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ATA DA 677ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 25 
DE SETEMBRO DE 2017. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de setembro do ano dois mil e dezessete, em segunda convocação, às vinte 
horas, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta e sete Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Primeiro Secretário: Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo 
Segundo 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: Alcides Bracher Scheiba Ribas, da Chapa Pinheiros de Todos Nós; Grupo B: Roberto 
Silveira Pinna, da Chapa Participação e Ricardo de Oliveira Costa Pini, da Chapa Pinheiros de 
Todos Nós. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 
Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovados votos de pronto 
restabelecimento dos Conselheiros Antonio Carlos Fiore e Cenira Gonçalves Cardoso, 
propostos pela Mesa do Conselho e subscritos pelo Plenário como um todo, bem como 
votos de louvor de iniciativa do Conselheiro Luis Alberto Figueiredo de Sousa, Associados 
que levaram as cores do Pinheiros à Cidade de Berlin em 24 de setembro, ao longo dos 
42km de uma das mais tradicionais maratonas do mundo, a saber: Rodrigo Lacerda 
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(3h28m53s), Ricardo de Lima (3h44m24s), Flavia Eduardo (4h06m06s), Igor Kalassa, 
Conselheiro (4h11m06s) e Valentina Rodrigues (4h26m56s).  
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria, 
cartas enviadas pela Diretoria, informando alterações em sua composição para o biênio 
2017/2019 e encaminhando o Relatório de Acompanhamento Mensal – RAM, as 
Demonstrações Contábeis e o Boletim do Esporte Clube Pinheiros, todos referentes a 
agosto/2017. Na sequência, propôs voto de louvor à Diretoria, em razão dos festejos de 118 
anos de aniversário do Esporte Clube Pinheiros, em especial o desfile de aniversário 
realizado no início do mês e a corrida de aniversário, no final de semana passado. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – Apreciação da Ata da 676ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de 
agosto de 2017. 

Presidente – Apresentou pedido de retificação feito pelo Conselheiro André Franco 
Montoro Filho, em sua fala no item 3 da Ordem do Dia, substituindo a palavra “pendência” 
por “tendência”. Não havendo manifestação em contrário, considerou a Ata aprovada, com 
a retificação supra. 
 
 
Item 2 - 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 (matéria reincluída em pauta na forma do inciso IV, do Art. 38, 
do Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

Presidente – Queria, antes de dar início às discussões acerca desse item, fazer uma 
ponderação. A Mesa observou que a proposta do Conselheiro Marcos Martins Paulino, que 
foi aprovada em reunião aqui do Conselho Deliberativo, de retirada de pauta, ela não era 
apenas uma retirada de pauta, mas também uma retirada de pauta para oitiva da Diretoria. 
Entendo que, embora a Diretoria nesse processo específico já tenha se manifestado por 
duas vezes, como o Conselho Deliberativo é absolutamente soberano nas suas 
determinações, há de se cumprir, portanto, a proposta aprovada pelo Plenário do Conselho, 
formulada pelo Conselheiro Marcos Martins Paulino. Antes de darmos seguimento à reunião 
do Conselho, queria informar que houve a interposição de recurso contra a decisão do 
Plenário, que determinou a retirada de pauta desse processo. Posteriormente, o 
Conselheiro Jorge Ehrhardt, que era o primeiro subscritor do recurso, a partir de informação 
de que esse processo entraria hoje em pauta, apresentou então um e-mail, uma petição 
sobre a forma de e-mail, desistindo do recurso. De qualquer modo, essa matéria 
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necessariamente voltará à pauta. Inclusive tive oportunidade de dar um despacho, Dr. 
Guilherme Reis, nesse recurso interposto, que diz o seguinte. O recurso criticava o fato de 
eu ter colocado em votação primeiramente a questão atinente à retirada de pauta, para 
posteriormente pôr a matéria de mérito em votação. Então, entendia que a questão de 
retirada de pauta antecede qualquer outra preferência na ordem de votação, porque é uma 
questão preliminar, Dr. Opice Blum. Então, dei o seguinte despacho: A retirada de pauta de 
matéria sujeita à deliberação por certo precede apreciação das respectivas propostas de 
alteração normativa, inclusive das de natureza substitutiva, cuida-se disso de matéria 
preliminar, ou seja, anterior à análise do mérito das propostas apresentadas. Na verdade, 
não se antolha em caso interesse recursal, à medida que obrigatoriamente a matéria de 
mérito atinente às alterações normativas pretendidas será em momento oportuno 
submetida à apreciação do colendo Conselho Deliberativo. Quer dizer, independentemente 
do recurso em voga, a matéria subjacente será, até porque carece de decisão, objeto de 
deliberação do Conselho. Fiz esse despacho anteriormente ao exercício de conhecimento, 
quer dizer, não houve ainda conhecimento ou não do recurso interposto. E como houve 
essa desistência do recurso, porém, condicionada a que a matéria viesse hoje à discussão, 
vou consultar o Dr. Jorge Ehrhardt, se entende que esse recurso deve permanecer. Dizendo 
isso em nome dos demais subscritores da irresignação, ou se aguardará resposta da 
Diretoria e retorno oportuno dessa matéria para decisão. O processo ainda não foi decidido, 
aqui pelo Conselho Deliberativo. Isso não precisa se dar agora, estou comunicando apenas 
que estou retirando de pauta este processo, para dar cumprimento àquilo que o Conselho 
Deliberativo já dispôs na reunião passada. Qual seja: ouvir a Diretoria para posteriormente 
este processo voltar à apreciação dos Srs. Conselheiros. Se houver alguém contrário a esse 
encaminhamento, queira se levantar. Se todos estiverem de acordo, esse processo vai ser 
retirado de pauta, ouvida a Diretoria e depois retornará. Aprovado à unanimidade a retirada 
de pauta. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-28/2017, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria para utilização do Fundo Especial até o valor previsto 
de R$ 1.765.232,52, para Modernização da Casa de Máquinas do Complexo 
Aquático das Piscinas Externas. 

