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ATA DA 678ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 30 
DE OUTUBRO DE 2017. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Primeira Secretaria: Antonio Carlos Marini Teixeira  
Segunda Secretaria: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Maria Elisa Cappellano 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
4) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Presidente – Justificou a ausência do Primeiro Secretário Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz 
de Camargo, em virtude de compromissos profissionais; propondo ao Plenário, que 
concordou, que o Segundo Secretário Antonio Carlos Marini Teixeira ocupasse a Primeira 
Secretaria; a Terceira Secretária Maria Emília Alves Rocha dos Santos, a Segunda Secretaria, e 
a Conselheira Maria Elisa Cappellano, a Terceira Secretaria “ad hoc”.  
 

 
5) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Convidou para tomar posse o Associado Eduardo de Godoy Moreira, Suplente 
do Grupo B pela Chapa Unidos pelo E.C.P., mas este não estava presente. 
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6) EXPEDIENTE 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: 1) voto 
de pesar de iniciativa da Mesa, pelo falecimento do Sr. Sebastião José Bernardes, pai da 
Conselheira Janice Bernardes Couto; votos de louvor: 1) de autoria da Conselheira Helena 
Carvalho, as seguintes destaques esportivos da Seção de Tênis: Copa Guga – 
Florianópolis/SC (O4 A 14/10): Luis Felipe Sandoval Carvalho – campeão de simples e dupla, 
na categoria 12 anos masculino; Francisco Fontes D´Amorim – campeão de dupla e vice-
campeão de simples, na categoria 9 masculino; Gabriela Chyo Castro – vice-campeã de 
simples, na categoria 9 anos feminino; Davi Carlos – vice-campeão de dupla, na categoria 11 
anos masculino; e, João Fontes D´Amorim – vice-campeão de dupla, na categoria 11 anos 
masculino; DELEGAÇÃO RECORDE, com 24 Atletas Pinheirenses; Torneio ITF Seniors de São 
Paulo 2017 – Internacional (ECP - 23 a 29/10): Campeões: Camila Fairbanks – categoria 
seniors feminina 35 anos, dupla, Daniela Meneghetti – categoria seniors feminina 35 anos, 
dupla, André Freitas – categoria seniors masculina 40 anos, dupla, Paulo Marangoni – 
categoria seniors masculina 40 anos, dupla, Rafael Fontes – categoria seniors masculina 40 
anos, simples, Nê Longarço Mendes – categoria seniors feminina 50 anos, simples, Marcelo 
Luis Pricoli – categoria seniors masculina 50 anos, dupla, Evanildo Mondeck – categoria 
seniors masculina 50 anos, dupla, Eliana Oguido Kim, categoria seniors feminina 55 anos, 
simples, Priscila Sacchi – categoria seniors feminina 55 anos, dupla, Vera Lucia Zacararias – 
categoria seniors feminina 55 anos, dupla, Henrique Avancine – categoria seniors masculina 
55 anos, dupla, Paulo Eduardo Pardini – categoria seniors masculina 55 anos, dupla, Cibele 
Pimenta Borges – categoria seniors feminina 60 anos, simples, Mariângela Feliciano – 
categoria seniors feminina 65 anos, dupla; Vice-Campeões: Carolina Gallegos Leite – 
categoria seniors feminina 35 anos, simples; Renata Alhadeff – categoria seniors feminina 35 
anos, dupla; André Buzzoni – categoria seniors masculina 35 anos, simples; Gabriel Migliori 
Neto – categoria seniors masculina 35 anos, dupla; Walter Muller – categoria seniors 
masculina 35 anos, dupla; Nê Longarço Mendes – categoria seniors feminina 40 anos, dupla; 
Daniela Meneghetti – categoria seniors feminina 40 anos, dupla; Cristiane Muniz – categoria 
seniors feminina 45 anos, simples; Adriana Micheloni – categoria seniors feminina 45 anos, 
dupla; Marisa Giusa – categoria seniors feminina 45 anos, dupla; Wilson Caldeira – categoria 
seniors masculina 45 anos, dupla; Luiz Carlos Meza – categoria seniors masculina 45 anos, 
dupla; Vera Moyses – categoria seniors feminina 55 anos, simples; Maria Silvia Hidalgo – 
categoria seniors feminina 55 anos, dupla; Eliana Maria Ziviani – categoria seniors feminina 
55 anos, dupla; Mariângela Feliciano – categoria seniors feminina 65 anos, simples; Vilma 
Santangelo – categoria seniors feminina 65 anos, dupla; Marcelo Grassi – categoria seniors 
masculino 65 anos, dupla; e, Jorge Meneses – categoria seniors masculina 85 anos, simples; 
2) formulados pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, pelas seguintes 
participações: Maratona de Berlim (24/09): Igor Kalassa (Conselheiro), Flavia de Paula, 
Ricardo Lima, Valentina Collet e Tercio Chia Uassa; Maratona de Chicago (30/09): Daniel 
Mameri, Marcelo Adovian, Luis Guilherme Americano, Roberta Pepe, Marcia Cotelo, Louis 
Radial, Flavio Aidar, Humberto Sanches,  Maria de Lourdes Faure, Luis Fernando Loureiro e 
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Christiane Merighi; Buenos Aires (15/10): Ricardo Pini, Thais Aquino Bernardino, Luis Aquino 
Bernardini, Pedro Amado, Felipe Ariane e Luis Gustavo Arantes (Técnico que acompanhou a 
equipe com recursos próprios), Luis Ligabue, Flavia Borgio e Marcelo Magalhães; e, Travessia 
Bertioga/Maresias (21/10) - 75Km - categoria solo: Silvia Paller.  

