seja, pai, mãe e filhos menores de 
idade. Entenda-se bem, está bem claro no projeto, que não é avô, tio, irmão, mas pai, mãe ou tutores e 
filhos menores de idade, que entende se que o caixa é o mesmo, o dinheiro que sai para pagamento 
dessas atividades entra pelo pai ou pela mãe e é distribuído. Então, o que queria colocar aqui é o 
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seguinte, nosso projeto se baseou inteiramente no que se chamou de bonificação para associados 
inscritos em duas ou mais atividades. Entre esse projeto e aquela oferta há apenas uma diferença, 
aqui estamos considerando o conjunto do grupo familiar, composto por pais, filhos e menores de 18 
anos. Esse grupo está mais bem definido na proposta oficial. Além disso, incentiva-se também a 
participação da família nas atividades do Esporte Clube Pinheiros aliviando a carga financeira que 
eventualmente inviabiliza essas práticas necessárias ao bem-estar e a formação de todos. Como 
última consideração, ressaltamos que a infraestrutura do Clube não seria onerada se como resultado 
da bonificação houver ainda mais inscrições para as atividades aqui contempladas. (Segue projeção) 
... Estou dando ali um exemplo de duas atividades, a primeira atividade refere-se ao Tênis. O primeiro 
gráfico está mostrando ali e fiz um exemplo nas piores condições possíveis, dando um desconto de 
15% para cada um daqueles três associados, aquelas três famílias que foram contempladas com o 
abono. Então, está mostrado ali o valor financeiro do desconto, que está R$ 234,90 e o Clube 
receberia de inscrição R$ 1.566,00. No caso do Fitness, R$ 1.365,00 entraria como pagamento pelo 
uso da capacidade ociosa dessa atividade e seriam pagos R$ 204,90. O total dessas duas atividades 
daria um recebimento em prestação de R$ 2.931,00 à vista, no ato do pagamento em duas, três 
prestações. Esse abono é concedido no cartão Pinheiros seis meses depois, e é concedido para ser 
usado no Clube com pagamento de restaurante, estacionamento e assim por diante, que foi assim que 
foi implantado nessa proposta tão bem formulada e depois tão bem detalhada e implantada pelo grupo 
técnico do Clube Pinheiros. Muito bem, vamos voltar aqui. Considerando aqui as atividades Tênis e 
Fitness, com abono máximo de 15%, já foi dito, o ganho financeiro incentivado é considerável. 
Infraestrutura com capacidade ociosa. O Tênis chegou a ter 4 mil inscritos para jogar, hoje não chega a 
2 mil. O Fitness chegou a ter 9 mil pessoas inscritas, hoje está em torno de 7 mil e poucas pessoas. 
Então, o Clube está aproveitando sua capacidade ociosa para incentivar o sócio a participar, e em 
nível de família, aliviando um pouco o caixa dos pais. A implantação de qualquer projeto requer o 
desenvolvimento do sistema de acompanhamento e avaliação. Quem não mede não gerencia. Mais à 
frente vou explicar um pouco porque estou falando isso. Aplicar o PDCA é mandatório. O que é PDCA? 
É a sigla em inglês de plan, do, control e adjust, que é planeja, implante, controle e ajuste, está certo? 
Então, qualquer projeto deve ser precedido do PDCA e esse PDCA deve rodar sempre que necessário, 
porque nunca se implanta nada perfeito. Então, implantamos em 2016 o projeto proposto pela 
Conselheira Cappellano e temos essa proposta de estender isso em nível familiar, pai, mãe e filhos 
menores de idade. (Segue projeção) ... Fiz uma análise, para poder vir aqui justificar, eu estudei a 
variação da contribuição social e das taxas, está certo? Então, esse gráfico está mostrando aí a 
evolução, na linha de cima, e embaixo a evolução das taxas. (Segue projeção) ... Embaixo, temos aí 
uma informação muito interessante, que é a seguinte, a contribuição social teve uma variação nesses 
quatro anos, de 2014 a 2017 de 26,1%, com um crescimento composto anual de 8%. Já as taxas 
esportivas tiveram uma variação de 91,6%, com um crescimento composto de 24,2%, é uma coisa 
totalmente desproporcional. Precisamos analisar porque o programa de bonificação não gerou 
acréscimo significativo nas inscrições, algumas hipóteses, porque essa informação que não gerou 
acréscimo veio da Diretoria, conforme parecer da Comissão Financeira, ok? Então, o que pode ter 
acontecido, algumas hipóteses: a divulgação não foi adequada? A crise financeira no país fez com que 
os sócios não se inscrevessem nas atividades? Ou foi o aumento exagerado de taxas que levou a esse 
não acréscimo de inscrições? (Segue projeção) ... Notamos ali, em 2016, uma variação de 52%, que 
levou com que a variação total ficasse em torno de 91%. Temos informações que o Minas Tênis Clube 
implantou um programa de bonificação para melhor utilização dos horários com mais ociosidade e foi 
muito bem sucedido. O Pinheiros tem tudo também para ser bem sucedido, então, gostaria que fosse 
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feito um estudo para verificar o que houve que realmente isso não foi bem aceito pelo sócio. Ou não foi 
do conhecimento do sócio, o sócio já está gastando tanto que não tem condições. Acho que seria 
muito importante se a Comissão Financeira, respeito muito, na figura do Presidente e seus Membros, a 
Comissão de Esportes também participasse disso, já são taxas esportivas em sua maioria, quem sabe 
também a Comissão Jurídica, para fazer uma avaliação disso aqui. O ECP atualmente tem algumas 
atividades, como o Fitness e Tênis com horário de menor demanda. Os horários de menor demanda 
podem ser estendidos a pessoas que queiram se inscrever e usar só aqueles horários. A tecnologia 
que temos permite o controle muito fácil disso, o acesso desses associados. Então, não estou 
discriminando nenhum associado, ele pode perfeitamente se inscrever e usar só os horários de menor 
demanda. Sem querer ser repetitivo, temos a urgência da implantação de um sistema de custo para 
poder aumentar nossa produtividade e eventualmente baixar nossos preços.  
 