Presidente – Foram ouvidas as Comissões Permanentes de Esportes, Jurídica e Financeira e 
os Senhores receberam cópia integral do processo. Estamos dando início, portanto, à 
discussão do assunto. O primeiro Conselheiro inscrito é o Engenheiro Flavio Tatit, em 
seguida falará a Conselheira Regina Secaf. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – ... A Diretoria está solicitando autorização para executar a 
modernização da casa das máquinas do complexo aquático das piscinas externas, pelo valor 
de até R$ 1.765.232,52. Esses serviços serão executados no prazo máximo de até 120 dias, 
sendo que durante a obra não teremos nenhuma restrição do uso de qualquer uma das 
piscinas externas. Atualmente essas piscinas compartilham um único sistema de 
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bombeamento, filtragem e aquecimento, sistema esse instalado há mais de 50 anos. Nesse 
projeto de modernização estão sendo previstos a criação de quatro grupos independentes 
para a operação desses sistemas: Grupo 1 para a piscina olímpica, que tem em torno de 
3.300mᶟ. Grupo 2 para a piscina de polo, que tem em torno de 900 mᶟ. Grupo 3 para a 
piscina infantil, com 270 mᶟ. Grupo 4 para a piscina suspensa, que tem aproximadamente 
150 mᶟ. Sem entrar no mérito do valor apresentado, pois se aprovada essa solicitação será 
realizado o respectivo processo licitatório pelos motivos apresentados pela Diretoria e nos 
pareceres das Comissões Permanentes, sou de opinião que essa proposta deverá ser 
aprovada. Porém, na Presvisão Orçamentária de 2017, aprovada por este Conselho em 28 
de novembro de 2016, nas páginas 100 e 101 foi apresentado o Orçamento de Investimento 
com a relação das obras e reformas planejadas para 2017. Apesar de esse serviço de 
modernização da casa de máquinas ter um valor relativamente alto, infelizmente ele não foi 
relacionado nesse orçamento. Quando se faz uma previsão orçamentária é comum 
ocorrerem imprevistos que justificam a execução de serviços emergenciais que não 
poderiam ter sido previstos, porém, acredito que não foi esse o caso. Igualmente, no Plano 
Diretor de Desenvolvimento aprovado por este Conselho em março deste ano, nas páginas 
66 a 69 o Clube foi dividido em oito zonas, onde foram propostas intervenções e nenhuma 
dessas zonas englobou o parque aquático. Apesar de esses fatos não serem impeditivos para 
que o Conselho aprove esse serviço, acredito que a Diretoria deverá procurar evitar que 
fatos como esses ocorressem, para que a nossa Previsão Orçamentária e o Plano Diretor 
sejam mais valorizados.  
 
Presidente – Conselheiro Tatit, perdão, o senhor encaminha, portanto, contrariamente à 
autorização para a Diretoria utilizar... 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit – Não, pelo contrário, falei que sou a favor da aprovação, porém, 
a Diretoria deve tomar alguns cuidados para que o Plano Diretor e a PO sejam mais 
respeitados. Mas sou a favor da aprovação. 
 
Presidente – Muito obrigado. Era apenas para deixar isso bastante claro. Conselheira Regina 
Secaf. Então, vamos ouvir primeiro o Conselheiro Caio Avancine, que é o último inscrito 
nesse item, se até lá a Conselheira Regina Secaf voltar, ouviremos, Dr. Padin, com maior 
atenção. Dr. Caio, por gentileza, queira ocupar a tribuna. 
 
Caio Luiz Avancine – ... Vou só fazer um resuminho do que já relatamos em nosso parecer. 
Acho que ficou bem claro. Quem realmente leu e deu uma vista nas planilhas conseguiu 
entender bem a necessidade da obra. O valor previsto já foi comentado anteriormente. O 
prazo também de 120 dias, sem gerar qualquer interrupção no uso das piscinas. A Comissão 
de Obras então concordou com a execução desta obra e se manifestou no sentido de que a 
matéria está em condições de ser apreciada e votada pelo Conselho Deliberativo. O objetivo 
do pedido é elaboração de projetos executivos, execução de obras e serviços, hidráulicas, 
elétricas, além de troca dos equipamentos por um novo sistema de tratamento, com 
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adequação às normas vigentes, uma vez que o sistema em funcionamento foi executado há 
mais de 50 anos. Essas obras visam também a redução de riscos e a modernização do 
sistema de tratamento de água, com tecnologias mais modernas e seguras, contando com 
circuitos hidráulicos independentes, gerando melhor controle nas condições de tratamento 
na qualidade da água, na temperatura e proporcionando redução do consumo de energia e 
água, uma vez que os equipamentos modernos são muito mais eficientes. Pessoalmente, 
vistoriei a casa de máquinas. Conversei com o funcionário que opera o sistema. Acredito que 
poucos aqui conheçam o local e os equipamentos que lá se encontram. Atualmente lá 
existem quatro filtros metálicos, que tempos atrás receberam tratamento químico na parte 
interna para combater corrosões localizadas. Cada filtro mede aproximadamente 2,5 metros 
de diâmetro por 8 metros de comprimento, mais ou menos equivalente aos caminhões 
tanques que a gente vê na rua carregando água, caminhões pipa. A metodologia para 
estimativa de custo apresentada pela Diretoria está adequada, baseada para as obras civil 
na tabela de custos da Pini, que é a revista de construção ao mercado. As instalações 
elétricas foram estimadas através de custo da empresa Feron Engenharia e as instalações 
hidráulicas, equipamentos e mão de obra pela empresa Comax, que era a antiga Conab. A 
Comissão de Obras também fez algumas recomendações, sendo, em resumo: quanto à 
observância da responsabilidade técnica da empresa projetista e instaladora, assim como 
destas darem o suporte técnico quanto à pré-operação e à operação desses novos 
equipamentos. O estudo para instalação de equipamentos para o sistema de proteção, quer 
dizer, acho importante também um maior sistema de proteção, que assegure e proporcione 
a parada total dos equipamentos quando algo ou alguém bloquear o ralo de fundo, evitando 
com isso aprisionamento. Eram essas considerações, me coloco à disposição para eventuais 
esclarecimentos.  
 
Presidente – Muito obrigado.  
 
Regina Helena Secaf – ... Minha vinda aqui para falar dessa obra é meu questionamento em 
relação ao que acabaram de falar sobre esses dispositivos de segurança. Acho 
importantíssimo que estejam finalmente contemplando isso em nossas piscinas, porque há 
quatro anos que venho pedindo para que a gente tenha essa proteção, até para a gente não 
ter de ficar pagando UTI eterna de crianças por aí. As coisas acontecem. Acontecem pelo 
Brasil todos os anos, todos os verões e queria que as pessoas entendessem que é 
absolutamente necessária e essencial essa colocação dos dispositivos eletrônicos anti-
sucção em nossas bombas. Em todas, não só nessas piscinas que estão sendo feitas as 
reformas. Só isso. Obrigada.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira Regina. Não há mais inscritos. Não houve 
encaminhamento contrário à concessão da autorização para a Diretoria utilizar-se do valor 
referido para modernização da casa de máquinas do complexo aquático das piscinas 
externas. Houve sim uma manifestação do Conselheiro Tatit, em que ele faz uma 
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recomendação para que a Diretoria observe Plano Diretor e Previsão Orçamentária, é isso, 
Conselheiro? 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit (fora do microfone) – Sim. 
 