 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros os seguintes expedientes 
recebidos da Diretoria: informando alterações em sua composição para o biênio 2017/2019; 
encaminhando o Relatório de Acompanhamento Mensal – RAM, as Demonstrações 
Contábeis e o Boletim ECP, todos referentes a setembro de 2017. 
 
Presidente – Tendo o interessado se apresentado, empossou no cargo de Conselheiro o 
Associado Eduardo de Godoy Moreira, da Chapa Unidos pelo E.C.P.. Prosseguindo, assim se 
expressou: A Presidência gostaria de informar aos Srs. Conselheiros que a intenção seria 
logo após a Assembleia Geral que instituiu a Comissão Permanente de Processamento e 
Julgamento desiganar data para a eleição de seus membros. No entanto, para isso há de se 
tomar diversas providências, inclusive para estruturar o Conselho Deliberativo para abrigar 
tão importante comissão. Portanto, vamos proceder isso até janeiro de 2018, oportunidade 
em que será promulgado respectivo edital e convocadas eleições aqui no Conselho 
Deliberativo para eleger os Conselheiros e associados que se candidatarem como 
integrantes dessa Comissão de Processamento e Julgamento. Lembro que as candidaturas 
se darão de maneira individual e não por chapas. 
 
 

7) ORDEM DO DIA 

Item 1 – Apreciação da Ata da 678ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25 de 
setembro de 2017. 

Presidente – Não havendo objeção, declarou a Ata aprovada conforme apresentada. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-46/2016 – Primeira discussão de proposta subscrita 

por cinquenta e cinco Conselheiros, de alteração e de criação de dispositivos no 
Regulamento Geral, Regimento Interno da Diretoria e Regimento Processual 
Disciplinar, visando instituir os Processos de Mediação no Ordenamento Jurídico 
do Esporte Clube Pinheiros; depois de cumprido o determinado pela Resolução 
do Conselho Deliberativo nº 21/2017, de 31/07/2017. 

Presidente – Trata-se de proposta apresentada pelo Conselheiro Alexandre Perrone 
Lomonaco acompanhado de outros 54 Conselheiros, pretendendo alterar e criar dispositivos 
regulamentares e regimentais para instituir no Clube o processo de mediação. A matéria 
havia sido incluída na pauta do dia 31 de julho deste ano, mas por proposta de Conselheiros 
o Plenário resolveu reabrir o prazo para emendas, o que foi cumprido. Nesse segundo prazo, 
apresentaram emendas os seguintes Conselheiros: Paulo Cesar de Arruda Castanho; Antonio 
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Carlos Marini Teixeira (reapresentou a proposição substitutiva que havia formulado com 
outros 19 Conselheiros), Santo Romeu Neto e Walenia Lúcia Checchia, também 
acompanhada de outros Conselheiros (proposição substitutiva); e, posteriormente e no 
prazo regimental, o Conselheiro Efetivo José Manssur e outros Conselheiros (emenda 
substitutiva). Manifestou-se a Comissão Jurídica, cujo parecer os senhores Conselheiros 
receberam com as principais peças do processo. Importa referir que a Comissão Jurídica 
endossa e se apropria, em conjunto, da proposta do Conselheiro Efetivo José Manssur. 
Portanto, a proposta relatada, elaborada pelo Conselheiro Efetivo José Manssur subscrita 
por outros 20 Conselheiros, foi também adotada pela Comissão Permanente Jurídica. 
Gostaria de fazer uma observação antes de ouvir os Conselheiros oradores, que como 
observado, sobretudo, na emenda do Conselheiro José Manssur, que o instituto da 
mediação tem lugar, principalmente, em processos de Direito Privado, tendo cabimento 
restrito em questões de Direito Público, em especial no Direito Penal ou Punitivo. Quer 
dizer, onde há o interesse coletivo não tem lugar mediação. Há que se ressaltar que em 
processos que tenham causado comoção social ou repercussão negativa junto ao Corpo 
Associativo não tem lugar processo de mediação e conciliação. Deve-se preservar o 
interesse coletivo, Dr. Guilherme, o interesse do Esporte Clube Pinheiros. O Art. 19, III, do 
Regimento Processual Disciplinar, acertadamente, ressalva que em caso de comoção ou 
repercussão social não tem lugar composição amigável. Ora, neste sentido, com base no Art. 
45, §1º, alínea “e”, caso venha a ser aprovada a proposta inicial, encabeçada pelo ilustrado 
Conselheiro Lomonaco, a Mesa fará proposta para que seja afastada a mediação em 
processos disciplinares que tenham repercussão junto ao Corpo Associativo. Esta proposta, 
nesta hipótese, seu conceito, será submetida ao Plenário no momento oportuno.  
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – ... Quando tomei conhecimento da proposta do ilustre 
Conselheiro Alexandre Lomonaco, pensei: as comissões disciplinares já fazem mediação e 
conciliação. Vou propor uma emenda para fazer constar no Regimento que esta atribuição 
continue com as comissões. Mas após ter acesso à ata da reunião de 31 de julho verifiquei 
que existiu dúvida dos Conselheiros, seja na questão da definição do princípio da mediação, 
destaco: mediação não deve ser feita pelos que eventualmente farão parte no processo, no 
julgamento, caso a atribuição de mediação fique com as comissões. Além do fato que 
mediadores têm a missão de fazer os envolvidos se conscientizarem que briga não leva a 
nada, enxergarem em que ponto da sua discussão houve excesso. Por outro lado, existem as 
questões das ocorrências ou processos que tiveram grande repercussão negativa no Corpo 
Associativo, mas que por vezes poderiam ser passivas de conciliação, como advertência aos 
envolvidos. Sim, isso acontece em processo disciplinar. Existe caso com mais de dois 
envolvidos, casos de associados que voltem a cometer as infrações, enfim, poderíamos ficar 
aqui simulando e prevendo inúmeras situações, mas o lado positivo é que esse exercício que 
estamos fazendo aqui é para um Clube mais harmônico e, como dizem, com a cultura da 
paz. Poderíamos ter um mediador como um membro de comissão disciplinar, mesmo que 
para alguns o mediador não pode eventualmente fazer parte de comissão, julgar ou 
recomendar pena. Quero deixar registrado que fui membro de Comissão Permanente 
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Disciplinar durante quatro anos e atualmente eventualmente sou chamado pelo Presidente 
Collet para alguns processos que envolvam Conselheiros. Espero ter colaborado aqui com o 
trabalho, mas devido à evolução do assunto e até foi retirada para novo prazo de emenda 
eu quero retirar a minha emenda, Dr. Collet, e subscrever à do Dr. Manssur, que acredito 
que foi muito mais apropriada e dentro dessa evolução. Muito obrigado a todos.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Pela manifestação do Plenário, entendo 
autorizada a retirada da sua proposta em favor da proposta do Dr. Manssur. Se o senhor me 
permitir, Primeiro Secretário. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Pois não. 
 