Presidente – Concedeu mais cinco minutos para o orador concluir. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – .. O parecer da Comissão Permanente Financeira diz o 
seguinte: o atual programa de bonificação nos gerou acréscimo significativo por informação recebida 
da Diretoria. Entendo que o parecer da Comissão deveria estar, com todo respeito, admiro muito todos 
os componentes da Comissão, Presidente, Secretário, mas esperava da Comissão, inclusive vim aqui 
em dezembro fazer uma explicação a eles do meu projeto, a pedido do Presidente. Expliquei que 
temos um ganho financeiro, além do abono, que o ganho ultrapassa o abono e esperava alguma coisa 
voltada para dinheiro, finanças, prejuízo e não alguma coisa voltada para que não gerou significativas 
inscrições, está certo? Temos também outro comentário aqui: essa Comissão entende não ser 
oportuno ampliar o programa, visto a necessidade de criar controles para implantação, manutenção e 
extensão do programa. Pelo amor de Deus, isso aqui é necessário em qualquer coisa que se implanta, 
controles, tecnologia existe para isso. Isso é mandatório, se implantar qualquer coisa sem um 
acompanhamento não tem como você fazer uma evolução acerca, é o PDCA – Plan, do, control e 
adjust. Permitam-me discordar: os controles já deveriam ter sido implantados na versão atual do 
projeto e o associado, o Conselho e a Diretoria deveriam ser informados do resultado. É muito 
importante que todo mundo seja informado dessas atividades todas. (Segue projeção) ... A receita do 
Esporte Clube Pinheiros hoje é composta basicamente por contribuição social, taxas esportivas, 
culturais e sociais que representam 87,4%. As demais receitas de custeio que estou falando é 
marketing, que é 4,2, estacionamento 3,9, receitas totais 2,1, médica 2 e financeira 0,4, então, 87,4% 
saem do bolso do associado, pagamento direto, está certo? Então, entendemos que esse sistema de 
controle é mandatório, não é que vai trazer custo. Não vai trazer custo, se for bem feito, bem utilizado 
vai servir para aperfeiçoamento do sistema. Voltando. Finalmente, é obrigação do Clube informar o 
associado de todos seus gastos e atividades no decorrer do ano. A tecnologia hoje permite com muita 
facilidade que o associado tenha acesso a essas informações. Este é um direito do associado. Hoje 
em dia tem uma lei que exige que as pessoas recebam, para evitar ficar guardando por quatro, cinco, 
seis anos as contas pagas, que você receba um extrato no fim do ano, dando certificação desse 
pagamento. O Clube pode perfeitamente disponibilizar isso e não precisa gastar com Correios, 
impressão, isso fica disponibilizado no site do Clube, isso pode ser mandado via Smartphone do sócio. 
Isso é uma obrigação, não é um favor. Isso traz transparência ao sócio. O projeto implantado pela 
Diretoria pode ser mudado a qualquer momento sem o conhecimento do Conselho ou do associado. A 
nossa proposta sendo aprovada no Conselho terá força de lei e possíveis mudanças deverão ser 
discutidas e aprovadas por este Conselho, essa é uma normatização. Isso dará ao associado a certeza 
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de que suas necessidades e interesses foram considerados e foi aprovado da melhor forma possível 
pelos seus representantes, que somos nós, que é esta Casa. A normatização deve ser feita sem 
excessos, em meu entender, para evitar engessar a Diretoria. Hoje temos uma liberdade muito grande 
na gestão, causada por uma grande carência de normas. Precisamos buscar o equilíbrio com a maior 
participação do Conselho para uma gestão mais representativa. Boa noite. Muito obrigado.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... Quando há quatro anos a Elisa Cappellano veio aqui e falou sobre 
essa bonificação eu era Diretor de Relações Esportivas. Na época achei um absurdo. Estava errado, 
estava bem errado. O que ela fez foi implantar alguma coisa, e como ela não colocou isso em cima das 
taxas e sim sobre uma bonificação, que vem igual um estacionamento ou em bares e restaurantes, o 
que aconteceu? Não exoneraram, porque muitas taxas esportivas, muitas atividades você paga as 
pessoas pelo número de pessoas que fazem atividade, então, quer dizer, você vai ao Beach tênis, 10 
professores estão ganhando por 10 pessoas, 12 por 12 pessoas. Então, ela achou uma forma, que 
acho muito plausível e ela conseguiu aumentar isso com desconto. Quando tivemos a PO, explicações 
sobre as contas também perguntei: Por quê? Qual é a bonificação? Quanto está onerando o Clube? 
Recebi três respostas diferentes e que números não batiam. Pedi depois informalmente a não recebi 
essa resposta, mas pedi informalmente, deveria ter pedido formalmente. Então, quando agora olho e 
vejo que as relações esportivas, que era uma área que eu dominava, que tinham 33 áreas, foi dividida 
com dois Diretores, excelentes Diretores, volto a falar, e tivemos uma redução de mais de 15% de 
sócios fazendo atividades no Clube comecei a me perguntar: O que está errado? As pessoas gostam 
de fazer esporte. O valor financeiro que temos no Clube para esporte não é alto, é muito mais barato, 
ou costumava ser muito mais barato que qualquer outra academia. O que o Clube oferece é muito 
superior ao que oferecem outros lá fora pelo mesmo valor. E aí estou me perguntando: Por que disso? 
O que está acontecendo? O Jorge apresentou, taxas subiram mais do que a contribuição. Isso não é 
uma coisa que poderia ter acontecido, temos leis, temos Estatutos, temos coisas que mesmo que a 
Diretoria tenha mão disso, talvez tenhamos errado um pouquinho. O Minas Tênis Clube tem, por 
exemplo, Fitness. As pessoas pagam menos horários, por alguns horários elas têm um pacote que 
pagam menos. Na época conversei com o Jorge, que era Diretor da área e pensávamos em um dia 
implementar isso. Podíamos ter implementado, teríamos mais pessoas. O Fitness, como qualquer 
outra atividade tem um pico, mas temos muitas vagas quando não estamos nesse pico. Aliás, se você 
pegar o CAD de manhã vai ver que tem horário, não tem horário das 15h às 17h, das 15h às 18h, 
quando a maioria quer que os filhos façam atividade. Esse desconto no grupo familiar pode trazer 
diversas pessoas, vão ter mais pessoas usando o mesmo espaço, exatamente o mesmo espaço 
ocioso vai ter mais receita, não vai impactar, como estão falando. Se alguém achar que isso vai 
impactar sou o primeiro a tirar. Sei o que são contas e sei o que é ser um Diretor aqui dentro, 
irresponsabilidade não. Então, pessoal, concordo muito com a proposta do Jorge, que vai ajudar a 
gente a pegar esse espaço ocioso. Outra coisa, tecnologia. A tecnologia hoje faz tudo que a gente 
quer. Pegamos o Smartphone e falamos com o mundo inteiro. Só investirmos em tecnologia que 
podemos ter todos os controles. Aliás, todos os Diretores têm que ter mais e mais armas para poder 
gerir o Clube, que afinal de contas ninguém recebe aqui para fazer as coisas, todo mundo vem aqui 
voluntariamente. Só acabando, Maria Elisa, eu estava errado em meu pensamento há quatro anos. 
Obrigado. E por que não evoluir o que a Maria Elisa fez, não é político. Sendo político tira, mas não é 
político, isso é só uma evolução do que aconteceu de uma proposta bem-feita e bem pensada. Muito 
obrigado.   
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Sr. Presidente, Conselho, Conselheiros, gostaria de chamar 
atenção para uma questão aqui bastante importante, que talvez seja a questão central. A maioria deste 
Conselho lembra que foi uma instituição dos anos 80, chamada Conselho Interministerial de Preços, 
que na tentativa de conter uma escalada inflacionária quis regulamentar o controle de preços. A 
intervenção do estado na economia dessa forma nunca trouxe resultados positivos. O Clube é como se 
fosse um país, uma nação, uma cidade, dê o tamanho que quiser a ele, nossos Estatutos são as 
constituições. Precisamos tomar muito cuidado com o que a gente quer colocar no Estatuto, porque de 
uma forma regulamentar um ato de gestão significa engessar. Falar num ciclo PDCA sem falar num, 
5S, sem falar numa melhoria contínua e colocar um PDCA comparado a algo que se coloca no 
Estatuto engessa, não é possível. A primeira coisa que temos de olhar nessa proposta então é a 
separação do que significa um ato de governança, que é um ato voltado ao que se regulamenta nas 
leis deste país chamado Pinheiros e aquilo que se vai deixar como um ato de gestão para a Diretoria, 
para ela ter flexibilidade de atuar em situações de crise, para ela ter flexibilidade de atuar em situações 
nas quais se pode ter mais liberdade, mais flexibilidade. Nos dias de hoje estamos vivendo o que se 
chama crise. Crise significa redução de todas aquelas opções de gasto futuro. As pessoas se tornam 
conservadoras, elas deixam de fazer aquilo que passa a ser superficial. Estamos hoje em uma 
situação de crise. Duvido que alguém aqui neste Conselho possa falar: Estou ganhando mais, tenho 
mais dinheiro, tenho mais disponibilidade. Não, a maioria dos sócios com quem converso, a menos 
que esteja falando com o extrato errado do Clube, fala: Opa, estou sendo seletivo nos meus gastos. 
Brilhante exposição do Dr. Jorge Ehrhardt, que mostra um aumento dos valores. O aumento desses 
valores foram valores nominais, ou seja, quanto aumentou a arrecadação em taxas? A arrecadação 
em taxas é feita por um composto da quantidade de pessoas que praticam pelo preço. Se mais 
pessoas praticam pelo mesmo preço aumenta a taxa, evidente. Bom, agora, voltando ao lado 
financeiro do que estamos falando aqui. A proposta em si precisa de controles para ser feito, como o 
próprio Conselheiro Brazolin brilhantemente falou aqui, investimento em tecnologia para que seja 
controlado. Isso implica em custos. Senhores, toda vez que se fala em uma proposta que reduz preço 
temos de ter a contrapartida da redução de custo. Somos responsáveis neste Conselho por saber 
quanto do dinheiro que o associado ganha no seu trabalho todo dia que ele vai deixar aqui no Clube 
para usar no seu lazer. Temos de minimizar isso. A proposta da forma como está feita, quando se fala 
necessidade de criar controles significa isso, não reduziremos os custos, aumentaremos o custo com 
controle a mais. Quem vai pagar por isso, pergunto? Aqui temos ex-Presidentes que precisaram tomar 
decisões fortes em torno de formar preço. Se não temos a devida contrapartida em custo o que vai 
acontecer é que vamos dar desconto sobre um preço calculado a mais. Empresas costumam fazer isso 
porque as empresas trabalham com um indicador chamado margem, que é a diferença entre o preço 
que cobra e o custo que tem. Seletivamente, ela pode baixar o preço e dar descontos, porque ela vai 
buscar volume. Nós aqui trabalhamos com custo e preço empatados no zero a zero. Isso significa que 
se tenho uma proposta que não reduz o custo, mas reduz o preço começo partir de um desequilíbrio, 
então, como gestão sou obrigado a fazer um aumento no meu preço para que o desconto me dê essa 
paridade. Quem vai pagar por isso? Aquele que não tem família grande, o Veterano que paga sua 
taxa, aquelas famílias pequenas. É justo que criemos uma categoria como essa? Então, senhoras e 
senhores, não existe almoço grátis neste Clube, o que existe é divisão de custos entre todos nós. Por 
isso a preocupação da Comissão Financeira foi essa, se não há uma contrapartida de redução de 
custos e temos de criar controles, que significam maiores investimentos. E o resultado dos programas 
anteriores não havia concedido um aumento significativo na quantidade de matriculados não 
ganharemos a escala que se está pretendendo. Dessa forma, induziremos a custos maiores sem a 
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contrapartida de uma receita a maior. Precisamos nos preocupar com o que faremos com o dinheiro do 
associado. Agora, falando pessoalmente como Conselheiro, não acho justo onerar as famílias 
pequenas. Sou de uma família grande de cinco pessoas, mas imagino como as pessoas que 
contribuem individualmente, que não tem o guarda-chuva da família por baixo de si, ou que tem uma 
família pequena podem pensar ou podem acolher essa proposta no seu bolso. A proposta em si, 
novamente, eu insisto que ela deve separar claramente o que é um ato de gestão, que é a decisão de 
preço. E isso temos visto que sucessivamente as Diretorias se preocupam em fazer aperfeiçoamentos 
cada vez melhores em relação à forma de gerir, porém, colocar isso em um Estatuto significa uma 
coisa que é amarrar. Essa é uma amarração que se deve tomar muito cuidado, perfeito? O conceito de 
definir o que é família, o conceito de definir o que são as inscrições conjuntas é uma coisa que não se 
pode amarrar dessa maneira, sem a real consequência do que isso vai ter de impacto. Mas é 
realidade, olhando em uma análise simplista, uma análise nua e crua, é que essa proposta em sua 
cabeça, do lado financeiro não traz redução ao custo. Pelo lado da governança, ela engessa, ela não 
permite que se faça aperfeiçoamentos sucessivos, porque ela passa a ser estatutária. A liberdade de 
gestão que todo gestor necessita ter fica reduzida. Então, esse é meu parecer.  
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – Presidente, no seu parecer o senhor fala que 
por informação da Diretoria não houve acréscimo no número de inscrições, então, trabalhei com as 
POs 14, 15, 16 e 17, trabalhei com a prestação desse último ano, e se está trabalhando com 17 mil 
inscrições em torno disso. O recebimento de taxas foi de R$9 milhões para R$18 milhões, Presidente. 
Dobrou. Se não houve um aumento no número de inscrições é porque o preço da taxa dobrou, o 
senhor concorda com isso? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O aumento do número de inscrições não foi incentivado por 
conta da implantação da taxa. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Foi 17 mil e 200, 17 mil e 180. Então, se não aumentei o 
número de inscrições, mas aumentei o recebimento que tive com aquelas taxas, dobrei praticamente é 
porque dobrei o preço das taxas, estou certo? O número de inscrições foi o mesmo e o recebimento foi 
o dobro. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Srs. Conselheiros, peço para que não haja debate paralelo. O Conselheiro Jorge 
Ehrhardt formulou uma questão, gostaria que o Conselheiro Luís Sousa a respondesse, evitando 
discussões ou conversas paralelas. Muito obrigado, Conselheiros. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perfeito. O aumento do valor nominal da arrecadação cresceu, 
isso é uma decorrência de quantidade de esportes que se pratica, quantidade de praticantes. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Se as inscrições não cresceram, Presidente, o que é que 
cresceu então? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Com aparte ou sem aparte, Sr. Presidente? Vou repetir a 
resposta que dei. 
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- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Conselheiro, só um minutinho. Peço silêncio, por favor. O assunto é importante, se 
discute alteração estatutária. O Conselheiro fez um questionamento importante, o Conselheiro Luís 
Sousa, que é o Presidente da Comissão Financeira está respondendo. Por favor, queira continuar, 
Conselheiro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Vou repetir a resposta formulada. O valor nominal cresce em 
função da quantidade de esportes que se tem, da quantidade de praticantes e das taxas. E não vamos 
esquecer o seguinte, temos de tomar muito cuidado com as taxas, porque quando se olha o 
pagamento por semestre o valor do aumento do pagamento por semestre não é o mesmo do valor 
mensal. Hoje quem paga por semestre paga o equivalente a quatro meses e não a seis meses, isso é 
o que todo mundo viu na aprovação, quando deliberou aqui a proposta orçamentária. Então, aumentos 
de números não podem ser vistos como aumento inflacionário, aumentos de números devem ser 
compostos em função de quantidade, não só de pessoas, mas quantidade de esportes. A quantidade 
por esporte pode não ter aumentado, a quantidade de esportes efetivamente aumenta. E é isso que a 
gente deve olhar como um todo. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Com todo respeito, Presidente, não considero 
respondida. Muito obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ok. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) - Gostei muito de ouvir alguém falar no CIP, que entre outros 
prejuízos causados, causou o aparecimento do Lula, que descobriu que toda greve que ele fazia dava 
lucro às montadoras. Parabéns. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – A informalidade. Então, o parecer da Comissão Financeira 
foi fundamentado principalmente que o Regulamento e Estatuto não preveem a definição de 
responsável financeiro e definição de grupo familiar. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Correto. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Acho que esse parecer deveria ser dado pela Comissão Jurídica. O 
parecer da Comissão Financeira, inclusive para auxiliar todos nós Conselheiros para tomar uma 
decisão, acho que da mesma forma que você fez naquela minha proposta, que você apresentou em 
data show para todos os Conselheiros, o que geraria de perda ao Clube, acho que poderia ter sido 
feito dessa vez também para ajudar em nossa decisão, porque não tem nada de números aqui no 
parecer da Comissão Financeira que possa nos auxiliar. E justamente o que o Conselheiro Jorge está 
solicitando é inclusão do parágrafo 7º, do Art. 16, do Estatuto, que é justamente que está definido o 
que você colocou aqui, que não tem previsão, mas é o que ele está pedindo, que são pais, pai, mãe e 
filhos menores de 18 anos. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – A não colocação de quadros financeiros se dá pelo fato, 
desculpe-me ser repetitivo, porque é uma proposta que reduz receita sem contrapartida de redução de 
custo. Este Conselho aqui eu acho que desde que estou aqui, de 2010, participei das deliberações de 
PO, isso sempre foi uma regra de ouro quando se falava em tentar reduzir alguma coisa sem a devida 
contrapartida de receita. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Mas da minha proposta também não tinha contrapartida. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – A ideia que se coloca aqui é que uma vez que você já coloca 
que vai precisar ter custos adicionais com controles, não tem conceito familiar, então, já rompe de cara 
o que é essa regra de ouro que temos no Clube. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Me lembro quando nós discutimos isso na Comissão 
Financeira foi em cima de dados que recebemos da Diretoria que indicava que o programa que existe 
hoje de desconto ao associado quando ele se inscreve em mais de uma atividade vai pulando os 
descontos. Esse programa não aumentou significativamente o número de inscrições, não teve a 
resposta que se imaginava, o Clube acabou dando descontos e não teve a adesão que se imaginava 
que teria. Então, esse é o motivo porque a Comissão Financeira decidiu não apoiar essa proposta do 
Professor Ehrhardt. Então, estou lembrando que esse foi o principal motivo que nos levou a tomar essa 
decisão na Comissão Financeira. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Correto, trazendo seu pronunciamento à explicação dada ao Dr. 
Ehrhardt, é que ele não traz escala, não trouxe escala. Ele comentou que poderia haver escala, então, 
as evidências são que não há escala, portanto, não há aquela absorção de custo ocioso que poderia 
se falar. Obrigado. 
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Estou vendo uma coisa diferente. Sei que é muito difícil 
administrar alguma coisa, principalmente um dinheiro que não é nosso, é um dinheiro do sócio, então, 
vou tentar colocar de uma maneira mais suave. Por que agora vocês falam que não é tudo bem e 
quando veio primeira proposta vocês falaram que tudo bem, que não teria problema, não teve 
contraproposta. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Qual a primeira proposta, por gentileza? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Quando a Elisa colocou não teve a contraproposta. Qual a 
contraproposta que vocês tinham na época? Nenhuma. Claro, você não tinha o número. Então, quer 
dizer, o que o Jorge pediu, vocês estão falando em contrapartida, só que da primeira vez ninguém deu 
contrapartida. Então, agora estamos pedindo contrapartida que não pedimos da primeira vez, porque 
achamos que vai dar. Quer dizer, como Comissão Financeira, eu adoro todos esses Membros, vocês 
têm de agir numa linha só, ou vocês vão pensar de uma maneira... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Quem deu o primeiro parecer, desculpe-me? 
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Carlos Alexandre Brazolin – A mesma Comissão Financeira. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Sim. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Então, peço perdão. Quer dizer, se não temos a contrapartida lá, agora 
onde é que está a contrapartida? Eu te falo uma coisa, como alguém que atuou na área, aumentaria a 
receita muito mais do que você teria a despesa, uma pessoa que trabalhou nessa área três anos, que 
a maioria das taxas é de relações esportivas, ou antigas relações esportivas. Então, te garanto que na 
ponta do lápis, o Stephano te daria os números. Agora, controlar não custa tanto quanto a gente está 
pensando. Era esse meu aparte, desculpe-me, estou começando a explanar. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Estou tentando entender qual é a pergunta do aparte, 
Conselheiro. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Por que não foi brecado um projeto sem contrapartida? E agora você 
está querendo a contrapartida para um projeto. 
 