Presidente – Muito bem, então, vamos votar a parte que não há dissidência, posteriormente 
vamos falar sobre as recomendações propostas pelo Conselheiro Tatit. Aqueles que forem 
contrários à concessão para a Diretoria utilizar os recursos referidos da conta especial, 
queiram se levantar; aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado à 
unanimidade. Agora, temos outro tópico. Acredito, posso estar enganado, que, enfim, a 
modernização de casa de máquinas não deve estar contemplada no Plano Diretor, não deve 
ter nenhum assunto. O Conselheiro Heitor quer fazer alguma observação para esclarecer ao 
Plenário. Por favor, Conselheiro Heitor. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – ... Só gostaria de fazer uma observação, um esclarecimento, que 
realmente o Conselheiro Tatit está certo em dizer que a área da piscina não está 
contemplada numa daquelas regiões, nas zonas de intervenção, porém, dentre as 28 
estratégias apontadas no Plano Diretor cinco são referentes à infraestrutura e a estratégia 
27 justamente há indicação de revisão no sistema geral de infraestrutura e utilidades. Então, 
de certa forma não está de uma maneira detalhada esses serviços, mas existe a 
recomendação que a gente pode considerar que abrange essa intervenção. Era só essa 
observação. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Conselheiro Tatit, tudo certo? Vamos votar então 
primeiro essa recomendação, para que a Diretoria observe o que consta no Plano Diretor 
acerca da modernização da máquina da piscina. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário.  

 
Presidente – Tem que votar sim, é uma recomendação do Conselho Deliberativo, como é 
que vai ser apresentada uma recomendação sem ser votada em Plenário? Não é possível. 
Quem decidiria? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Na realidade, pelo que entendi pelo que falou o Heitor é 
que não há como a gente votar a recomendação, porque ela está no Plano Diretor, então, 
está sendo observado. Não podemos recomendar algo que está sendo feito, não faz muito 
sentido. Dr. Tatit, concorda comigo ou não? Está sendo observado. Acho que a outra 
observação faz sentido, essa me parece que foge um pouco do sentido. É só isso. 
 
Presidente – Entendo assim também, porém, foi apresentada da tribuna, não posso ignorá-
la. 
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Flavio Henrique Rosa Tatit – Dr. Collet, realmente, pelo que nosso colega falou, 
parcialmente concordo, só que dentro do que ele falou o item é muito abrangente, 
infraestrutura como um todo. A partir do momento que o Plano Diretor é um item 
recentemente aprovado, em março, acho que poderia ter sido previsto com mais detalhe, 
nas oito zonas poderia ter incluso também o parque aquático. Acho que foi um pequeno 
descuido, que é comum acontecer, que não deveria ter acontecido. Agora, pelo item que ele 
falou que foi previsto no Plano Diretor, reforma e toda infraestrutura é muito abrangente. 
Daqui a pouco, daqui a dois, três anos abrange quase tudo. 
 
Presidente – Dr. Tatit, mas temos que apresentar isso da maneira que é possível, agora. O 
que vai acontecer no futuro não dá. Quer dizer, então, se o senhor insistir, vou apresentar a 
proposta de recomendação para que a Diretoria observe o Plano Diretor aí posto, se ele está 
incompleto deveríamos ter observado no momento... 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit – Está muito clara a divisão do Clube em oito zonas. Estão 
relacionadas nessas zonas onde seriam feitas as obras em médio e curto prazos. 
Infelizmente no parque aquático não foi previsto nada, poderia ter colocado lá parque 
aquático também, zona 9. Por que não fizeram isso? 
 
Presidente – Me lembro sim das oito zonas, agora, em especial, o senhor quer que eu 
apresente essa recomendação? 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit – Acho que não precisa. 
 
Presidente – Retira? 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit – Sim. 
 
Presidente – Agora, a outra proposta do Engenheiro Tatit diz respeito à previsão na 
Proposta Orçamentária. Esse é um assunto interessante que já foi debatido muitas vezes 
aqui pelo Conselho Deliberativo. As obras mencionadas na Previsão Orçamentária são 
apenas aquelas? Há compromisso com valor? Há compromisso com a sua execução? ou 
apenas é um norte a ser seguido na Previsão Orçamentária? O Conselho, na PO, aprova as 
obras previstas ou não aprova? Quer dizer, há o entendimento de consenso de que o fato de 
ser aprovada a proposta na Previsão Orçamentária não tira obrigatoriedade de o Conselho 
Deliberativo aprovar especificamente a utilização de verbas do Fundo Especial para 
realização dessas obras. Então, dessa maneira, também a mão inversa, quer dizer, não há 
também um compromisso da Diretoria em executar apenas e somente aquelas obras, ou 
seja, pode mudar prioridades. Então, Dr. Tatit, estou fazendo essas considerações para 
perguntar a V. Sa. se também entende por manter a recomendação ou poderíamos deixar 
por aprovado e passar ao próximo item. 
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- O Conselheiro Flavio Henrique Rosa Tatit começa a se manifestar fora do microfone. 

 
Presidente – Por favor, Dr. Tatit, vá ao microfone. 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit – Dr. Collet, comentei em meu pronunciamento que o fato de 
não constar na Previsão Orçamentária não é fato impeditivo para correção. Realmente não 
há. Às vezes é comum  surgirem fatos, uma urgência, emergência, que justificam a inclusão 
de um serviço que não estava previsto, mas não é esse o caso. Esse é o caso que 
seguramente poderia ter sido previsto. Por isso acho que deveria ser tomado um pouco 
mais de cuidado quando faz a Previsão Orçamentária, para que ela seja mais respeitada. Foi 
isso, é uma sugestão só. 
 
Presidente – Mas aí não seria uma recomendação, seria uma crítica à apresentação... 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit – É uma pequena crítica. 
 
Presidente – Então, vou deixar, Dr. Tatit, de apresentar como recomendação. 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit – Recomendação. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-30/2017, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria para utilização do Fundo Especial até o valor previsto 
de R$ 665.574,74, para realizar obras de requalificação do Bilhar/Snooker. 