Presidente – Queria ponderar que na linha do que falei anteriormente, isso é importante. A 
sua emenda falava que antes da audiência de instrução e julgamento será feita uma 
tentativa de conciliação e mediação. Veja bem, “será feita” é uma assertiva, quer dizer, 
obrigatoriamente terá de ser feita; ou seja, mesmo nos casos em que não tem cabimento. O 
Dr. Manssur, talvez por isso, com cautela e técnica esmerada, em sua proposta diz que a 
designação de data para realização de audiência de instrução que “poderá” ser precedida 
por mediação. Quer dizer, talvez tenha sido a intenção justamente afastar de mediação 
aqueles processos em que tenha havido comoção social. Portanto, me parece que V. Sa. 
com muita precisão percebeu isso e talvez também por esse motivo tenha retirado sua 
proposta em favor da proposta do Dr. Manssur. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Sem dúvida, Dr. Collet. Queria também deixar registrado 
que existe a proposta de emenda do Dr. Santo Romeu, que apoio. Acho que o Clube precisa 
também ter bastante gente querendo colaborar, pessoas que tenham condição para isso, 
acho que fica aberto e não segregando aqueles que tenham vontade, mas não fizeram o 
curso, ou que podem futuramente até fazer. Apoio a emenda do Conselheiro Santo Romeu. 
E quero aqui deixar um agradecimento ao Dr. Louzã, que me ajudou na emenda. Obrigado. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro, no momento oportuno será submetida à 
apreciação do Plenário a emenda substitutiva do Conselheiro Dr. Santo Romeu. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Presidente, com os esclarecimentos precisos que o 
senhor coloca, com os esclarecimentos e a elegância do Conselheiro Marini, para ganharmos 
tempo, a matéria do meu lado está plenamente esclarecida. 
 