Presidente – Conselheiro, ele já fez o questionamento. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Sim. 
 
Presidente – Conselheiro Luís Sousa, se o senhor não sabe, fala: Não sei. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Estou querendo entender o questionamento dele. Minha 
resposta ao questionamento, se corretamente entendido, Brazolin... 
 
Carlos Alexandre Brazolin – O que ele está falando é que vai aumentar a receita e está mostrando os 
números e vocês estão pedindo uma contrapartida. Qual contrapartida que vai ter? Contrapartida é 
dinheiro a mais que está entrando. 
 
...  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Brazolin, são duas coisas distintas. A primeira proposta, como 
você se referiu a primeira proposta, ela não foi uma proposta de alteração estatutária, foi uma proposta 
para a Diretoria.   Temos que separar muito claramente o que significa uma proposta de alteração 
estatutária de uma proposta de aperfeiçoamento que a Diretoria faça. Se esta proposta tivesse vindo 
como uma proposta de aperfeiçoamento da Diretoria eu garanto que a posição da Comissão 
Financeira seria totalmente contrária. Como se trata de instituir um artigo a mais no Estatuto, 
regulamentando preços, controlar preços pelo Estatuto, esse é o risco que estamos falando. Então, fiz 
questão do meu pronunciamento aqui com essa questão voltada ao que significa o controle de um 
estado na questão de preços, porque acho que esse é o entrave que devemos tomar muito cuidado 
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aqui. Propostas de aperfeiçoamento da Diretoria sempre devem ser trazidas. E creio que uma proposta 
como essa, se feita no conceito de aperfeiçoamento da Diretoria, deixando flexibilidade para fazer, ela 
teria outra visão completamente diferente, porque ela daria liberdade em momentos de crise ser 
alterada e não engessaria. Da forma como está, colocar no Estatuto uma proposta que não tem 
contrapartida de redução de custo, ela vai contra a nossa cláusula de ouro, que é não ter redução de 
receitas sem a devida contrapartida de custo. Obrigado pelo aparte, Brazolin. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (aparte) – Agora esclareceu mais a posição do Luís Alberto na 
questão da instituição estatutária, realmente engessa. Qual é a necessidade de qualquer mudança na 
gestão ou na administração vir para o Estatuto? Para que essa gestão seja mais livre. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não só essa, mas todas as gestões. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Mas acho que não ficou claro e elogio muito o conceito que o 
Conselheiro Jorge Ehrhardt introduziu, familiar. Aí pensei em toda minha vida como família, na escola, 
no seguro saúde, aonde vai a família existe um abatimento a ser estudado. Conceito família é uma 
coisa, aquilo que ele coloca muito bem. Existe um que vai financiar, alguém vai financiar. E todos nós 
vivemos, tenho minha filha, meus netos e fica claro. É diferente da lógica de quem vai fazer uma, duas 
ou três atividades. Numa crise, quem faz três atividades é fácil tirar uma, mas para a família é difícil 
tirar um filho. Então, a lógica é essa de Jorge, eu acho uma lógica bem razoável. É fácil tirar uma 
atividade de uma única pessoa, eu não posso pagar três, vou pagar uma. Com minha neta acontece 
isso, três não vai dar. Mas um pai que tem, ou uma mãe sozinha, que tem dois, três filhos é muito 
viável um abatimento ao número de filhos ou número de contribuintes. Essa é minha lógica, então, 
creio que a gente poderia apurar um pouquinho a proposta do Jorge, de não ficar preso ao Estatuto e 
de vocês também pensarem nessa lógica. 
 
Presidente – Conselheira, qual é o seu aparte ao orador? 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – O aparte ao orador seria isso do conceito familiar. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dona Vera, eu agradeço muito a senhora ter colocado o 
conceito familiar, que pergunto o seguinte: Numa situação de crise aumenta-se o número de 
separação dos casais. Qual é a família após a separação? 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Acho que num momento de crítica acho que sua assertiva não 
é bem essa. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sim, é um ponto importante, porque se queremos... 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Então vamos ter de discutir o que é conceito de família em 
2016, que vai mexer na pensão do pai ou da mãe. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Permita-me dar continuidade ao aparte que a senhora fez. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Sim. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Precisamos discutir isso, porque em uma situação como essa, 
na forma como está a proposta não está claro o que significa, com o pai, com a mãe, com quem fica 
esse conceito de desconto. Essa é uma coisa que se formos colocar em Estatuto, e essa é a grande 
preocupação que estou trazendo aqui... 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Já disse que não sou a favor do Estatuto, então, não precisa 
argumentar, não é para levar no Estatuto. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ok. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Outra coisa, Luís Alberto, o exemplo de família, se a gente for 
discutir aqui o conceito de família acho que apelar que a maioria hoje em crise se separa é um pouco... 
 
Presidente – Conselheira Vera, o conceito de família não está em discussão... 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Mas ele colocou. 
 
Presidente – ...até porque hoje em dia aqui no Brasil o conceito de família, posso garantir a senhora e 
a todos os Conselheiros, é sobremaneira complexo, tudo quase o que a senhora imaginar é família 
hoje em dia.   
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Mas vocês também não me entenderam, Presidente Collet. E 
quem aplaudiu também não entendeu. No caso de separação, que também trabalho em mediação, 
estou vendo hoje guarda, visita e pensões, tudo bem, geralmente quem paga a pensão ou quem 
recebe a pensão é que vai ter de manter os filhos. E o desconto familiar, independentemente do que é 
família. 
 
Presidente – Conselheira, a senhora quer ocupar a tribuna, a inscrevo, mas é que no microfone de 
aparte não é possível se estender. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Quando a explicação não é satisfatória, como faço como 
Conselheira? Ainda não entendi. 
 
Presidente – Ele já respondeu ao aparte, se a senhora não gostou e quiser explorar o tema pode se 
inscrever. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – E como é que posso votar, então, se estou dividida entre uma 
proposta e outra? 
 
Presidente – A senhora vota como quiser. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Então não votarei de novo, Presidente Collet. 
 
Presidente – Como é que vou fazer pela senhora? 
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Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Então, alguma coisa na dinâmica do Conselho está 
inadequada. 
 
Presidente – O que está inadequado? 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Porque se não posso votar porque vai ser preso ao Estatuto e o 
conceito de família é questionado, não se cansou a questão a ser votada, para mim não. 
 
Presidente – Conselheira, o que está inadequado? 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – A explicação. Tem uma brecha que não é de lei nem de 
economia, caímos no social, um conceito de família que ninguém explica. 
 
Presidente – Mas, veja bem, ele respondeu da maneira que pôde. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Não, que ele acha. 
 
Presidente – Que ele acha, mas a senhora quer que ele responda de acordo com o que a senhora 
acha? 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Então, vamos estudar o que é conceito de família. 
 
Presidente – Depois a gente pode consultar a Comissão Jurídica, mas não é o tema... 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Não gosto de superficialidade, Presidente Collet. 
 
Presidente – Meu Deus do céu! Também não gosto, mas não é o assunto. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – É um assunto muito importante, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sr. Presidente, talvez tenha usado as palavras inadequadas a 
Sra. Vera. O que quis dizer não foi questionar o conceito de família, jamais, talvez tenha usado o termo 
errado. Minha intenção ao comentar, ele diz que o conceito é dado à família. Em uma situação de 
dissolução da família como se considera esse conceito? Essa que seria no âmbito da proposta e não 
no conceito social de discussão da família. Talvez me faça entender melhor dessa forma. 
 
Presidente – Muito bem, vou esclarecer esse ponto. A proposta apresentada está muito clara, quando 
ela própria define, se vamos discutir conceito hoje de família é um assunto bastante árido e teremos de 
contar com a colaboração da Comissão Permanente Jurídica com certeza. Mas aqui na proposta 
apresentada quer dizer pais ou responsáveis. Limita, não sei se isso seria possível sob o prisma 
jurídico, mas aqui está limitado aos pais ou responsáveis e seus filhos menores de 18 anos. Então, 
vamos parar com esse assunto do que é família, se é no sentido social, filosófico, político, legal, ou 
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então da proposta. Vamos nos ater aqui ao que está posto. Agradeço muito à intervenção da 
Conselheira Vera, muito obrigado. O Conselheiro Toni Moreno, Dra. Aurea, antes de a senhora ir à 
tribuna ele havia pedido para fazer o aparte, é que ele está recém-operado e não pode se levantar. Por 
isso, estou dando primeiramente a palavra para o Conselheiro Toni Moreno fazer seu aparte. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Conselheiro Luís Alberto, você falou muito sobre a contrapartida. 
Primeira pergunta é a seguinte: o acréscimo de pessoas com mais atividades com relação a uma 
ociosidade que sabemos, porque em outras épocas já tiveram mais associados em diversos setores 
praticando esportes, existe um custo fixo que continua, está lá, certo? No que foi explanado aqui, a 
contrapartida de despesa, que você diz que é um custo altíssimo para fazer o controle, desculpe-me, 
você é uma pessoa de altíssimo nível e sabe hoje em dia quais são os instrumentos que temos para 
fazer esse controle. Primeiro, que o senhor não valorizou o que seriam esses controles e deu uma 
dimensão, em minha opinião, muito maior do que deveria. O senhor sabe que qualquer instrumento do 
nosso Clube, a tecnologia hoje existente, da mesma forma que calculou o desconto para os individuais 
calcula para a família da mesma forma, ou se tiver um pouco mais que se aprofundar. Então, minha 
pergunta seria: Será que não está exagerando um pouco nesse custo que teria complementar? E a 
receita seria muito maior, porque nessa crise a família estaria participando de mais atividades no 
Clube. E foi aprovado por este Conselho mais de 90% de aumento para as taxas, queria saber o 
seguinte, talvez as famílias não estejam fazendo mais atividades por estar muito alto o preço. Acho 
que o custo, e tenho quase certeza, o senhor sabe melhor que eu, que o custo para apurar ou para 
implantar um sistema é ínfimo perante o benefício que vai ter a receita. Minha pergunta é a seguinte, o 
senhor falou muito nesse custo, que seria muito elevado: Qual foi o parâmetro que o senhor usou para 
isso? É isso que queria saber. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Minha expressão é no sentido de que fazer uma proposta que 
reduz preço sem a devida redução de custo fere uma cláusula pétrea, esse é o princípio básico. 
 