Presidente – Foram ouvidas as Comissões Permanentes de Esportes, Jurídica e Financeira e 
os Senhores receberam cópia integral do processo. Para esse item há um Conselheiro 
inscrito, Engenheiro Caio Avancine. Por favor, queira ocupar a tribuna. 
 
Caio Luiz Avancine – ... O valor previsto já foi anunciado. O prazo estimado para essa obra é 
de 60 dias. A Comissão de Obras concorda com a execução de requalificação proposta para 
o local e se mostra no sentido de que a matéria está em condições de ser apreciada, visando 
a melhoria dessa área para os diversos grupos de associados frequentadores do local. 
Entendemos que a área está precisando realmente de uma revitalização há algum tempo, 
estando incluída nessa requalificação a troca de carpete, mobiliário, instalação de ar 
condicionado, requalificação da cozinha e respectivos equipamentos, além da melhoria da 
área para o bar, incluindo espaços de conveniência e TVs. O projeto arquitetônico foi 
desenvolvido pela equipe interna do nosso Clube e foi disponibilizado de forma clara para 
todos. Os estudos anteriormente apresentados pela Diretoria para esse local foram refeitos. 
Existia já anteriormente uma solicitação de maior intensidade, mais drástica, que a 
Comissão de Obras entendeu que o local, de forma a atender melhor o Plano Diretor, 
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deveria ser reduzido, melhor adequado, melhor repensado. Por isso está voltando agora 
nessas condições. A gente entendeu na ocasião que não devia comprometer as novas 
possibilidades a serem estudadas em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento 
para a área de intervenção, a denominada área 8. A metodologia de custos está adequada, 
baseada em obras civis, os mobiliários, equipamentos foram levantados em revendedores 
especializados. Obviamente nas contratações, na execução serão feitas as devidas cotações 
e a compra da melhor forma possível. Então, da mesma forma, coloco-me também à 
disposição para algum esclarecimento necessário.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ... Quanto a essa matéria também não tenho nenhum óbice 
ou nenhuma observação, a que não seja aprovado na unanimidade esse valor, porém, 
gostaria de deixar uma recomendação. Observem os senhores – E essa recomendação que 
estou fazendo já transmiti aos engenheiros que fazem elaboração dessas planilhas – 
Observem os senhores num detalhe, um mínimo detalhe, que esse orçamento foi feito em 
estimativas, com base em estudo preliminar. O que significa estudo preliminar? É uma ideia. 
Essa ideia foi transformada num projeto preliminar. Esse projeto preliminar vai sofrer uma 
intervenção de definição até se transformar num projeto básico e em seguida um projeto 
executivo. Portanto, é fundamental e é recomendável que nos planos e nas propostas que 
vierem a este Conselho, que os autores, os elaboradores dessas planilhas escrevam, deixem 
definido qual é o nível dos projetos apresentados. Quero entrar um pouquinho na parte 
técnica. Hoje, com a evolução do BIM tem se observado que os projetos são caracterizados 
em cinco características: nível de detalhe 100; nível de detalhe 200; nível de detalhe 300; 
nível de detalhe 400 e nível de detalhe 500. O nível de detalhe 100 é o pré-projeto; o 200 é o 
projeto legal; o 300 é o que se chamava projeto básico; o 400 é o básico com instalações e o 
500 é o projeto executivo. Há normas hoje em discussão que os orçamentos deverão ser 
apresentados, em se tratando de tecnologia BIM, os projetos executivos. Quer dizer, não há 
mais variação possível da proposta, seja ela em nível de custo e principalmente em nível de 
quantidade. Hoje, este projeto que estamos analisando é preliminar. Acredito que não vá 
haver alteração numa obra dessa magnitude, mas se houver não temos que ficar surpresos. 
Obviamente que a Diretoria tem que voltar ao Conselho para pedir reforço de verba, se por 
acaso o orçamento for maior do que o previsto num projeto preliminar. Esta é a observação 
que faço. Não sei como o senhor vai direcionar, mas num primeiro momento, na primeira 
discussão isso era uma recomendação, senão me engano, né?  
 
Presidente – Na verdade aqui, Conselheiro, se o senhor me permitir, na verdade estamos 
autorizando a Diretoria a usar verba até o valor que referi de início. Ou seja, por este valor 
estar baseado num orçamento preliminar, vai ser, oportunamente, substituído por um 
orçamento já mais detalhado para possibilitar inclusive a licitação; deve se dar um valor 
inferior a esse que estamos agora autorizando a Diretoria utilizar. Se for maior, 
evidentemente o senhor tem razão, a Diretoria voltará ao Conselho Deliberativo pedindo 
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complementação. Isso já aconteceu aqui anteriormente no Conselho Deliberativo. Então, 
não há necessidade, Engenheiro Badra, entendo sua preocupação, mas não há necessidade 
de recomendação alguma. Quer dizer, se ficar acima do valor que a Diretoria pediu 
autorização para utilização evidentemente que tem de voltar aqui ao Conselho Deliberativo 
para complementação de verba. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Então, gostaria de recomendar e que os senhores aprovem 
daqui para frente que todas as planilhas orçamentárias venham com a característica, o nível 
de detalhamento do projeto, para que a gente saiba o que estamos conversando. Era só. 
Muito obrigado. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Acredito que, seguindo a esteira do seu raciocínio, temos 
que realmente daqui para frente começar a entender dessas obras, inclusive as normas que 
estão vindo a esse respeito, para podermos quantificar qual vai ser o detalhe do projeto, é 
que deverá ser entregue para os Conselheiros votarem em razão também do seu valor. Isso 
é muito importante. Então, dependendo do valor da obra acho que o nível de detalhamento 
tem que ser diferente de uma obra de valor ínfimo. Agora, nós, Conselheiros, devemos fazer 
algumas propostas para isso ocorrer daqui para frente. Então, até os engenheiros que estão 
aqui responsáveis, e tudo, acho que a gente poderia sentar para verificar essa situação. Não 
sei se é o Regimento... 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – É um aparte que você está fazendo? 
 
Presidente – Conselheiro Padin, esse é um aparte? 
 