Presidente – O Dr. Manssur disse, para aqueles que não puderam ouvir, tendo em vista os 
esclarecimentos do Dr. Antonio Carlos Marini Teixeira e da Mesa, que ele abre mão do seu 
tempo para se manifestar em defesa de sua proposta substitutiva, fá-lo em homenagem ao 
tempo, para que a reunião tramite com menor tempo possível. Então, agradecemos à 
compreensão do Dr. Manssur e vamos dar prosseguimento. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – ... Hoje é mais um dia de alegria, mais uma sessão falando 
de mediação, aventando a possibilidade de a gente ter de alguma forma algo que chamaria 
de um aprendizado onde a gente pode ganhar com a mediação já que a gente tem 
condições, seria talvez pioneiro num Clube, não conheço outros dos que visito, de que tenha 
em alguma parte do ordenamento a mediação. Uma parte da missão já está cumprida, 
agradeço ao Dr. Marini, já que entendemos que existem algumas diferenças entre o que a 
gente chama de mediação e o que as comissões muito corretamente já fazem nesse 
trabalho de tentar pacificar, mas com visões um pouco diferentes. Na realidade o ideal seria 
numa questão árida como essa, de pouco conhecimento na Casa, que a gente tivesse 
reuniões anteriores para discutir a questão de mediação e entender de fato o que é. 
Infelizmente, ou felizmente, tivemos de fazer isso usando uma sessão do Conselho. Aí 
dentro desta sessão do Conselho a gente conseguiu entender o que estava errado, o que 
não podia ser, porque normalmente a gente chega aqui em cima da hora, questões difíceis e 
aqui tem de aprender tudo, então, muito interessante poder falar disso. O importante para 
mim é que como disse, como é um aprendizado a gente possa aprovar alguma forma de 
mediação, para a gente ter essa oportunidade de ir tateando o que é melhor ao Clube, onde 
de fato é mediável ou não. Falando a verdade, na realidade cooperei e apoio a emenda da 
Conselheiro Walenia, já que ela por intermédio daquela visão que foi pedida, inclusive ela 
incluiu no processo de mediação exatamente nos parágrafos: em ocorrência que a mediação 
só seria possível em ocorrência que não tenha provocado maior repercussão ou comoção no 
meio associativo. E ainda uma coisa a mais que o senhor não colocou, Dr. Collet, mas senti 
muita preocupação em quem hoje lida na Diretoria com os casos, também inseriu aqui, com 
envolvidos não reincidentes, para que a mediação não se torne uma forma de você 
desculpar as pessoas. Então, bate em um hoje, pede desculpa. No outro dia bate em outro, 
pede desculpa e assim vai. Então, respeito muito a proposta do Dr. Manssur, achei muito 
inteligente a forma como ele colocou, mas acho que talvez fosse prudente a gente incluir de 
alguma forma, pela Mesa, essa questão de não reincidência e a comoção social, que já vem 
na proposta da Dra. Walenia. E na questão que coloco aqui, existe uma diferença, Dr. 
Manssur coloca a mediação após a gente convocar a Comissão de Julgamento na Diretoria, 
que na realidade é um estágio e 90% das ocorrências são julgadas pela Diretoria. E na 
proposta da Dra. Walenia na realidade a Diretoria não chega a instaurar o processo na 
Comissão de Julgamento, ela já decide entre arquivar, fazer diligências, passar à Comissão 
de Processamento ou nos casos que atende a não repetitividade e a não comoção social 
passar diretamente ao comitê de mediação. O que acho que é uma vantagem processual 
para a gente poder resolver antes de instaurar de fato o comitê de julgamento. Na Comissão 
Processante do Conselho recém-aprovada realmente não constou no projeto que fosse 
colocado, mas que a gente poderia dizer, inserindo lá no artigo 2º, do Regulamento Geral, 
no artigo 41, parágrafo 2º, poderia colocar agora que tem a Comissão de Processamento, 
poderia colocar como redação, que as pessoas referidas neste artigo poderão, ao ser 
oficiada pela Comissão Processante optar pelo envio do conflito ao comitê de mediação, ou 
seja, das duas formas, tem a forma do Dr. Manssur, que é interessante e tem essa outra 



7/54 

 

forma. Me parece que na maioria dos processos essa forma proposta pela Dra. Walenia 
simplifica o processo, deixa o controle da Diretoria com quem de fato está julgando, que é a 
Diretoria. Então, acho que tem uma simplificação. Quanto à questão do Dr. Santo Romeu de 
emenda, de que não precisa ser mediador para fazer mediação. Tenho de dizer a vocês que 
em todos os eventos entre juízes, advogados que militam nessa área a maior preocupação 
hoje em dia para que a mediação de fato se implante no país é na qualidade da mediação. E 
a qualidade da mediação está ligada na qualidade dos mediadores. A mediação é algo 
estruturado, não é uma forma de bom senso, de sensibilidade, existe uma estrutura para 
fazer uma mediação, por isso que existe o estudo. Vejamos, sobre a especialização. No 
manual de mediação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) fala o seguinte sobre 
treinamento: a incorporação das técnicas de mediação, algumas destas apresentadas neste 
manual (manual do Conselho Nacional de Justiça) e a formação de estilo pessoal passa pela 
premissa de que a prática da mediação não permite uma abordagem intuitiva, na qual o 
mediador age por mera experimentação ou sem consciência da provável resposta a uma 
ação comunicativa sua. A incorporação dessas técnicas pressupõe a existência de um marco 
teórico e orientação à progressiva melhoria da prática do mediador. Isso é o que pensa o 
Conselho Nacional de Justiça, ou seja, qualificando o mediador é que a gente chega lá. Na 
Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, do mesmo Conselho Nacional de Justiça, no 
artigo 2º, fala assim, na implantação da política judiciária nacional com vista à boa qualidade 
dos serviços e a disseminação da cultura de pacificação social serão observados: o item 2, 
adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores. Veja, 
senhores, é importante que ao implantar a mediação a gente implante junto uma qualidade 
técnica do que vamos fazer, isso é sério, veja, é pacificação social, mas demanda uma 
qualidade técnica. É lógico que tem gente que tem mais intuição, tem mais jeito, pratica 
mais tempo, mas, veja, a mediação é uma forma estruturada com vários estudos de como 
realizar, então, ela não permite a não formação a meu ver. Isso não constitui nenhuma 
novidade ao Clube, porque a Comissão Jurídica são só advogados; Comissão de Obras 
arquiteto e engenheiro, então, todas as comissões vão assim. Tem uma até mais curiosa, 
que lembro porque já presidi, que a Comissão de Esporte, por exemplo, diz lá: o Presidente 
da Comissão de Esporte e no mínimo mais dois Membros da comissão deverão ser ou ter 
sido federados em esporte olímpico. Veja, em nosso ordenamento em vários lugares existe 
a bendita da especialização. É só isso, para funcionar bem entendo que precisa ser feita uma 
especialização. É assim que pensa a justiça também em termos de mediação. 
 