Antonio Moreno Neto – Mesmo sendo um custo fixo existente, né? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O custo adicional. 
 
Antonio Moreno Neto – Custo adicional. Obrigado. 
 
Aurea Lucia Ferronato (aparte) – ... Gostaria de explorar um pouquinho mais esse tema do aumento 
de custo e da perda de receita com a contrapartida, porque o que entendo é que houve uma 
metodologia na mudança da cobrança das taxas, inclusive a cobrança de mais esportes, mais 
atividades dos associados e o rateio pelos inscritos. Então, cada modalidade teve alteração de seu 
custo e rateou pelos inscritos. O que entendo e por isso minha pergunta, é que a partir do momento 
que você tem o cálculo de custos, esse custo é rateado e você incrementa o interesse do associado 
em sua inscrição, a grande parte desse custo fica otimizado, há um aumento da receita relativo ao 
custo fixo. Entendo também que em razão da nossa finalidade social de atender cada vez mais o 
sócio, de trazer a família ao Clube, na hora de se ratear esse custo é muito possível, com a tecnologia 
que temos, fazer o cálculo do individual, o cálculo do membro da família no mesmo custo e identificar 
qual é o valor dessa taxa criando o benefício atrativo ao sócio. Quero dizer também que essa proposta 
não cria uma despesa adicional ao Clube, porque aí você sim precisa de uma contrapartida, mas muito 
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mais uma melhor divisão, uma otimização da divisão das cobranças de taxas das atividades esportivas 
relativas ao seu custo por interessados que tenham uma família inteira praticando o Clube. Gostaria de 
perguntar ao senhor se esse conceito foi levado em conta pela Comissão Financeira? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Só isso. Obrigada. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro Luís Sousa, foi muito esclarecedora sua participação. 
 
André Franco Montoro Filho – ... Vou procurar ser breve, dado que muita discussão foi feita e muitos 
oradores através dos apartes acabaram na verdade não dando aparte, mas expressando seu 
pensamento. Procurei ser obediente ao Regimento, esperei para usar a tribuna, como orador e não 
como aparteante. Mas acho que nessa questão existem alguns pontos que precisam ser bem 
explicitados. Em primeiro lugar, acho que existe uma questão, diria até filosófica ou questão até de 
justiça, isso falo especialmente ao Conselheiro Jorge. As pessoas devem pagar o Clube pelo que 
usam ou ser simplesmente uma divisão entre todos. Sempre defendi, não é de hoje, o Presidente está 
concordando, sempre defendi a ideia de que o mais possível, quem usa mais deve pagar mais do que 
quem usa menos. Então, o fato de ter aumentado mais as taxas é decorrência dessa postura filosófica, 
no sentido de que se quer que quem use mais pague mais, quem não usa não paga, ou paga de 
acordo com a mensalidade. E, ainda, em termos do quadro que se apresentou, bonito, da pizza ali, 
ainda que o peso da contribuição social me parece elevado, quando poderia ser menor em função 
daquela participação. Então, esse é o primeiro ponto, se houve aumento foi um aumento que defendi e 
briguei para que houvesse, dentro dessa ideia de poder compensar um com o outro. Se há 
necessidade de receitas, como vamos dividir essas receitas, entre todos igualmente ou mais aqueles 
que usam mais e menos aqueles que usam menos. Acho que esse, pelo quadro que foi apresentado, o 
Clube está caminhando na direção correta. E não é só da Diretoria, porque hoje sou situação, desde à 
Diretoria anterior está se promovendo essa direção e acho que deve continuar. Defendia isso quando 
era oposição e defendo isso como situação. A outra coisa que aqui foi colocada e precisa ser 
examinada com detalhe é a questão de você ter práticas comerciais diferenciadas por horários 
diferentes, procurar dar descontos para aumentar a receita. Então, é coisa diferente da filosofia de 
você procurar pagar mais para quem usa mais ou pagar menos para quem usa menos. É diferente, é 
você procurar, se há determinado horário que está ocioso, então, se faça o desconto para aquele 
horário. Então, são coisas diferentes, completamente diferentes em termos de política comercial, uma 
é filosófica, de quem deve pagar mais, se é quem usa mais ou repartir entre todos. Outra é a prática 
comercial de procurar usar horários não valorizados, dar desconto para atrair mais associados. 
Terceiro ponto que gostaria de colocar, e nessa direção para estudar isso, todos os estudos de custos, 
receitas, de procurar analisar se determinada política ou determinada área vai dar mais recursos ou 
menos, vai atrair mais associados ou menos são todos ótimos e devem ser partes permanentes da 
administração do Clube. Nesse sentido que acho, e sou contra a proposta, de se colocar essas 
diretrizes dentro do orçamento, engessar, como aqui colocado, esses eventuais descontos. Acho que 
isso deve ser discutido ano a ano em função das prioridades anuais e aprovados no orçamento em 
cada ano. Colocar no Estatuto engessa. Acho que no Brasil existe uma tendência se procurar 
normatizar todas as coisas, colocar regras para coisas que na verdade podem ser resolvidas sem 
necessidade de regras, no entendimento especialmente aqui, que é a discussão, no orçamento de 
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cada ano se discute se vai se cobrar mais ou menos e a Diretoria apresenta suas propostas e aqui 
discutido. Então, nesse sentido que sou contrário a essa proposta de haver a mudança estatutária. 
Muito obrigado.   
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – ... Quero ser muito rápido aqui, tentar voltar ao nosso tema 
central, que é a proposta que está sendo discutida. Acho que a gente falou de muitas coisas, são 
interessantes, concordo com o que o Dr. Montoro colocou, que é fora do assunto, não está na proposta 
controle de custos, PDCA, picos e vales, gestão de frequência por horário, são pontos excelentes que 
podem vir numa próxima proposta, mas não nessa. Então, acho que ser importante, quando a gente 
pensasse e analisasse nessa votação tem de focar no que está escrito, que é o desconto para famílias. 
Indo no que está escrito, esse ponto central, é muito legal a gente já ter hoje uma política para os have 
users, os freqüentadores muito assíduos dos esportes. Esses já estão com desconto, estão garantidos. 
A extensão disso causa um problema que pode desviar os incentivos no bolso dos associados como 
um todo. Vou dar um exemplo muito rápido. (Autorizado, utilizou-se da projeção do gráfico apresentado 
pelo Conselheiro Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, referente ao aumento dos valores da 
contribuição). Onde o Dr. Montoro colocou, exatamente o ponto aonde a gente vem tendo uma 
mudança de aumento na prática esportiva e um aumento menor na anuidade, na nossa contribuição 
social. O que significa isso? Que a gente está pagando mais quem usa mais, quem frequenta mais o 
Clube está pagando mais. Aquela pessoa que só vem para um almoço eventualmente não está 
pagando a conta do esporte de quem está correndo aqui todo dia, participando de várias atividades, 
ele está pagando um aumento menor na anuidade dele. Fechar isso com um exemplo, vamos imaginar 
aqui que o Fitness custasse ao Clube R$ 1.000,00 e estivessem 10 pessoas fazendo Fitness. Iam ser 
R$ 100,00 por pessoa. Se 5 pessoas fossem familiares, entre eles ou não e tivesse um desconto de 
10%, eles iam passar a pagar R$ 90,00. Se os outros 5 que não são familiares, são Veteranos, jovens 
que estão com 25 anos estavam pagando R$ 100,00, eles vão ter de passar a pagar R$ 110,00, 
porque 5 vão ter o benefício e seus custos reduzidos, os outros 5 vão ter seus custos aumentados. 
Essa prática tira totalmente os incentivos para os frequentadores, ele começa a gerar pessoas, 
familiares pagando menos pelo Clube. Isso eu acredito ser injusto, por isso sou contra a proposta. 
Muito obrigado.   
 
Marcos Martins Paulino – ... Queria menos entrar no debate e tentar fazer uma proposta de certa 
forma conciliadora, se fosse possível, principalmente aos Conselheiros que encaminharam essa 
proposta. Vejo aqui que temos dois, para dizer o mínimo, dois planos de discussão. Um plano, que vou 
tentar não entrar no mérito da discussão, embora tenha opinião, um plano é se esse incentivo contido 
na proposta dos Conselheiros para as famílias é bom ao Clube, não é bom ao Clube, é bom às 
famílias, isso é um plano de discussão. Outro plano de discussão, que os Conselheiros que me 
antecederam me despertar é se essa questão deve ser institucionalizada a tal ponto de participar do 
Estatuto. Me parece que são dois planos. Os dois têm opiniões de toda sorte, não é verdade? Vimos 
aqui uma série deles. Particularmente tenho algumas opiniões: Será que esse incentivo às famílias é 
uma boa, não é. Impacta, não impacta. Tem a regra de ouro, não tem a regra de ouro. O que quero 
tentar fazer, sem entrar no mérito, que acho que já discutimos bastante, era uma proposta conciliadora 
do seguinte tipo, até porque vou me permitir uma opinião em relação ao segundo plano que coloquei: 
estamos assistindo no Brasil um grave problema de crise financeira e um dos problemas que todos 
temos acompanhado pelos jornais é da grave crise fiscal do país. Vocês viram o esforço que se faz 
para tentar dominar e enfrentar o crescimento da dívida pública, está chegando aí em 70% do PIB. Um 
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dos problemas no país qual é? A hora que você vai num momento de crise tentar enfrentar a crise 
fiscal, qual é? Em 1988, a tal da Constituição Cidadã, que muito nos orgulha por uma série de 
problemas, fez uma vinculação de receitas, não é, Professor Montoro, o senhor que é nosso professor 
nessa área de orçamento, uma vinculação de receitas que nos escraviza até hoje. Quando se quer 
tentar enfrentar uma crise, tentar se mexer um pouco nas coisas não se consegue, porque a verba 
está totalmente comprometida por uma questão legal. Então, não há gestão que consiga, só quis 
adiantar um pouco nesse segundo plano. Portanto, faria um apelo aos subscritores da proposta, no 
seguinte sentido: se retirássemos essa proposta como está formulada, por quê? Para que não fosse 
institucionalizada em termos estatutários e se tentasse um compromisso da Diretoria de se 
experimentar, ainda que por um período breve, um orçamento, um ano, essa tentativa de fazer a 
implementação desse desconto familiar para a gente assistir aos resultados a posteiori. Se fosse 
possível eu acho que a gente poderia conciliar isso. Muito obrigado.   
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – Queria fazer um comentário. Existe uma 
emenda nessa proposta que exatamente concede o benefício à família sem mexer no Estatuto. Essa 
emenda está aí no material. Então, acho que podem ser discutidas essas duas hipóteses, fazer o 
desconto para família mexendo ou não no Estatuto. Até acho que pode não se mexer no Estatuto, 
estudar mais o assunto. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – No Regulamento, no Regimento, não importa. O 
importante é dar o benefício à família. Já existe emenda, não precisa nem retirar. 
 