Cândido Padin Neto – É um aparte. Se você concorda com isso? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Concordo no seguinte aspecto, desde que venha a 
solicitação. E a solicitação venha definindo o nível de detalhe do que estamos aprovando é o 
suficiente. O que deixa a gente um pouco preocupado evidentemente é você entrar numa 
planilha nesse nível de detalhe em cima de um projeto preliminar. Então, está bem 
justificado, está ótimo, tem todos os itens, as composições são bem colocadas, mas os 
quantitativos podem sofrer alguma alteração. E o importante é que essa alteração seja vinda 
ao Conselho antes que a obra esteja funcionando. Porque já teve neste Conselho uma 
alteração substancial em uma obra grande e que veio a este Conselho solicitação de verbas 
de obra já executada. Esse é um problema um pouco ruim. Desde que as planilhas e os 
estudos definam o nível de detalhamento teremos uma noção mais, não digo precisa, mas 
mais realística do que estamos falando. Por exemplo, estamos aprovando R$600 mil para 
esse tipo de projeto. Vamos supor que ao desenvolver o projeto básico esqueceu-se ou não 
se considerou determinado item e esse item multiplica por 30% a mais. Então, antes de 
executar a obra seria muito útil que a Diretoria viesse a este Conselho falando: Olha, no 
projeto básico houve isso, houve isso e tivemos que fazer isso. Necessito de mais tantos por 
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cento. E a gente aprova ou não, dependendo do que a gente imagina, desde que na 
proposta que estamos analisando tenha o nível de detalhe, como essa. Essa é perfeita.  
 
Presidente – Muito bem. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Muito obrigado. 
 
Presidente – Conselheiro, o senhor já respondeu o aparte do Conselheiro Padin. 
 
Cândido Padin Neto – É isso, gostaria que pudesse constar e refazer essas ponderações. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Décio Junqueira Mesquita Fernandes – (aparte) – Pelo que estamos vendo aqui estamos 
aprovando a obra. Em nenhum momento vi aqui sobre as mesas, a compra de mesas novas, 
deixarmos o bilhar mais moderno na parte do esporte, aqui só estamos aprovando a obra. E 
depois o que a gente vai ter de aprovar aqui, ou não, se é outra verba, se vamos ter que 
depois aprovar o equipamento do bilhar novo, porque nosso equipamento é muito antigo 
já, as mesas são antigas. ... Quero saber se vamos aprovar isso. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Se o senhor ver no item 11 dessa proposta vai ver que 
mobiliário que está consignado aqui... 
 
Décio Junqueira Mesquita Fernandes – Não, mobiliário aqui não, é cadeira. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Sim, senhor. 
 
Décio Junqueira Mesquita Fernandes – ...é móvel, não é a parte esportiva. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Não, senhor, quer dizer, estamos aprovando esse projeto 
preliminar com esse tipo de informação. Se houver necessidade disso tem que ser 
complementado. 
 
Décio Junqueira Mesquita Fernandes – Minha dúvida é: estamos aprovando a obra... 
 
Presidente – Não pode haver debate. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: não é para ele. 

 
Presidente – Mas é ele que está na tribuna. Estão observando que essa sua observação não 
seria um aparte ao Conselheiro Badra. 
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Pedro Antonio Lousan Badra – Se é para mim, não cabe. Se é para o senhor falar aqui... 
 
Presidente – O senhor quer se inscrever para falar da tribuna? 
 
Décio Junqueira Mesquita Fernandes – Não precisa inscrever, só estou querendo tirar essa 
dúvida. 
 
Presidente – Conselheiro Badra, o senhor já tirou a dúvida dele? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Já tirei. Se o senhor ler aqui no item 11 vai ver que esse 
mobiliário não contempla as mesas de bilhar. 
 
Décio Junqueira Mesquita Fernandes – Obrigado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Nada. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro Badra. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Muito obrigado. 
 
Presidente – Não há mais inscritos. Queria apenas fazer uma consideração, o que estamos 
aprovando não é obra, estamos aprovando a possibilidade de a Diretoria utilizar a verba 
especial. Queria considerar também que para essa providência realmente não faria sentido 
termos todo custo de um projeto executivo, de um projeto mais detalhado sem saber se o 
Conselho Deliberativo autorizará ou não a utilização dos recursos. De longa data, aqui no 
Conselho Deliberativo temos recebido orçamentos prévios, orçamentos básicos que 
informam o valor máximo que poderá ser utilizado; não é o valor pelo haverá contratação. 
Ainda terá que ser feita uma licitação. E antes da licitação, sim, haverá detalhamento, até 
para propiciar essa licitação. Então, é essa consideração que queria fazer. Vou pôr em 
votação. Aqueles que forem favoráveis à autorização pedida pela Diretoria, permaneçam 
como estão; aqueles que forem contrários, queiram se levantar. Aprovado à unanimidade. 
Conselheiro Badra, vou deixar de pôr sua recomendação em votação, porque ela se refere 
genericamente a todas as obras, e que não é objeto agora do que está sendo discutido. O 
senhor poderá, com a autoridade que tem, fazer essa recomendação no momento oportuno 
da reunião. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Posso fazer declaração de voto? 
 
Presidente – Agora não pode, já votou, já acabou. Mas não há declaração de voto aqui, o 
senhor faz por escrito e encaminha, está bom? 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Está. 
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Presidente – Muito obrigado, Professor Bandeira, receberemos com prazer o seu voto. 
 
Obs: O Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira apresentou declaração de voto assim redigida: 

“VOTO FAVORÁVEL À PROPOSTA DA DIRETORIA, PONDERANDO QUE ENTENDO QUE A 

APROVAÇÃO DA VERBA SOB O PONTO DE VISTA EMPRESARIAL E NÃO DE ENGANHARIA.” 

 

 

Item 5 - Apreciação do processo CD-23/2016, referente ao pedido formulado pelo 
primeiro subscritor, de retirada de proposta apresentada por sessenta e dois 
Conselheiros, visando alterar o artigo 30 do Regulamento Geral 

Presidente – O Conselheiro, primeiro subscritor da proposta, Conselheiro Juliano Toloza de 
Oliveira Costa, requereu a retirada da matéria para melhor análise e formulação. Então, o 
que estamos votando agora é se o Plenário autoriza a retirada da proposta apresentada de 
alteração do artigo 30. O próprio primeiro subscritor assim o faz, assim o pede. Portanto, se 
o Conselho concordar com a retirada de pauta para que o Conselheiro Juliano Toloza de 
Oliveira Costa faça novos estudos e apresente uma nova formulação votem favoravelmente 
à retirada de pauta. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Ele havia retirado anteriormente, né? 
 
Presidente – Ele havia, Dr. Manssur, como o senhor sabe muito bem, apresentado um 
pedido de retirada de pauta obrigatoriamente tenho que colocar em votação, porque na 
reunião anterior já havia entrado na discussão, correto? 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (fora do microfone) – Vai abrir prazo? 
 