Presidente – Conselheiro, o senhor terminou sua oração? É só para fazer um 
questionamento a V.Sa.. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Deixe-me continuar. Na realidade, também na proposta da 
Dra. Walenia aos poucos vai se colocando aqui muitas coisas que a gente visa, lógico que 
podem ser aprovadas junto com a do Dr. Manssur sem nenhum problema. Então, o que 
estamos falando aqui, quando a gente fala da possibilidade de trazer advogado é o que pode 
trazer dúvida. Necessidade de voluntariedade de todos, sigilo, é um monte de dúvidas que 



8/54 

 

acho que a gente na hora de discutir, de aprovar deve ir caso a caso independentemente de 
qual aprovar. Essa é minha visão sobre isso. Então, o ideal seria mixar algumas coisas, mas 
prefiro a forma que foi colocada pela Dra. Walenia e acho que ela resolve da mesma forma, 
mas de uma forma mais direta o que a gente quer fazer. Indireta no Conselho da mesma 
forma na realidade, já que a comissão instaurada recentemente que vai oficiar para a pessoa 
que pode ser mediada e ela aceita ou não, teria de fazer essa inclusão, que a gente tem de 
fazer na redação, porque não havia isso no momento das emendas, essa alteração ainda não 
tinha sido aprovada. E a Diretoria assume alteração de forma direta, essa é minha visão. 
Obrigado.  
 
Presidente – Sr. Conselheiro, queria entender, o senhor desiste da sua proposta, o senhor 
propõe que seja aprovada parte da proposta do Dr. Manssur e parte da proposta da 
Conselheira Walenia, é isso, Conselheiro? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não é bem isso, na realidade a gente pode escolher como 
Conselho duas opções. Na forma de fazer, ou seja, pelas duas comissões, tanto a Diretoria 
quanto a comissão do Conselho, pela do Dr. Manssur funciona. Da forma da Dra. Walenia 
também funciona. Então, é uma escolha entre duas e o resto precisaria mixar. Ah, 
lembrando, na da do Dr. Manssur existe uma questão de presidência, vice-presidência, 
relator. Veja, na mediação isso não faz muito sentido, Dr. Manssur, porque como a 
mediação enxerga as coisas mais por igual a gente não teria, então, eu excluiria essa 
questão de presidência, vice-presidência neste caso. As outras coisas são muito similares, 
inclusive na minha original. A minha original tinha uma abrangência que não cabia, vocês 
aqui, o Dr. Manssur, Dr. Sergio quando me encontrou no restaurante pouco antes de entrar, 
entendo isso. 
 
Presidente – Então, o Conselheiro Lomonaco entende que tanto a proposta substitutiva do 
Dr. Manssur quanto a proposta da Conselheira Walenia reúnem méritos e qualquer uma das 
duas pode ser aprovada. E faz a ressalva de que entende que o Dr. Manssur estaria 
equivocado ao mencionar a eleição de presidente, vice-presidente e secretário na comissão. 
O Conselheiro Lomonaco retira sua proposta, perfeito? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Só queria reformar o equivocado, de forma alguma 
equivocado, só disse que penso um pouco diferente, que essa hierarquia não cabe, não há 
um equívoco. 
 