Marcos Martins Paulino – Confesso que não vi a emenda. 
 
Presidente – Há uma emenda substitutiva do então Conselheiro Eduardo Sampaio d’Utra Vaz, 
praticamente em um parágrafo que resolve o assunto todo. 
 
José Manssur (fora do microfone) – E ela tem a honra de trazer a assinatura do eminente Dr. 
Paulino, subscrevendo. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – O senhor foi subscritor dessa emenda. Era esse o aparte 
que queria fazer. Muito obrigado. 
 
Marcos Martins Paulino – Não me lembro dessa emenda. 
 
Presidente – Dr. Manssur, o senhor queria fazer alguma observação? 
 
José Manssur (fora do microfone) – Para encaminhamento da discussão, é que existe uma emenda 
subscrita pelo eminente Dr. Paulino na linha coerente do que ele falara, só que não havia o problema 
da retirada. 
 
Marcos Martins Paulino – Dr. Manssur, realmente não me lembro disso, mas o senhor vê que quem 
costuma falar a verdade não se esquece do que fala, não é? Obrigado.   
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José Manssur (fora do microfone) – Obrigado. 
 
Célio Cássio dos Santos – ... Dr. Manssur, independentemente da emenda feita e se vai ser acatada 
ou não pelo plenário, gostaria de fazer alguns breves esclarecimentos e uma breve observação sobre 
a proposta principal, que com todo respeito ao ilustre Conselheiro que propôs e aos demais 
Conselheiros, entendo com toda vênia e franqueza que é simplesmente inexequível tal como lançada. 
Explico por que. Bom, há uma série de fatores em minha opinião que dão margem, Sr. Presidente, a 
inúmeras interpretações e mesmo a não conseguir chegar num entendimento do que essa proposta 
efetivamente abrangeria no final. Dou um exemplo, a proposta fala em núcleo familiar, ou famílias de 
associados compostas pelos responsáveis e os filhos menores. Muito bem, a primeira pergunta que 
faço e talvez até repetindo o que o ilustre Presidente da Comissão Financeira quis dizer, é o seguinte: 
Se houver separação de um casal, tem um filho menor, como é que fica? As atividades que esse filho 
menor faz beneficiarão a qual dos dois cônjuges, ou ex-cônjuges? 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Aquele que ficar com a guarda do filho. 

 
Célio Cássio dos Santos – Então, nesse primeiro momento a resposta até poderia parecer simples. 
Esse filho tem uma mãe e um pai divorciados, esse pai, por exemplo, casa novamente com uma 
associada do Clube. Essa associada que se casou com esse indivíduo novamente passa a ser do 
núcleo familiar dele. Muito bem, a pergunta que faço: Ela se beneficia da taxa do filho que é só dele? 
 
- Manifestação de Conselheira no plenário: Claro que não. 

 
Célio Cássio dos Santos – Claro que não, mas ela faz parte do núcleo familiar. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Célio Cássio dos Santos – Ela faz parte do núcleo familiar, é o que está escrito aqui: pai, mãe. Veja 
vocês a dificuldade da situação, como é que se resolveria isso? É a pergunta que faço. A mãe da 
criança, divorciada do pai não vai se beneficiar das taxas dos filhos, mas a madrasta se beneficiaria ou 
não? Não sei dizer. Se houver desse novo casal mais um filho, que é só meio irmão daquele primeiro, 
como é que fica? São situações que acontecem todos os dias em nosso Clube. Como é que se 
resolveria isso, segundo à proposta original? Continuando. Em determinado momento se fala das 
inscrições coincidentes que fizerem. Esse, coincidentes, que fizerem para as atividades é coincidência 
temporal, que você está fazendo diversas inscrições ao mesmo tempo? Ou é uma coincidência das 
atividades? Que tipo de coincidência a proposta está se referindo? Porque se for temporal de várias 
atividades é uma coisa, se for de atividades que ambos esses membros devem fazer é outra coisa 
totalmente diferente. Depois, na mudança, quando fala o grupo familiar que se inscrever em duas ou 
mais atividades terá uma bonificação progressiva de 3% até o limite de 15. Muito bem, a pergunta que 
faço é a seguinte: Se a mãe, o pai e o filho se inscrevem em três atividades, qual será o desconto em 
cada uma delas para cada um deles? 3% em cada um ou 9% nas três para todos? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
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Presidente – Concedeu mais cinco minutos para o orador concluir. 
 
Célio Cássio dos Santos – Pois não. E para acabar, mais uma dúvida. As pessoas sem filhos, 
solteiras, as que se divorciaram, que não tem filhos menores não vão receber nenhum desconto mais 
aqui no Clube? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Claro que vão. Como é hoje. 

 
Célio Cássio dos Santos – Como, como é hoje? Essa aqui é uma proposta que está instituindo grupo 
familiar. Se continuar como está hoje inúmeras vezes irá coincidir, vai colidir com o que existe hoje e o 
que está sendo proposto. Como é que vai resolver essa situação? Porque ele vai se beneficiar em uma 
e muitas vezes vai se beneficiar em outra também. Qual medida será aplicada para esse caso 
concreto, quando as normas forem colidentes, os benefícios forem colidentes? Então, Sr. Presidente, 
para terminar, o senhor veja que não há resposta para isso aqui na proposta, então, como é que 
vamos votar uma situação dessas? A gente não sabe o que vai votar. Não é minha área, não sei se a 
proposta do Dr. Pernambuco vai aumentar a frequência, vai diminuir, se vão aumentar as receitas do 
Clube ou vão diminuir, não sei o que vai acontecer. O que sei, pela minha formação de advogado, é 
que isso aqui é inexequível, principalmente naquilo que se refere à constituição dos novos núcleos 
familiares. A Dona Vera Gozzo falou muito bem, hoje em dia como definir a família, se há uma 
separação e constituição de novas famílias novos grupos familiares são formados, e aqui não dá para 
aplicar, porque o filho de um não é filho do outro, como é que eles vão receber. Não dá. O Art. 10, do 
Estatuto Social, fala: o título do Esporte Clube Pinheiros é individual. Por que fala isso? Porque isso é 
um norte para que as mensalidades e as bonificações, inclusive que hoje está vigorando sejam 
aplicadas de forma individual. Isso aqui é o samba do maluco. Muito obrigado, Sr. Presidente.   
 
Presidente – Havendo apenas mais um orador inscrito, propôs que após esse pronunciamento fosse 
encerrada a discussão. Aprovado. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Vou procurar ser bem rápido. Na realidade estão de parabéns 
todos que falaram tanto no aparte quanto aqui na tribuna, ideias bastante consistentes, bastante coisa 
para pensar, só acho que discutimos amplamente coisas que em nenhum momento estão nessa 
proposta. E acho que esse é o grande problema dessa proposta. O que ela diz é que vamos dar 
desconto para um grupo familiar, que tendo a concordar com o Dr. Célio Cássio, que a gente pode sair 
com isso definido, mas pode ser que amanhã a gente já não saiba mais muito bem o que é isso. Então, 
é um perigo. De qualquer forma, acho que estamos fazendo discussão de orçamento, previsão 
orçamentária via Regimento, Regulamento, Estatuto, eu acho isso um equívoco sério. Imagina, PO, a 
gente faz algumas reuniões aqui durante o ano, agora que tem a convocação para ir discutindo aos 
poucos. Depois nos reunimos aqui e fazer uma discussão única, e nessa PO podemos fazer tudo que 
este Conselho quiser naquele ano: testes, descontos, o que a gente quiser dentro da PO. Discute-se 
com a Diretoria. Ela faz as propostas, as previsões, mas cabe ao Conselho dizer o que vai fazer, se as 
taxas vão subir, vão descer, a mensalidade, se usa mais dinheiro na Natação, menos, se vamos ter 
Coral, não vamos, se o Coral vai parar de ter dinheiro. Hoje o Coral e a Orquestra receberam aplausos 
muito merecidos. Mas isso se discute em proposta orçamentária, isso não se discute no Regimento. 
Imagina se a gente começar a pôr desconto em Regimento, e aí, além de todas essas discussões, 
chegamos aqui: Olha, este ano não vamos dar desconto, o que faz? Ah, faz uma proposta de alteração 
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do Regulamento ou do Estatuto, que aí é pior ainda. Mas vamos considerar só no Regulamento, faz 
uma proposta de alteração do Regulamento para alterar os descontos que concluímos que não podem 
ser dados. Aí vai para a Mesa do Conselho. O Conselho discute. Envia aos Conselheiros. Os 
Conselheiros fazem emendas. Daí nós estávamos escutando de um jeito, já não sabemos mais no que 
vai dar. Vêm às emendas, vem ao Conselho, precisa achar uma vaga em nossas reuniões. Em nossas 
reuniões conclui-se que ok. Aí temos que fazer mais uma reunião para mudar de novo. Poxa, não faz o 
menor sentido a gente pôr questões unicamente econômicas no Regulamento, nenhum sentido. A 
discussão sobre quem deve dar desconto, perfeito, eu sou a favor, vamos discutir, mas na PO, não em 
alteração regulamentar. Então, sou contra por essa questão. Para terminar, rapidamente, ouvi aqui 
falar sobre a ociosidade. Concordo, é uma coisa que deveríamos discutir, que realmente está lá, está 
imobilizado o espaço do Fitness, da piscina, temos espaço a mais. Podíamos pensar nessa 
ociosidade, talvez dar desconto. Mas, volto mais uma vez, nessa proposta não há uma linha falando na 
ociosidade, não há nenhuma garantia que eu vá dar desconto para um grupo e ele vai vir na hora 
ociosa. Nenhuma garantia. Tenho certeza do seguinte, quem já está praticando nas horas não ociosas 
vai ter desconto, é a única garantia que tenho por essa proposta. Não há uma linha sobre ociosidade. 
Então, senhores, acho que as ideias são ótimas, mas não contemplam uma alteração do Regulamento 
Geral e por isso sou contra. Muito obrigado.   
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt (dirigindo-se ao Sr. Presidente) - Subscrevi a emenda do 
d’Utra e só fico na dúvida numa questão, agora, repensando, que é a questão do desconto familiar. O 
Dr. Célio acabou de dizer que o título é individual e que os descontos até então concedidos são 
individuais e não familiares. Será que é adequado também pensarmos em votar essa emenda do jeito 
que está proposta? Também subscrevi há um ano e meio, fico na dúvida na questão do desconto 
familiar, que tem a questão da individualidade. 
 
Presidente – Entendi sua preocupação. Muito obrigado, muito oportuno. Queria fazer algumas 
considerações, evidentemente que não vou entrar no mérito das propostas apresentadas. Vou falar até 
em defesa do sistema normativo do Pinheiros. Essa matéria não tem absolutamente nada a ver com 
questão estatutária. Vamos ter de votar, porque a proposta está nesse sentido. Não haveria 
necessidade de alteração no Estatuto para contemplar o que se pretende com a proposta. Então, 
alteração do Estatuto, além de desnecessária para os fins da proposta implicaria numa atipicidade, 
numa pouca técnica, quer dizer, não seria o caso de uma alteração estatutária. A proposta poderia ser 
alcançada exatamente nos mesmos termos se houvesse apenas uma alteração regulamentar. Outra 
consideração que queria fazer, também não entrando no mérito, que a alteração do Regulamento 
Geral, no inciso I, diz o seguinte: o grupo familiar que se inscrever em duas ou mais atividades terá 
uma bonificação progressiva em 3 pontos percentuais, até o limite de 15%, independentemente da 
matrícula individual do associado, desde que seja respeitado o período de cada programa. Bom, terá 
uma bonificação progressiva, não dá para entender. Sei que o Dr. Jorge Ehrhardt me explicará isso 
com muita facilidade, mas quero dizer que do texto do Regulamento não fica apreensão de como se 
daria essa bonificação, inclusive quando usa o termo progressivo dá a entender numa “capitalização” 
desses 3%, que poderia nem chegar aos 15. E como é que se daria progressivamente em 3 pontos 
percentuais? Primeiro 3, progressivo, como? Não me é clara essa redação. Dr. Jorge Ehrhardt com 
certeza absoluta me explicaria, a todos os senhores, mas temos de lembrar que estamos aprovando 
ou não um determinado texto. Isso é muito importante, chamo atenção para que os senhores 
observem isso. Outra consideração que gostaria de fazer é que aqui, não quero em de conceito de 
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família, mas isso é inevitável em alguns aspectos, porque o título familiar no Esporte Clube Pinheiros 
praticamente acabou, são muito poucos títulos familiares, acho que, sobretudo aqueles títulos 
familiares que ainda tenham crianças menores de 18 anos. Talvez isso nem exista mais. Então, veja 
bem, o caput diz as famílias de associados, aqui considerados pais ou responsáveis. Pais está errado; 
responsáveis também. Pais está errado, porque pode ser apenas um pai ou uma mãe, não precisaria 
ser no plural. E responsável é um termo tão abrangente, que não se sabe em que sentido esse termo 
responsáveis estaria combinando com família. Então, demanda uma sucessão de dúvidas e o tema 
não é fácil. Até como disse, até no momento do aparte muito bem apresentado pela Conselheira Vera 
Gozzo, a definição de família hoje aqui no Brasil é muito extensa, é muito elástica, Dr. Paulino, V.Sa. 
não imagina o quão. 
 