Presidente – Agora seria retirada, não vai abrir prazo para nada. O Dr. Juliano fará 
oportunamente, conforme ele assevera nova formulação e reapresentará a proposta. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (fora do microfone) – Não vai abrir prazo para os 
Conselheiros? 
 
Presidente – Não, Dr. Luiz Guilherme, agora estamos votando isso, quer dizer, ou se aprova 
a retirada da proposta e a proposta não existirá mais ou não. Se alguém quiser aproveitar 
algum estudo do Conselheiro pode apresentar uma nova proposta. Aliás, ele próprio diz que 
irá fazê-lo, por entender que a proposta que ele apresentou padece de alguns 
probleminhas. Evidentemente que os senhores votando favoravelmente à retirada de pauta 
da proposta principal, prejudicará a emenda apresentada pelo Conselheiro Efetivo Sérgio 
Vergueiro. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Se ele apresentar uma nova proposta aí caberá? 
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Presidente – Sim, lógico, se ele apresentar uma nova proposta caberá, enfim, apresentação 
de emendas. Muito bem, esclarecido o Plenário, vamos à votação. Aqueles que autorizam o 
Conselheiro Juliano Costa retirar a matéria de discussão, permaneçam como estão; aqueles 
que forem contrários à retirada de pauta, queiram se levantar. Aprovada a retirada de pauta 
à unanimidade. 
 
 
Item 6 - Apreciação do processo CD-23/2017, referente à proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito a Felipe Santos da Costa 
e Silva, da Seção de Polo Aquático. 

Presidente - Foram ouvidas as Comissões Permanentes de Esportes, Jurídica e Financeira 
que se manifestaram favoravelmente à concessão e os Senhores receberam as peças 
principais do processo. Não há inscritos. Vamos à votação. Aqueles que forem favoráveis à 
concessão do título de Atleta Benemérito a Felipe Santos da Costa e Silva, permaneçam 
como estão; aqueles que forem contrários, queiram se levantar. Aprovado à unanimidade.  
 
Obs: Após a votação, a Conselheira Regina Helena Secaf apresentou a seguinte declaração de voto 

por escrito: “Em relação ao processo CD-23/2017, gostaria de declarar meu voto contrário ao Título 

benemérito ao atleta Felipe Santos da Costa e Silva, do pólo aquático, pelo fato de entender que todos 

os atletas deveriam receber a concessão como contribuinte.” 

 

 
Item 7 - Apreciação do processo CD-27/2017, referente à proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do ingresso do atleta Daniel Orzechowski, da Seção de 
Natação, como Associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente de aquisição de título social. 

Presidente – Manifestaram-se as Comissões Permanentes Jurídica, de Sindicância e de 
Esportes e os Senhores Conselheiros receberam as peças principais do processo. Não há 
inscritos. Passemos à votação. Aqueles que forem favoráveis à concessão de ingresso do 
atleta Daniel Orzechowski, da Seção de Natação, como Associado Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente de aquisição de título social, permaneçam como estão; os 
que forem contrários, queiram se levantar. Aprovado à unanimidade.  
 
 
Item 8 - “A Voz do Conselheiro”. 

Luiz Fernando Cimino Loureiro – ... O que me traz à plenária no dia de hoje é um abaixo-
assinado que tem rolado nessa semana, na semana passada com relação a alguns fatos que 
têm ocorrido com o CAD. Vamos aos fatos. O CAD tem sido preterido nas suas quadras por 
algumas situações que tem ocorrido aqui. Acho que com as novas quadras de areia 
construídas eles estão com apenas cinco quadras e utilizando todas as quadras durante a 
semana. E sempre que ocorre algum evento eles acabam tendo de ficar com suas atividades 
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reduzidas. ... Então, o que a gente tem visto e que essa mãe tem pedido num abaixo-
assinado, que vou deixar consignado aqui com vocês. Tem mais de 500 assinaturas, e 
crescendo, com associados e Conselheiros, onde me incluo. Esse grupo me pediu para falar 
na Voz do Conselheiro e pede basicamente, é uma seção que tem mais de 900 alunos, mais 
de 900 crianças. E com todo respeito ao crescimento das demais atividades esportivas, com 
a parte social e gastronômica do Clube que tem utilizado as quadras, é incomparável a 
quantidade de associados utilizando as quadras externas. Só temos hoje duas quadras 
externas que são possíveis de ser usadas pelas crianças durante a semana. No fim de 
semana, que durante a semana são todas utilizadas pelo CAD, isso tem gerado 
constrangimentos para as crianças, tem prejudicado as atividades do CAD e tem feito com 
que as mães fiquem realmente chateadas com uma atividade já, acho que é indiscutível 
aqui, não precisamos gastar tempo explicando o que é o CAD, quais os benefícios. Só em 
minha curta vida de Conselheiro já são alguns votos de louvor ao pessoal do CAD. O que a 
gente quer? O que esses sócios querem? E me incluo neles. Que a gente considere, acho 
que primeiro de tudo planejamento de quando serão usadas essas quadras. Este ano 
aconteceu algumas vezes de eles ficarem sem as quadras e saberem disso com dois dias de 
antecedência, que atrapalha toda programação do CAD e das famílias que se programam 
para estarem em algumas atividades e são cerceadas nessas atividades. Então, que o 
calendário anual do CAD seja respeitado, que haja um planejamento das festas para que a 
gente consiga conviver em harmonia. E quando da realização de eventos do CAD que eles 
sejam respeitados, como qualquer outra atividade. Deixarei isso aqui com vocês. Já existe 
uma reunião marcada para discutir como a gente pode conviver em harmonia as diversas 
áreas e garantir que não somente os eventos, mas também as crianças tenham suas 
atividades respeitadas, senão neste ano, onde a gente já tem alguma coisa agendada, 
impactando, mas que para o ano que vem isso pelo menos seja resolvido. Com isso, 
agradeço imensamente a atenção. Muito obrigado.  
 
Presidente – Pela manifestação, será encaminhado à Diretoria. 
 
Mario Corrêa da Fonseca Filho – ... Em nome de vários moradores das cercanias do Clube 
Pinheiros, principalmente da Rua Tucumã, gostaria de comentar que surpreende o Clube 
Pinheiros permitir que música seja tocada em volume absolutamente alto no salão de Festas 
e eventos terceirizados, madrugada adentro e um claro desrespeito à lei do silêncio. O que 
mais incomoda não é a música em si, mas o som do baixo. Nenhuma janela antirruído, com 
três vidros, consegue abafar esse som. Na sacada do meu apartamento, medi a 1h da 
madrugada, 75 decibéis. Colocar música em altura civilizada não só estaria respeitando a lei, 
a vizinhança,... 
 