Presidente – Está bom, ele não falou equivocado, haveria apenas uma impropriedade, 
alguma coisa assim. Teria de ser desse modo mesmo à medida que não posso fazer um mix 
entre duas propostas. Quer dizer, o Conselheiro Lomonaco retira a sua e apoia uma e a 
outra, ele deixa a critério do Conselho, fazendo apenas uma ponderação, uma leve 
observação acerca da proposta do Dr. Manssur. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Acho que não fui muito claro, então, vou refazer o que 
disse. Veja, existem coisas que têm em uma e não tem na outra, então, não adianta aprovar 
total em outra sem discutir o resto, essa que é a questão. Existem muitos itens na proposta 
da Dra. Walenia, essa é a questão. Obrigado.  
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – ... Creio que não esperava estar aqui novamente, mas 
retomo a tribuna, desta vez espero que de uma forma acertada, segundo a dinâmica do 
Conselho e Estatuto. A última vez eu me pronunciei, vou justificar o que vou falar 
teoricamente, eu me pronunciei porque disse que tenho dificuldade para votar quando acho 
que um assunto ainda está em sua, não digo superficialidade que posso generalizar e não é, 
ainda faltam alguns detalhes de conhecimento teórico. Vou citar a ciência. Não existe 
evolução em área nenhuma científica sem conhecermos a proposta do avanço desta área, 
comprovado cientificamente e adotado pelo menos por alguns bons entendidos e cientistas 
da área. O que o nosso Conselheiro Alexandre Lomonaco colocou, eu também sinto isso, 
Conselheiro Alexandre, que não é uma questão de mixagem entre a proposta do nosso 
digníssimo Conselheiro Dr. Manssur, que segundo, agora conversando com Walenia, ele 
coloca a questão como processual, e existe na mediação. E gostaria de colocar aqui ao 
digníssimo também Conselheiro Santo Romeu, que sou uma professora universitária e 
precisei de muitas exigências científicas, inclusive bancas, para poder trabalhar em minha 
área. Então, uma coisa que sou sincera e estou aqui sendo sincera, não vou seguir muito 
procedimentos, se é legal ou não, se estou de acordo com o Estatuto para falar aqui neste 
Conselho, porque estamos em 2017, onde uma linguagem evidentemente mais democrática 
e sentida, não só pensada, mas sentida pelo coração naquilo que se internalizou 
cientificamente, quero poder ficar um pouquinho mais livre, à vontade com vocês, porque 
eu os respeito muito. Então, concordo que não é nenhuma nem outra, Presidente Collet. 
Qual é a diferença? O mediador faz cursos, o mediador faz estágios, o mediador parte da 
prática para a teoria em sua evolução, o mediador bom (Eu já li 25 livros sobre comunicação 
colaborativa para uma cultura de paz). Eu não chego numa cultura de paz sem saber o que é 
cultura. Eu não chego a uma mediação sem dominar comunicação e suas teorias e 
processos. E não quero chegar neste Conselho e sentir que os Conselheiros estão cansados 
porque estou tentando aprofundar um assunto. Então, eu sinto, acho que mediação é para 
todos, nós, Conselheiros, fazermos. Mediação é para todo cidadão fazer, porque é um 
preparo sim e é um aperfeiçoamento individual. À medida que fui crescendo como 
mediadora, com já cinco cursos e um projeto de especialização para o mesmo ser 
aperfeiçoado, com horas de estágio, com sucessos de campo que estive ou como equipe 
reflexiva, eu, Vera, me aperfeiçoei, eu, Vera, cresci como ser humano, eu, Vera, hoje sei 
distinguir algo e não partir para uma comunicação violenta. Aliás, de parte a parte. E é isso 
que almejo a todos nós, é isso que almejo em nosso Clube, abertura, ir junto, com avanço 
científico e junto com novas áreas que surgem. A mediação é uma área multidisciplinar, até 
transdisciplinar, então, penso, vamos pensar mesmo: não vou votar por votar. Muito 
obrigada, queridos Conselheiros.  
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Presidente – ... Não há mais inscritos, então vamos encerrar a fase de debates e entrar na 
fase de julgamento. Em primeiro lugar, queria salientar o que disse a douta Comissão 
Jurídica em parecer que os senhores receberam, relatado pelo Conselheiro José Geraldo 
Louzã Prado, subscrito pelos Drs. Guilherme Domingues de Castro Reis – Presidente; Renato 
Müller da Silva Opice Blum – Vice-Presidente; Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Secretário e 
Renato Corrêa Meyer Marino. Rememore-se que há poucos dias a Assembleia Geral 
aprovou de fato a criação da Comissão Permanente de Processamento e Julgamento, 
criando seu Regimento, o que per se põe abaixo a proposta inaugural apresentada, 
mostrando-se respeitosamente como a solução para criação de Comitê de Mediação em 
perfeita consonância com a novidade estatutária, que imagino dará efetivamente maior 
brevidade aos processos disciplinares de qualquer natureza. Diga-se ademais que referida 
alteração estatutária derruba igualmente as demais emendas, querendo parecer a esta 
Relatoria que assiste plena razão ao eminente Conselheiro Efetivo José Manssur, que 
felizmente com seus consorciados logrou conceber esse organismo de fundamental 
importância ao Esporte Clube Pinheiros, de maneira que não conflite, desarmonize ou de 
qualquer forma descombine com os demais mandamentos estatutários, regulamentares e 
regimentais que puseram recentemente o Esporte Clube Pinheiros na vanguarda. Em outras 
palavras, entende a Comissão Jurídica, do mesmo modo que a Mesa. A proposta 
apresentada pelo Conselheiro Lomonaco e pela Conselheira Walenia conflitam, maior e 
menor grau, com a recente alteração estatutária, regulamentar e regimental, que instituiu a 
Comissão Permanente de Processamento e Julgamento. Vou pôr de qualquer modo em 
votação, embora pudesse a Mesa decidir diretamente sendo matéria jurídica, mas por 
cautela, tendo em vista que é um assunto que suscita manifestações apaixonadas, para que 
não remanesça dúvida e discussões posteriores nós vamos fazer uma votação específica. 
Demais, teríamos a proposta substitutiva do Dr. Manssur, que teria de ser votada 
preliminarmente. Há também uma emenda substitutiva do Conselheiro Santo Romeu, elas 
divergem apenas porque o Dr. Manssur diz que para ser mediador há necessidade de estar 
inscrito no CNJ ou então ter cinco anos de experiência comprovada. Ao passo que o Dr. 
Santo Romeu entende que não há necessidade de qualificação alguma, que pode ser 
qualquer associado do Esporte Clube Pinheiros. Fora isso, o Dr. Santo Romeu endossa a 
proposta do Conselheiro Manssur. Dr. Marini retirou a proposta dele em prol da do Dr. 
Manssur. Então, é essa situação. A proposta do Dr. Lomonaco, como ele retirou em favor da 
proposta do Dr. Manssur ou da proposta da Dra. Walenia, não remanesce mais. Então, em 
primeiro lugar, vamos votar, se o Conselho entende que a proposta da Conselheira Walenia 
conflita com regras e normas aprovadas anteriormente pela Assembleia Geral, que cria a 
Comissão Permanente de Processamento e Julgamento... Conselheiro, estamos em votação 
já. O senhor vai falar alguma coisa do encaminhamento da votação? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Vou encaminhar contra a visão da Mesa, já que a proposta 
da Dra. Walenia foi colocada, a emenda foi entregue ao Conselho antes da alteração da 
Assembleia Geral, então, ela deve ser consertada pela redação e não ser excluída por causa 
de uma possível mudança. Veja, acho que a data deveria ter a validade. Realmente não me 
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importo de aprovar a proposta do Dr. Manssur, mas não dessa forma. Apenas isso. Então, 
encaminho pela recusa da visão da Mesa. Obrigado.  
 