José Manssur (fora do microfone) – A Constituição Federal está definindo o que o senhor acabou de 
dizer. 
 
Presidente – Exatamente, é muito complexa a questão. Então, tem alguns aspectos que quero 
considerar. Estou fazendo esse intróito não só para esclarecer ao plenário, mas também para justificar 
a forma que apresentarei a votação. Há uma proposta de retirada de pauta formulada pelo Conselheiro 
Marcos Paulino. Há uma proposta substitutiva apresentada pelo Conselheiro Eduardo Sampaio d’Utra 
Vaz e outros, que resolve praticamente o assunto, sem que haja um detalhamento. E tem o aspecto 
também da inconveniência de mencionar também algumas questões, de família, descontos familiares. 
Mas talvez aqui pudesse haver um conserto em redação, mas o inconveniente aqui também que fala 
em descontos familiares. Quer dizer, aquele que tem o título individual não tem desconto familiar, é 
impossível. Ou teríamos de somar. É complexo esse assunto, toda vez que se procura o fim almejado, 
que inclusive parabenizo aos seus autores, acho que o grande equívoco foi substituir família por 
genitores, pais ou alguma coisa nesse sentido. Então, vou pôr em primeiro lugar a votação da proposta 
do Conselheiro Marcos Paulino, que seria para retirada de pauta para que fosse reaberto o prazo para 
apresentação de emendas visando sanar algum dos vícios. Vou pôr em votação primeiro a retirada de 
pauta e reabertura de prazo para apresentação de emendas. Aqueles que forem favoráveis à retirada 
de pauta e reabertura de prazo para apresentação de emendas, permaneçam como estão; aqueles 
que forem contrários, queiram se levantar. Vou repetir: Aqueles que forem favoráveis à retirada de 
pauta, permaneçam como estão; aqueles que forem contrários à retirada de pauta, queiram se 
levantar. Contrário à retirada de pauta. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Vamos inverter. É impressionante aqui, que sempre dá empate. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Sr. Presidente. 
 
Presidente – Pois não, Dr. Manssur. 
 
- O Conselheiro Marcos Martins Paulino manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente - Deve ser questão de ordem, Dr. Paulino, aguarde, vamos ouvi-lo. Deve ser uma questão 
de ordem no momento da votação. 
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José Manssur – Não é questão de ordem. O que entendi, mas Dr. Paulino poderia me ajudar, ele 
pleiteara a retirada de pauta para fins e efeitos de permitir apenas que a Diretoria examinasse e 
apresentasse por conta da PO, ele não teria falado para apresentação de novas emendas.   Queria 
ouvir o Dr. Paulino. A proposta de V.Sa.  é retirada de pauta para apresentação de emendas, Dr. 
Paulino? Não entendi assim. 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – Não citei essa apresentação de emenda, mas o 
Presidente encaminhou dessa forma. 
 
José Manssur – É um sábio encaminhamento, apenas gostaria de colocar que não foi isso. O que o 
Dr. Paulino pediu... 
 
Presidente – Dr. Manssur, não vou fazer essa proposta, vou deixar como o Dr. Paulino apresentou. 
 
José Manssur – Se o senhor me permitir, Presidente, após o Dr. Paulino ter se lembrado que 
subscrevera essa emenda, dissera, do que intuí de suas palavras, que estaria acompanhando a 
emenda substitutiva, que vou tomar a liberdade de ler: a Diretoria encaminhará anualmente à 
apreciação do Conselho Deliberativo por ocasião do envio da proposta orçamentária os termos e 
condições a que poderá conferir descontos. Tem o adjetivo familiares. Mas a Comissão de Redação e 
a do Regimento do Conselho, ela permite que quando houver uma contradição veemente, e o senhor 
colocou bem a contradição do título individual e desconto familiar, pode, como já fizemos em outras 
vezes, simplesmente obliterar essa expressão familiar, e ficaria: poderá conferir descontos para 
pagamento das taxas no exercício seguinte, a critério. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Manssur. Mas é exatamente o que pretendemos fazer. Então, é a 
retirada de pauta apenas para nova consulta da Diretoria. 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – Isso. 
 
Presidente – Aqueles que forem favoráveis da retirada de pauta para nova consulta da Diretoria, 
permaneçam como estão; aqueles que forem contrários à retirada de pauta, queiram se levantar. 
Vamos inverter. É só para encaminhamento agora, Conselheira, mas, por favor. 
 
Regina Helena Secaf – Não entendi, quem quer votar simplesmente contra não tem opção? 
 
Presidente – Quem quer votar contra é depois da retirada de pauta ou não. 
 
Regina Helena Secaf – Está bom. Obrigada. 
 
Presidente – Aqueles que forem favoráveis à retirada de pauta, queiram se levantar. O processo está 
retirado de pauta. Por maioria de votos o processo fica retirado de pauta. 
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Item 4 - Apreciação do processo CD-12/2017, referente à proposta formulada pela Diretoria, 
de concessão do ingresso da Atleta Ana Carla Carvalho, da Seção de Natação, como 
Associada Contribuinte, na classe Individual, independentemente da aquisição de 
Título Social. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Não havendo oradores inscritos, desde logo 
submeteu a proposta ao Plenário, tendo a mesma sido aprovada.  
 
 
Item 5 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Como havia seis Conselheiros inscritos, realizou um sorteio para selecionar os quatro 
oradores permitidos.  
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Em nome dos associados venho solicitar informações a respeito do 
funcionamento do CIAA, que é o Centro de Integração de Apoio a Atleta. De acordo com comentários 
do associado Ricardo Pini nas redes sociais, o CIAA tem recebido atletas do grupo Corrida de Rua. Diz 
ele que essa modalidade tem inscritos pagantes, onde os treinos realizam-se na pista de atletismo. 
Além do que, pagam uma segunda taxa para fazer o treino de força, que é realizado das 6h às 9h da 
manhã no CIAA. Em meu entendimento e conhecimento, o CIAA foi criado com verba pública federal 
do SICONV, projeto voltado para formação de atletas de alto rendimento. Minha solicitação é saber da 
Diretoria se qualquer associado pode realmente participar de treinamentos nesse espaço, embora 
tenha sido criado com outro intuito. E se o Clube não está cometendo nenhuma irregularidade. Muito 
obrigado. Aqui anexo também as postagens dos comentários do atleta de rua. Obrigado. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Presidente, eu ia falar sobre o mesmo assunto, só que vou 
fazer um rápido adendo ao que ele falou. Esse dinheiro que veio para o Clube, do CIAA, que é o 
Centro Integrado de Apoio a Atleta é uma verba pública que veio através do Ministério do Esporte para 
montagem de uma sala de treinamento para atletas de alto nível, atletas federados, quem está 
utilizando essa sala são associados que participam da Corrida de rua, não são atletas de alto nível e 
não são atletas olímpicos e o lugar que eles têm que frequentar é o Fitness, não o CIAA. É isso que 
tinha. Boa noite. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – ... Realmente preciso fazer vários pedidos dos sócios, mas vou ser 
breve. Os alunos da zumba, que é um sucesso hoje em dia, pedem que na sala seja colocada mais 
uma parede com espelho para que eles tenham visão total dos movimentos dos alunos da frente, de 
trás e do professor. E que aquela base onde o professor também se exibe seja pouquinho mais alta, 
para uma melhor visualização de todo grupo. O outro pedido que vou fazer, por favor, as mães das 
meninas do balé, das crianças realmente de 5, 6 anos, pedem que seja estudada a possibilidade de 
um Box, de um toalete para essas crianças, que muitas vezes quando pedem à professora, vontade 
de, perdoem-me, de fazer xixi, não dá tempo de chegar ao 4º nem no 3º andar. Então, que seja só uma 
salinha, um Box com um vaso sanitário apropriado às crianças do balé de 5, 6 anos. As maiores já têm 
conscientização de esperar ou de não ficar tão no último momento de ir ao banheiro. Será que fui 
clara? 
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Presidente – Foi. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Mais uma vez, já têm umas três Diretorias que peço, o verão se 
aproxima, meu querido Presidente, as mamães pedem que seja estudada uma rampa. Temos 
engenheiros, arquitetos, tem que dar um jeito para que o vestiário familiar tenha acesso com o carrinho 
de neném, que na verdade... 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Já tem. 

 
Wilma de Almeida Gonçalves – Não tem. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Tem sim. 

 
Wilma de Almeida Gonçalves – Tem aonde? Tem a rampa do DAS e não tem entrada. 
 
- Conselheiros manifestam-se fora do microfone. 

 
Wilma de Almeida Gonçalves – Não sei nem quem está falando. Não vestiário familiar da piscina 
externa? 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: É. 

 
Wilma de Almeida Gonçalves – Bom, elas pediram que tivesse essa rampa. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Entra pelo DAS. 

 
Wilma de Almeida Gonçalves – Bom, fica o pedido. Se já tem, muito obrigada, senão tem, vamos 
providenciar para este verão, as mamães com os carrinhos lotados de material, e que os bebês 
cheguem aos vestiários, pode ser? Mais um pedido aqui, por favor, também dos pais, do vestiário da 
Natação da Tia Rita, familiar. Os pais reclamam que é muito quente e pedem para que haja uma 
ventilação melhor, porque, dizem, o termo, é insuportável o calor dentro do vestiário das crianças. Esse 
pedido eu fiz no mês passado ao nosso querido Dr. Miller, as meninas do vestiário da hidroginástica 
feminina solicitam um relógio, que foi retirado para conserto, mas já tem muito tempo, se ele puder 
voltar lá nós agradecemos. Por enquanto só isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Antonio Carlos Foschini – ... Quando se pede uma carteirinha aqui do Clube, vai se tirar uma 2ª via, 
acontece isso com algumas pessoas, estão reclamando da abusiva taxa de uma carteirinha nova, R$ 
35,00. Pode ter sido aprovado em orçamento, muito bem, mas o custo de uma carteirinha não sai mais 
do R$ 5,00 ou R$ 7,00, não precisava cobrar R$ 35,00. Então, o pessoal está pedindo para rever 
essas taxas, porque estão considerando muito abusivas. Segundo assunto: armário de vestiário no 3º 
andar. Há uma fila interminável. Muito bem, pessoalmente me inscrevi no dia 25/4/2017 para um 
armário. Muito bem, hoje estamos no mês de agosto, passaram-se alguns meses, tem uma fila que é 
um número que não sei, não há controle, 913, passou para 400, entrou 32. O apelo que faço, Dr. Collet 
e Presidente Cappellano, é que se utilize aqui do Estatuto do Idoso, porque o idoso deve ter 
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preferência para entrar numa fila, porque eu, por exemplo, não sei nem se vou ficar até no ano que 
vem para esperar um armário aqui. Não é possível isso. Muitos armários estão abandonados, sem 
cadeado, enfim, vamos começar a respeitar um pouquinho mais quem tem a idade, a golden age como 
se fala, né? Só isso. Obrigado. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 6 - Várias. 