Presidente – Conselheiro, perdão. Esse assunto ficaria melhor em Várias, porque esse item 
“A Voz do Conselheiro” trata de reivindicações de associados. Essa questão que o senhor 
está ponderando é mais pessoal, é uma crítica. 
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Mario Corrêa da Fonseca Filho – Não, são de vários moradores. 
 
Presidente – De vários moradores? 
 
Mario Corrêa da Fonseca Filho – Sim. 
 
Presidente – Associados? 
 
Mario Corrêa da Fonseca Filho – Sim, associados. 
 
Presidente – Por favor. 
 
Mario Corrêa da Fonseca Filho – Estou finalizando. 
 
Presidente – Pode continuar. 
 
Mario Corrêa da Fonseca Filho – ...também estaria colaborando para a saúde auditiva dos 
participantes dessas festas, evitando que tenhamos uma geração de surdos precoces. 
Obrigado.  
 
Presidente – Pela manifestação do Plenário, aprovado. 
 
Silvia Schuster – ... Venho aqui em nome dos associados que frequentam o bar do Boliche, 
que estão pedindo para que principalmente em dias de movimento seja determinado 
apenas um caixa exclusivo para os garçons. E não os garçons entram em qualquer caixa, 
prejudicando o pagamento dos associados, que ficam esperando e os garçons fazendo o 
pagamento de várias contas deles. O segundo pedido são dos idosos, que pedem que haja 
local especial para eles, determinado para eles em restaurantes. Eles acham que teriam de 
ter um lugar especial e serem atendidos como em qualquer lugar. A terceira coisa que 
venho pedir é em relação aos pais do Voleibol, inclusive estou acabando de vir de um jogo 
de vôlei, eles pedem que as redes que estão separando as quadras sejam fixas, são soltas, 
então, temos problema de bola que escapa, bola de Handebol, Basquete escapa de um lado 
para outro, mesmo as bolas do Voleibol escapam e passam pelas redes. Então, eles pedem 
que essas redes sejam fixas, fixadas mesmo no chão, para que haja determinado espaço e 
não como é até hoje. Muito obrigada.  
 
Presidente – Aprovado. 
 
 
Item 9 - Várias. 

Marcelo Faisal Cury – ... Nunca havia me manifestado em nossas mídias sociais. E esta 
semana particularmente fiquei muito emocionado com o lançamento do livro de nosso 
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querido Pedro Paulo. Docemente coloquei um agradecimento ao admirável Pedro Paulo, 
que houve um reboliço gigantesco. Mais do que tudo, uma agressão e uma violência com 
uma pessoa que dispensa comentários. Não sou íntimo da grande maioria aqui. 
Politicamente, não tenho nenhum vínculo com ninguém aqui, sou recente nessa história. E 
tenho me relacionado com as pessoas pelo caráter que elas têm comigo. E o Pedro Paulo foi 
uma pessoa que se aproximou da minha vida pela pessoa que é, pelo diálogo sempre, diria 
positivo e maravilhoso. Acho que fizeram uma violência. Se existe erro no Estatuto tem que 
ser reparado, porque é um crime fazer o que fizeram com o Pedro Paulo esta semana. A 
gente tem de agradecer a colaboração. E mais do que tudo, não estamos vendendo nenhum 
objeto, é conteúdo, é poesia, é cultura. Fiquei bastante constrangido de tê-lo colocado 
nessa situação e peço desculpa publicamente. E acho que os associados deveriam se 
manifestar independentemente do que está escrito lá. Para mim foi uma agressão. 
Desculpe-me, Pedro Paulo.  
 
Presidente – Sabe, Conselheiro Faisal,  vi também essas publicações, vi o seu cumprimento 
ao Conselheiro Pedro Paulo. E tudo que foi dito em sequência ao seu post. Vi, inclusive 
escrevi hoje um artigo que espero seja publicado na Revista, sobre algumas questões que 
tem acontecido aqui no Clube lamentavelmente. Quero dizer, meu amigo Pedro Paulo, que 
no meu modo de entender não houve, mesmo em tese, ilícito nenhum. Existe, Dr. João 
Benedicto, como o senhor sabe, a contemporânea experiência jurídica tem privilegiado cada 
vez mais o princípio da razoabilidade, é o princípio da summum jus, summa injuria, quer 
dizer, direito excessivo, dano excessivo. Sabe, pequenas questões que podem ter 
interpretações diferentes podem ser entendidas como questões menores, sem relevância, 
sem importância, no entanto acabam suscitando posts, discussões, recriminações. Quer 
dizer, bobagem. A razoabilidade já se impõe há muitos anos, Dr. João Benedicto, que é um 
criminalista de escol, sabe há quanto tempo temos, Dr. Pedro Paulo, os denominados crimes 
de bagatela no direito criminal. E no direito civil, Dr. Manssur, de minimis non curat praetor, 
não é verdade? Quer dizer, então, essas pequenas questões deveriam não ter mais lugar 
aqui no seio pinheirense. Ficar com mesquinhez, com coisinhas, com implicâncias 
envolvendo pessoas, como o Conselheiro Pedro Paulo, que é Conselheiro há 50 anos aqui do 
Esporte Clube Pinheiros, porque recebeu aqui no Esporte Clube Pinheiros amigos para fazer 
sua dedicatória de lançamento do seu livro, que não tem finalidade comercial. Não é um 
livro comercial. Desculpe-me, é até abjeta essa discussão, causa repulsa. Parabéns, Pedro 
Paulo.  
 
Antonio Moreno Neto – ... Sr. Presidente, na realidade vim fazer uma sugestão, porque 
diversos Conselheiros falaram sobre esse assunto. Como é uma tradição no Clube, mas 
gostaria que o senhor pensasse, consultasse a maioria dos Conselheiros com relação a uma 
redução no número de reuniões anuais do Conselho. Temos três reuniões ordinárias e nove 
reuniões extraordinárias. Acho que todo mês tendo uma reunião vários assuntos que 
poderiam ser mais debatidos com mais importância ao Conselho poderiam ser colocados. Só 
para dar um exemplo, nossos clubes coirmãos, Paulistano, Paineiras, Minas Tênis Clube, 
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enfim, vários clubes têm até exagero de ter quatro reuniões anuais. Então, acho que fora as 
reuniões ordinárias, que são três, minha sugestão é que fizéssemos mais quatro reuniões 
extraordinárias, sendo sete no total. É um posicionamento que estou colocando a V. Exa., 
gostaria que o senhor consultasse os Conselheiros sobre essa possibilidade. Muito obrigado, 
Presidente.  
 