Presidente – A Mesa não tem outro modo de encaminhar, exceto do que está posto no 
processo e como escrita, a Mesa não pode modificar a emenda apresentada. Aqueles que 
entenderem que a proposta da Conselheira Walenia conflita com disposições e normas da 
Comissão Permanente de Processamento e Julgamento, assim como entende a Comissão 
Jurídica, permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, queiram se levantar. 
(Pausa.) Por maioria, aprovado o prejuízo da proposta da Conselheira Walenia por colidir 
com as normas aprovadas pela Comissão Permanente de Processamento e Julgamento. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Prejudicada a proposta. Quem não entendeu, outras pessoas entenderam, não 
posso ficar a todo momento repetindo votação a pretexto que um ou outro não entendeu. 
Antes de eu ter colocado em votação poderia ter sido feita a observação, agora o resultado 
já está proclamado, não há como voltar atrás, se não vamos criar um precedente estranho 
aqui no Conselho Deliberativo, não é possível.  Acho que o questionamento foi claro. 
Conselheiro Badra, é pela ordem? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (pela ordem) – É. Talvez se sugerisse a mesma votação, 
invertendo. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: não. 

 
Presidente – O resultado foi muito claro, Conselheiro Badra. Muito obrigado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Obrigado. 
 
Presidente – Agora temos duas propostas a serem votadas, a proposta substitutiva do Dr. 
Manssur e a emenda substitutiva do Conselheiro Santo Romeu. Tenho de colocar em 
votação primeiramente a emenda proposta pelo Conselheiro Santo Romeu, há a proposta 
substitutiva do Conselheiro José Manssur. Vou salientar para que não haja dúvida, a 
diferença: Dr. Manssur na proposta dele entende que os mediadores devem ser pessoas 
qualificadas, registradas no CNJ ou que tenham experiência de cinco anos. Ao passo que o 
Dr. Santo Romeu entende que mediador poderia ser qualquer associado do Esporte Clube 
Pinheiros, essa é a diferença. Então, tenho de pôr obrigatoriamente em primeiro lugar em 
votação a emenda substitutiva do Conselheiro Santo Romeu. Portanto, aqueles que forem 
favoráveis à emenda proposta pelo Conselheiro Santo Romeu, que diz que o mediador não 
tem de ter qualificação, permaneçam como estão... 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Qualificação formal. 
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Presidente – Sim, está certo, a qualificação formal, permaneçam como estão... 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: qualquer desqualificado pode ser, é isso? 

 
Presidente – Não, qualificação formal não quer dizer que os outros são desqualificados, na 
verdade, não havendo uma qualificação o termo desqualificado pode dar um sentido 
diferente, pejorativo e que não é intenção do Conselheiro Santo Romeu. Vou pôr em 
votação de novo, peço para não interromperem que já estamos no momento de votação, 
não há mais possibilidade, ou se fala pela ordem, algum esclarecimento ou não, não há mais 
argumento. Aqueles que forem favoráveis à emenda do Conselheiro Santo Romeu, que não 
exige qualificação formal para mediador, fiquem como estão; aqueles que forem contrários, 
queiram se levantar. (Pausa.) Por ampla maioria, rejeitada a proposta do Conselheiro Santo 
Romeu. Agora, vamos votar a proposição substitutiva do Conselheiro Manssur. Não vou 
votá-la por itens, por artigos, por disposições, porque ela faz sentido como um todo, não há 
possibilidade de aprovar-se uma disposição normativa e não se aprovar a outra, ela só pode 
ser compreendida e entendida como um todo. Portanto, aqueles que forem favoráveis à 
aprovação... 
 
Regina Helena Secaf – Por favor, Dr. Collet. 
 
Presidente – Pois não, Conselheira. 
 
Regina Helena Secaf – Dentro desses artigos que a gente tem de entender tudo junto, votar 
sim ou não tudo junto está àquela questão que tem de ter presidente, vice-presidente, etc., 
na comissão? 
 
Presidente – Está. 
 
Regina Helena Secaf – Isso é um absurdo. 
 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira. Então, vamos passar à votação. Aqueles que 
forem favoráveis à proposição substitutiva encabeçada pelo Conselheiro Efetivo José 
Manssur... 
 