Aurea Lucia Ferronato – ... Inicialmente, parabenizo o Sr. Presidente Collet pelo oportuno artigo 
publicado na Revista de agosto, que versa sobre o uso de pregões nas licitações. Ressalto inclusive 
que lá está mencionado por V.Sa.  com muita propriedade que os pregões eletrônicos ou presenciais, 
assim como todos os procedimentos licitatórios são obrigados a obedecer aos princípios da 
impessoalidade, publicidade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e ampla 
competitividade, que combinados com o parágrafo 2º do artigo 4º do nosso Estatuto, devemos 
acrescentar os princípios da legalidade, moralidade, economicidade, eficiência, responsabilidade social 
e gestão democrática, os quais devem ser respeitados em todas as licitações que antecedem 
necessariamente a escolha de todos os fornecedores de materiais e serviços. Compete a este 
Conselho as iniciativas para coibir todo e qualquer abuso, desregramento ou eventual distorção, pois 
quando estas ocorrem nos trazem consequências amargas, como as que envolveram compras sem 
licitação, com uso de dinheiro público, disponibilizado através de convênios, os quais estão em 
julgamento junto ao Ministério do Esporte. Ao lado da menção ao princípio da legalidade é preciso 
lembrar que nosso Estatuto Social é o documento definidor dos limites do território em que o 
administrador de nossa Associação pode transitar durante sua gestão, resultando na invalidade de 
negócios jurídicos celebrados fora desse território. Dentre as competências estatutárias mínimas deste 
Conselho Deliberativo, vou destacar o inciso XXIII do artigo 45, que reproduz o verbis: compete ao 
Conselho Deliberativo autorizar a celebração de contratos de patrocínio que impliquem na inserção de 
publicidade nos uniformes do Clube. Ou seja, contratos no sentido amplo ou cláusulas contratuais no 
sentido estrito, que tenham por objeto a inserção de publicidade nos uniformes do Clube, seja a título 
gratuito ou oneroso só terão validade jurídica se autorizadas por este Conselho Deliberativo. Por isso, 
nos causa profunda estranheza as diversas inserções de publicidade nos diversos uniformes adotados 
pelo Clube nas mais diferentes modalidades: Futebol Menor, Futebol Adulto, Basquete, Vôlei, 
Atletismo, Corrida, etc., e até mesmo a colocação de diversos sinais de propaganda em equipamentos, 
ombrelones, guarda-chuvas em dependências do Clube, usadas agora como espaço de publicidade. 
Registro que desde que me tornei Conselheira, antes mesmo da eleição da atual Diretoria, nunca fui 
convocada para qualquer reunião do Conselho para discutir autorização a qualquer contrato ou 
cláusula de contrato, que permitisses às empresas fazer publicidade nos uniformes ou nas 
dependências do Clube. A única menção de que tenho lembrança foi feita por um ilustre Conselheiro 
na última apresentação das contas da Diretoria, que deixou registrada sua discordância aos critérios 
adotados para contabilização da inadimplência contumaz de determinado patrocinador que não estava 
destacado em nenhum documento apresentado aos Conselheiros. Alerto para a gravidade de atos de 
gestão serem praticados sem autorização deste Conselho, que indubitavelmente caracteriza ato de má 
gestão do administrador. Com fundamento no parágrafo único do artigo 55 do Estatuto Social, que reza 
que os Membros da Diretoria deverão exercer a administração do Clube com transparência em relação 
aos dados econômicos e financeiros e dos contratos, como associada titular do direito subjetivo 
determinado pelo inciso XI do artigo 16 do Estatuto Social, de acesso irrestrito aos documentos e 
informações relacionados à gestão, e pelo dever de como Conselheira me certificar de que as 



29/34 

 

inserções publicitárias e uniformes, inserção de espaço associativo estão em consonância com o 
parágrafo 2º e artigo 4º do nosso Estatuto, requeiro a esta Presidência do Conselho Deliberativo que 
oficie o Presidente da Diretoria para que informe se celebrou durante sua gestão algum contrato ou 
cláusula de contrato que tivesse o escopo de autorizar divulgação de marca, publicidade ou patrocínio 
a título gratuito ou oneroso nas dependências da nossa Sede ou nos uniformes dos atletas, tenham 
sido eles contabilizados ou não, enumerando-os. Informe se esteve em vigor durante a sua gestão 
algum contrato ou cláusula de contrato que tivesse o escopo de autorizar divulgação de marca, 
publicidade ou patrocínio a título gratuito ou oneroso nas dependências da nossa Sede ou nos 
uniformes dos atletas, contabilizados ou não, ainda que não tenham sido celebrados pela atual 
Diretoria, mas tenham tido vigência em algum período da atual gestão, enumerando-os. Em caso de 
respostas positivas requeiro também que sejam disponibilizados nas dependências do Conselho 
Deliberativo todos os instrumentos contratuais enumerados nas respostas dos itens anteriores, para 
que esta e todos os outros Conselheiros possam examinar tais documentos, inclusive os documentos 
firmados com o Bradesco, Colgate, Prevent Senior, PBK Seguros, Beneficência Portuguesa, New 
Balance, entre outros. Para tanto, solicito que sejam disponibilizados nas dependências do Conselho 
Deliberativo, com permissão para extração de cópias, ainda que contenham cláusulas de sigilo ou de 
confidencialidade, as quais não poderão jamais serem oponíveis a nós, integrantes do órgão máximo 
do Esporte Clube Pinheiros. Informe a celebração durante a sua gestão de acordo de extrato de 
eventuais obrigações contratuais que não chegaram a termo final referentes à divulgação de marca, 
insígnia nos uniformes e instalações, mobiliário ou instrumentos utilizados em nossa Sede Social, seja 
por conveniência ou oportunidade. Solicito também que o Presidente da Diretoria informe eventual 
inadimplência de contratantes de publicidade e quais as medidas que foram adotadas. Solicito, 
prezado Presidente Collet, que também V.Sa. examine e analise a documentação que será 
apresentada. E desde logo requeiro, uma vez constada eventual falta de autorização obrigatória deste 
Conselho a qualquer ato de gestão, comprometendo sua validade jurídica, que faça incluir 
imediatamente em pauta toda e qualquer eventual providência necessária para autorização do 
Conselho, ainda que a posteriori, para que nossa Associação enquanto Entidade jurídica retorne à 
legalidade estrita, como exige a lei vigente. Agradeço e peço deferimento. Boa noite.   
 
Presidente – Conselheira, Dra. Aurea Ferronato, defiro o requerimento de V.Sa., de sorte que se 
expeça ofício à Diretoria para que sejam prestadas as informações requisitadas. Quanto aos processos 
que eventualmente se atribua sigilo na tramitação peço que a Diretoria justifique eventual sigilo para 
apreciação a respeito desta Presidência do Conselho oportunamente. Quanto ao exame, avaliação dos 
documentos que serão apresentados pela Diretoria eventualmente, esta Presidência reserva-se o 
direito de se manifestar oportunamente. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Gostaria de relatar um fato ocorrido comigo na pista de atletismo...  
 
Presidente – Conselheiro, o senhor me permite só uma interrupção. ... Quero justificar meu 
deferimento, que havia anotado aqui e acabei não fazendo, Conselheiro, o senhor perdoe-me a 
interrupção. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Imagina. 
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Presidente – Defiro, entendo que todos os documentos do Esporte Clube Pinheiros são documentos 
que não podem ser omitidos, por qualquer motivo, de Conselheiros do Esporte Clube Pinheiros. Isso é 
fundamental ao exercício do mandato de Conselheiro. Só ressalvei contratos eventualmente que 
tenham caráter sigiloso, porque pode haver algum contrato, não me ocorre agora um exemplo, mas 
pode haver algum contrato que possa conter alguma informação que se divulgada poderia vir a 
prejudicar o Esporte Clube Pinheiros e o interesse maior, o interesse principal é o bem do Esporte 
Clube Pinheiros, esse é o interesse coletivo, esse é o interesse maior. Mas gostaria que esse sigilo 
fosse sobremodo justificado, porque o sigilo é uma situação excepcional, a normalidade é que os 
contratos sejam públicos, sobretudo para Conselheiros, mas não só aos Conselheiros, também aos 
associados do Esporte Clube Pinheiros. Quanto às providências requeridas da Presidência do 
Conselho, evidentemente que se a Presidência do Conselho, tiver conhecimento de alguma falta tem 
por obrigação estatutária o dever de tomar providências. E se for o caso, que particularmente não 
acredito, o fará. Muito obrigado. Era essa... O senhor queria falar? 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Queria fazer um acréscimo, que na realidade acho que poucas 
pessoas têm conhecimento, mas o Clube está sujeito às exposições da lei de acesso à informação, 
que é uma legislação aparentemente nova. Muito embora seja uma Entidade privada, sem fins 
lucrativos, ela está sujeita também em razão do uso das verbas públicas, onde é vedada qualquer 
situação a de sigilo... 
 
Presidente – Conselheiro Roberto La Laina, estava num momento de decisão. Ia até sugerir a V.Sa.  
que se inscrevesse, estamos em Várias. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Pode me inscrever então, por gentileza. 
 
Presidente – Muito obrigado. Conselheiro Xavier, perdoe-me, por favor, prossiga. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Imagine, Dr. Collet. Gostaria de relatar um fato ocorrido comigo na 
pista de atletismo e que muito provável já deve ter sido presenciado por associados. Na primeira vez, 
há uns três meses estava lá correndo e andando, mais especificamente na raia de grama sintética, ao 
lado da raia 1, quando no mesmo tempo e espaço, porém, sentido contrário, um atleta de salto com 
vara treinava. Por muito pouco a vara não me atingiu. E tão logo o treinador percebeu, dirigiu-se a mim 
pedindo desculpas e interrompendo o treino naquele espaço. Há duas semanas passei pela mesma 
situação, porém, dessa vez o treinador Henrique Martins prosseguiu com o treino, mesmo após eu 
pedir três vezes para que o treino fosse num local apropriado e adequado, conforme foto que anexo, 
que sinaliza com uma placa o local destinado para salto com vara. Meu questionamento é o seguinte: é 
possível pessoas que correm e andam compartilharem do mesmo espaço de uma raia de apenas 2 
metros de largura, com atletas de salto com vara. Imediatamente telefonei ao Diretor de Atletismo, que 
me disse que eventualmente é possível, desde que não haja ninguém ali andando ou correndo, mas eu 
estava lá. Já o Diretor de Esportes não concordou comigo e foi categórico ao afirmar que aquele 
espaço pode ser usado para salto com vara. Muito bem, se a grama sintética da pista continuará sendo 
compartilhada, quem assumirá o risco de um eventual acidente? Gostaria que a Diretoria 
regulamentasse o uso desse espaço para que o associado saiba realmente como usá-lo 
adequadamente. Se os treinadores e Diretores pensam que a grama sintética é mais apropriada aos 
atletas para evitar lesões, por que não criar um corredor deste piso ao lado do já existente para tal 
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modalidade? Concluindo, o que mais lamento, como associado, foi ter sido surpreendido por um RO 
feito pelo treinador, alegando que não o deixei trabalhar, como se ele fosse o dono do pedaço e eu o 
culpado por estar naquele momento no lugar errado. Desculpe-me, inversão total de valores. Pratico 
esporte nesta pista há mais de 40 anos e nunca tinha passado por tal experiência, nem envolvido em 
qualquer procedimento disciplinar, mas sempre tem a primeira vez. Peço urgentes providências à 
Diretoria. 
 