Presidente – Pois não, Conselheiro, vai ser analisado, embora seja prerrogativa da 
Presidência do Conselho convocar as reuniões. E não sei se nesses clubes coirmãos a 
competência do Conselho Deliberativo é tão extensa quanto no nosso.  Então, tem essa 
questão a ser colocada. E há, por exemplo, só para ter uma ideia, Conselheiro Toni, esse 
Comissão de julgamento. Estávamos com mais de 18 processos disciplinares envolvendo 
Conselheiros, atletas beneméritos, enfim, de competência aqui do Conselho Deliberativo, 
senão em grau de recurso. E temos competência muito extensa e temos de fazer frente.  Por 
exemplo, dois requerimentos hoje não poderiam deixar de ser votados, senão 
paralisaríamos o Clube. Mas entendo sua preocupação. 
 
Antonio Moreno Neto – Gostaria, se o senhor me permitisse. 
 
Presidente – Vou permitir sim, só para completar. O senhor já havia inclusive anteriormente 
me falado sobre esse assunto. Refleti. E chego à conclusão que não é possível. Mas em todo 
caso vamos refletir novamente. As matérias têm de ser cada vez mais trazidas ao Conselho e 
não o contrário. 
 
Antonio Moreno Neto – Sim, não estou dizendo que as matérias não são importantes. São 
importantíssimas, mas o senhor pega uma pauta de hoje, por exemplo, estamos encerrando 
às 21h30. Uma pauta rápida. Existem vários assuntos, fui Presidente Executivo, como está 
aqui toda Diretoria Executiva e o Conselheiro Badra colocou muito bem, dizendo das 
atitudes e funções que a Diretoria Executiva precisa fazer, por exemplo, para obras, 
reformas. Tem que fazer mesmo. Só que acho e os outros clubes são diferentes no sentido 
que existe uma invasão do Conselho Deliberativo em alguns assuntos, que a competência 
estatutária é da Diretoria. Então, certas coisas, a gente perde um tempo numas coisas que 
não tem necessidade em minha opinião. Em todo caso, é uma opinião particular, gostaria 
que o senhor consultasse os Conselheiros se isso que estou falando não é pensamento de 
vários deles. Muito obrigado, Presidente.  
 
Presidente – Pois não. Não vou fazê-lo agora, Conselheiro, porque isso não é regimental, 
mas quero dizer que penso o contrário. Quer dizer, acho ótimo que vários assuntos aqui do 
Clube sejam de competência do Conselho Deliberativo.  
 
Flavia Ferronato – ... Presidente Collet, como o senhor acompanhou nas redes sociais, fui 
uma das pessoas que critiquei, não o evento em si do Dr. Pedro Paulo. Muito pelo contrário, 
acho que a intenção dele foi a melhor possível. Ele é uma pessoa de ilibada reputação e 
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tirando um ou outro comentário, o ataque não foi ao lançamento do livro. O que acho que a 
gente precisa ter um pouco em mente é deixar de se proteger um pouco, algumas situações 
pontuais e começar a pensar num todo, porque ontem houve uma postagem de um 
associado que fez um vídeo, muito interessante e muito aplaudido pelos sócios, a respeito 
de uma pequena parcela de sócios que insistem em descumprir os Regimentos do Clube, 
seja furando fila do restaurante, seja dando carteirada, seja parando em vaga de deficiente, 
então, são pequenas atitudes que os sócios, como o povo brasileiro não aguenta mais. Sinto 
pelo Dr. Pedro Paulo, que o que apareceu foi a venda do livro, não foi nem o lançamento. 
Acho que no lançamento do livro ninguém questionou. Aliás, só me manifestei, porque fui 
provocada a isso, porque aconteceu exatamente a mesma situação numa mesa redonda 
com o marido de uma Conselheira, onde ele anunciou a venda de um livro, e não só eu 
como muitos outros associados entendemos que não pode, afinal ele é um parente de um 
Conselheiro ou de um Diretor. Acho que esse tipo de situação, Presidente Collet, é muito 
importante para ou se alterar alguns pontos do Regimento, do Estatuto, abrir algumas 
brechas para situações desse jeito, ou não permitir. O que a gente não pode em situações 
assim é fingir que não estava errado. É esse o ponto. O crime de menor periculosidade, ou 
podem chamar de picuinha, não é mais aceito. Não é porque é menor que a gente não pode 
apontar. Errado é errado, certo é certo.  
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Qual foi o crime, Conselheira? 
 
Flavia Ferronato – Não estou falando em crime, muito pelo contrário, é que o Presidente 
Collet falou num crime de pequeno potencial ofensivo. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não há crime nenhum. 
 
Flavia Ferronato – É uma questão de interpretação. A discussão não foi essa. Quem não 
acompanhou, a discussão foi: Ninguém criticou o lançamento do livro, mesmo porque todos 
nós fomos convidados. Recebemos um exemplar do livro aqui. A questão que foi discutida é 
se o Conselheiro poderia ou não vender o livro num lançamento, foi essa a discussão 
pontual. Ninguém em nenhum momento, Presidente Collet, tirou o brilho e a beleza do 
evento. O único ponto discutido foi: É permitida a venda do livro, ou não é permitida a 
venda do livro. Porque já aconteceu um evento passado, onde não foi permitida. E aí veio a 
questão: Porque uns podem e outros não podem. Sinto pelo Dr. Pedro Paulo, que foi o que 
aconteceu com ele, porque ele realmente não merecia. Nem iria me manifestar, só fui 
provocada, porque a pessoa que se sentiu prejudicada no lançamento do livro, escreveu: Se 
não posso, por que ele pode? Foi essa a discussão. Ou não pode para ninguém, ou pode 
para todo mundo. E é uma questão que acho que o Conselho tem de discutir, eventos 
culturais podem ter esse tipo de venda. Temos uma exposição de quadros, a gente pode 
permitir a venda dos quadros. No lançamento do livro pode permitir. Particularmente, 
entendo que do jeito que está escrito no Estatuto não pode, mas acho que pode ser 
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regulamentado. Se eu concordo ou não com o Estatuto é outra questão. Agora, se está lá 
tem de ser respeitado. Só isso.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira. Não há mais inscritos. 
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrados os trabalhos às 21:25 horas. 

 
* * * 

 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 678ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 30 de outubro de 2017. 
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