Presidente – O requerimento será enviado à Diretoria, porém, parece-me que já há um expediente 
que V.Sa.  teria encaminhado através da Presidência do Conselho. Muito bem, então, essa 
manifestação vai ser juntada àquele expediente já existente e em conjunto encaminhada. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Vou juntar uma foto também que não estava naquele ofício. 
 
Presidente – Por favor. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Na realidade só queria dizer que justamente nesse dia 
estava presente ali, passei, por uma coincidência era uma tarde e vi essa situação acontecendo de 
longe. Fui perguntar ao Fernando o que tinha acontecido, porque realmente aquele local não tem a 
menor condição de você fazer um treino de alto rendimento com uma vara, onde pessoas circulam, 
crianças passam. Peço, por gentileza, para que sejam tomadas as providências, que se regulamente 
essa situação, se procure um espaço adequado para fazer esse tipo de treinamento. Só isso. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Outra coisa, Dr. Collet, gostaria de saber também com a Diretoria de 
Patrimônio se a grama sintética está prevista para receber esse tipo de treinamento com a vara. 
 
Presidente – Está bem. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – ... Hoje presenciei lá na pista de atletismo um episódio um pouco 
desagradável. Um senhor estava andando lá de manhã, caiu, se machucou e todo mundo que estava 
ali naquele momento saiu atrás de socorro. Então, enfim, o que percebi é que não tem telefone de 
emergência, tem um só na pista do lado, mais próximo aqui dessa área do Clube. Do outro lado, onde 
ele caiu não tem. Então, para que a gente chamasse a ambulância foi preciso sair correndo, ir até lá 
embaixo da piscina, onde ter a área de emergência médica para solicitar a ambulância. Depois disso, 
fui dar uma volta pelo Clube e reparei que tem pouquíssimos desses telefones de emergência. Se tiver 
alguém andando lá do lado da Angelina, se cair não tem como chamar a ambulância, tem que sair 
andando para buscar. Então, gostaria de pedir que fossem instalados novos pontos desses telefones 
para chamar o pessoal da área médica. É só isso. Obrigada.   
 
- Durante a fala da oradora, assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos 

Santos. 

 
Regina Helena Secaf – ... Tenho algumas reivindicações de associados. Em função dos vários 
problemas que estamos tendo nos estacionamentos, roubos, carros riscados, estacionamento 
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irregular, problemas com o Sem Parar, etc., talvez o Clube deva repensar alguns detalhes: número de 
câmeras, câmeras noturnas, treinamento de pessoal, mais funcionários andando pela garagem, uma 
empresa que vincule esses automóveis aos nossos números de matrícula, proibição de entrada de um 
avulso sem vínculos com alguma matrícula de associado, cadastramento de motoristas e proibição 
destes ficarem dentro dos carros esperando. A questão das representações contra menores 
adolescentes que estão criando alguns problemas no Clube, e alguns bem graves, talvez possa ser 
amenizadas com essa proposta de mediação do Conselheiro Lomonaco e a justiça restaurativa. Mas é 
preciso colocar novas câmeras, de novo, com dispositivos noturnos, porque aconteceu um problema 
grave no parquinho num momento que o Clube estava sem luz e que essas câmeras sejam 
disfarçadas e colocadas durante a madrugada, porque esses moleques sabem exatamente onde as 
câmeras estão. E para eles é muito fácil agir fora da visão da câmera. Falando sobre representações e 
segurança, temo que em alguns momentos as reclamações constantes dos associados sobre as 
imagens não existirem, ou o associado não poder vê-las tem se agravado. Esse fato foi por mim 
testado pessoalmente. Houve o roubo de uma filha de uma amiga minha na garagem e a segurança 
falou que a imagem não existia, sendo que as imagens existiram e foi constatado que foi o chofer de 
um associado. Então, acho que o RH deveria tomar algumas precauções, porque acho que os 
funcionários estão se defendendo, estão defendendo algumas pessoas, estão defendendo choferes, 
enfim, acho que precisa tomar uma precaução muito grande, porque os fatos são graves. Ah, não 
existe a imagem. Como não existe? A imagem estava lá. Há um pedido de alguns atletas do Remo 
para que se o Clube puder aproveitar um pedaço, futuramente na reforma do poliesportivo, pudesse 
aproveitar pedaços do telhado, partes que estejam boas evidentemente, para refazer o teto da casa 
dos barcos no Remo, ali na USP. Seria sem gasto, enfim, a gente poderia aproveitar alguma coisa que 
sobre naquele telhado. Associados pedindo para trocar as cadeiras da piscina antes da chegada do 
verão, que estão feias, quebradas. Parece que há algumas reclamações de abandono na área da 
hidroginástica, inclusive na Diretoria, nos professores, gostaria apenas que a Diretoria ficasse atenta ali 
na hidroginástica. A segurança das quadras dos ginásios eu já conversei, do poli conversei hoje com o 
Diretor de Patrimônio, Dr. Miller. Já estamos acertados. Estamos com alguns problemas de segurança 
ali no gradeamento, em volta, degraus em volta das quadras, coisa perigosa aos atletas. Só mais um 
detalhe, que daí não é uma reivindicação dos associados. Estamos com uns problemas, acho que 
todos devem saber de alguns associados e infelizmente alguns Conselheiros que estão tomando a 
frente na fila do restaurante. Triste. Porque são Conselheiros, porque tem um que está machucado, aí: 
Olha, tenho preferência, entra 18 atrás na mesma mesa. Algumas pessoas que trazem seu vinho para 
tomar no Tênis, não pagam a rolha. Gente, a rolha é tão ridiculamente barata, são R$ 15,00. Tem mais 
um detalhe, se você consumir R$ 15,00, os mesmos R$ 15,00 você não paga a rolha, está isento. 
Gente, é um negócio da coisa: Vamos ser o esperto. Gente, são Conselheiros, são Diretores adjuntos. 
Muito grave. Tenho as fotos e vou mandar ao departamento administrativo. Obrigada. Boa noite.  
 
Presidente em exercício – Obrigado, Conselheira, será encaminhado. 
 
Marcos Patrick Byington – ... Percebi que é importante a gente vir aqui. Venho pela segunda vez, 
mas na primeira vez que estive aqui grande parte daquilo que os associados me pediram foi atendido. 
Então, me senti na obrigação de escutar algumas reivindicações nesses últimos meses, nesses últimos 
dais e trazê-las novamente. Está chegando o verão, como alguns falaram, alguns Conselheiros me 
pediram para colocar àquelas piscinas de biribol nas quadras ao lado do society e próximas às pistas 
de atletismo, como prática que já era feita anteriormente. Outro ponto, como sabem jogo futebol e o 
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pessoal do society, ou da quadra do racha vem solicitando a reforma. E alguns associados tem se 
machucado constantemente ali devido à infraestrutura do local já estar um pouco ultrapassada. Então, 
mais uma vez reitero, para que a gente possa ter uma atenção especial nessa obra. Outro ponto 
importante que trago à tribuna, não sei os reais motivos que até então pedem neste momento que 
algumas estações de ginástica funcional, para barra e tudo mais que foram colocadas, a gente 
percebeu que houve um momento em prol dessa melhoria do Clube, elas fossem localizadas em 
outros locais das que estão atualmente, tanto na churrascaria e ao lado da quadra coberta de Tênis. 
Os associados me viram e pediram para que a gente pudesse colocar num local mais apropriado, 
inclusive pré-determinados no projeto inicial da Diretoria de Esportes Associativos. Os associados não 
se conformavam com essa atitude e queriam saber por que estão impedidos de desfrutar desses 
equipamentos em local apropriado. Aproveito também para complementar outro pedido dos associados 
que o fazem as aulas de personal credenciado ou Fitness, para que esses associados possam utilizar-
se dessas mesmas estações funcionais para as aulas com seus professores, ou seja, com os 
personais já credenciados. Tal medida traria enorme satisfação ao corpo associativo, propiciando 
atividades outdoor aos praticantes ou delimitadas ao uso indoor do Fitness. E essa permissão traria 
apenas consequências positivas, motivando os associados para a prática das atividades ao ar livre, 
sinônimo de saúde e bem-estar. São esses os pedidos aos quais peço encaminhamento à Diretoria e 
aprovação deste soberano plenário. Boa noite.   
 
- O Presidente Francisco Carlos Collet e Silva reassume a Presidência. 

 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro, fica deferido seu requerimento e será encaminhado à 
Diretoria. 
 
Arnaldo Osse Filho – ... Venho aqui nesta tribuna para solicitar esclarecimentos da Diretoria. Na 
verdade, não seriam esclarecimentos, seriam providências que foram tomadas a respeito de 
problemas que ocorreram no elevador do centro esportivo. Há questão de dois meses mais ou menos 
algumas pessoas ficaram presas quase 1 hora dentro do elevador sem serem socorridas. Fiz o 
questionamento ao Presidente Cappellano e ao Diretor Miller o motivo dessa permanência de quase 1 
hora dentro do elevador. A informação que o Diretor Miller me passou foi que eles tinham contrato com 
a Thyssen e que não era permitido mexer no elevador, a não ser com o pessoal da Thyssen. Falei que 
isso era um absurdo, que a gente teria de tomar alguma providência ou treinar algum pessoal do Clube 
para que pudesse socorrer a pessoa com tempo rápido. O Presidente Cappellano pediu ao Miller que 
tomasse alguma providência. Gostaria de saber se foi tomada alguma providência. Era só isso. 
Obrigado.   
 
Presidente – Muito bem, será encaminhado à Diretoria. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – ... Na realidade, Presidente, o que me referi é exatamente à lei de 
acesso a informação, que é uma lei de 2011, que entrou em vigor em 2012, que estabelece 
basicamente, todas as entidades públicas têm o dever de cumprir dois princípios: o princípio da 
transparência e o princípio da publicidade. De forma extremamente didática, transparência é o oposto 
ao sigilo. Publicidade é divulgação. Nessa lei se estende às entidades privadas sem fins lucrativos, ou 
mais precisamente sem fins econômicos, justamente o caso do Clube, pelo fato de que o Clube se 
tornou uma Entidade de prática esportiva de acordo com a lei Pelé, ou seja, o Clube faz uso das 
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verbas públicas. E desse modo acaba também sendo atingido por essa lei. E a lei estabelece 
claramente inclusive o conceito de transparência ativa, transparência e publicidade ativa, que é a 
divulgação de todas as informações independentemente de sua solicitação, inclusive isso tem que ser 
feito no portal eletrônico da Entidade. Obviamente isso não vem sendo feito, não foi feito até hoje e 
minha solicitação aqui, até aproveitando essa oportunidade é de justamente requerer esclarecimentos 
no sentido de saber o que o Clube está fazendo para cumprir essa legislação. Estou indo até além do 
Estatuto Social, além da lei Pelé, estou me referindo única e exclusivamente aqui à questão da lei de 
acesso à informação, que é uma lei que pouco se discute, pouco se escuta, mas está vigendo e o 
Clube está sujeito sim aos dispositivos estabelecidos nessa lei. Então, aqui fica minha solicitação, até 
como uma contribuição ao item anterior. E agradeço a oportunidade.   
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Apenas uma observação, Dr. Roberto La Laina, meu 
amigo, essa legislação é de aplicação complexa a alguns aspectos que devem ser sopesados. Mas 
será encaminhado à Diretoria para que... 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Sem dúvida, queria até aqui deixar bem claro que a questão, claro 
que em se tratando de negócios jurídicos, contratos, nessa situação toda não há que se estabelecer 
qualquer dispositivo de sigilo a diferentemente de atos jurídicos de processos que possam envolver 
direito da personalidade, etc., mas a questão aqui é única e exclusivamente as informações referentes 
aos contratos, a não existe sigilo aqui e não pode haver contratos com cláusulas de sigilo. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. 
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrados os trabalhos às 23:10 horas. 

 
* * * 

 

Obs: esta Ata foi aprovada na 677ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 25 de setembro de 2017, com uma retificação já dela constante. 

 
 
 
 

FRANCISCO CARLOS COLLET E SILVA 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 

 
mlf 