- O Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente – O senhor está atrapalhando. Por que não? Qual o problema? Não vou aceitar 
esse tipo de interrupção, o senhor falou por 15 minutos, agora diz que não aceita esse tipo 
de votação. 
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Alexandre Perrone Lomonaco (fora do microfone) – Lógico que não. 
 
Presidente – O senhor tem de aceitar, o senhor perdeu a votação. Basta! Não vou ouvi-lo 
mais. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da proposta substitutiva 
encabeçada pelo Conselheiro José Manssur, permaneçam como estão; aqueles que forem 
contrários, queiram se levantar. (Pausa.) Aprovado por maioria. Inclusive o senhor falou que 
aceitava a proposta do Dr. Manssur. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não em totalidade. 
 
Presidente – Está bom. Muito obrigado. Srs. Conselheiros, ainda neste item há necessidade 
de constituirmos uma Comissão Especial de Redação. A Mesa vai fazer a sugestão para 
oportunamente, em segunda discussão, ser decidida apenas a questão relacionada com a 
redação, o mérito já foi decidido. Gostaria de indicar para compor a Comissão Especial de 
Redação os Conselheiros Silvia Schuster, Carlos Augusto Kodama Westphal e Claudio Vita 
Neto. Se os senhores forem favoráveis, fiquem como estão; quem for contrário, queira se 
levantar. (Pausa.) Pela manifestação do Plenário, aprovado. Excepcionalmente, aproveitou o 
intervalo entre um item e outro para apresentar ao Plenário duas proposições concernentes 
ao Expediente; a primeira, de autoria do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, consignando 
voto de pesar pelo falecimento da ex-Conselheira Carmen Silvia Rocha Cabello Campos, e, a 
segunda, de iniciativa da Conselheira Cláudia Nemoto Matsui, pelas seguites participações: 
Maratona de Chicago (42,2km) - 08/10/2017: Daniel Mameri, Guilherme Americano, 
Marcelo Apovian, Roberta Pepe, Louis Radial Filho, Flavio Aidar, Humberto Sanches, Maria 
de Lourdes Faure, Marcia Cotelo e Luiz Loureiro; Maratona de Buenos Aires (42,2km) – 
15/10/2017: Luis Liguabue, Luis Bernardini, Pedro Amado, Thais Aquino, Ricardo Pini e Flavia 
Boggio; Maratona de Garda – Itália (42,2km) – 15/10/2017: Patricia Amaral Bei; 
Ultramaratona Bertioga-Maresias (75km) – 21/10/2017: Silvia Souza de Araujo; Triathlon – 
IRON MAN – Kona/Havai – 14/10/2017: Andre Kina, Alexandre Takenaka, Pedro Luis Cerize, 
Juliana Cerize e Roberto Azevedo. As propostas não foram contestadas, sendo ambas 
consideradas aprovadas. 
 
 
Item 3 - Apreciação de Recurso interposto por Conselheira, contra decisão da Presidência 

do Conselho Deliberativo, que acolheu recomendação da Comissão Processante 
Especial e determinou o arquivamento do processo CD-07/2016, originário de 
Representações de autoria da recorrente e de outra Conselheira, em face de dois 
Conselheiros. 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 
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Item 4 - Apreciação de Recurso Ordinário interposto por Associado, contra pena de 
suspensão por trinta (30) dias, que lhe foi aplicada pela Diretoria em 
decorrência do processo administrativo disciplinar nº P.D. 01/17. 

Presidente – Explicou que no último dia 23 de outubro, depois de notificado da inclusão dos 
recursos na Ordem do Dia desta reunião, o recorrente solicitou a redesignação da data do 
julgamento pelo Conselho, tendo em vista que viajaria para o Exterior, apresentando 
comprovação dessa viagem. Então, para que não se alegue cerceamento de defesa, inclusive 
porque no pedido de adiamento o recorrente informou que pretende fazer sustentação 
oral, a Presidência, desde logo, propõe a retirada de pauta deste e do processo P.D. 10/17, 
que serão apreciados oportunamente. Proposta aprovada. 
 
 
Item 5 - Apreciação de Recurso Ordinário interposto por Associado, contra decisão da 

Diretoria que determinou o arquivamento do processo administrativo 
disciplinar nº P.D. 10/17. 

Retirado de pauta, nos termos da decisão anterior. 
 
 
Item 6 - “A Voz do Conselheiro” 

Não houve, porque o único orador inscrito não estava presente. 
 
 
Item 7 - Várias. 

Andreas de Souza Fein – ... Desde maio de 2015, quando fui convidado para o cargo de 
Assessor de Planejamento pela primeira vez lancei meu trabalho com alegria e disposição. 
Lamentavelmente, no curso desses primeiros meses do segundo mandato percebi uma 
mudança na postura, especialmente nos trabalhos relativos à elaboração do projeto para 
instalação de um centro de bem-estar. Na reunião do ano passado nesta Casa, que aprovou 
a verba para elaboração desse projeto, o Sr. Presidente informou uma inovação no processo 
de condução de obras no Clube e comunicou que nomearia uma comissão de associados 
para acompanhar e garantir que as demandas dos associados fossem atendidas. Em 
qualquer projeto levanta se como primeira ação as necessidades dos usuários. A comissão 
sugerida pelo presidente já deveria participar nessa primeira ação, pois justamente para 
levantar as demandas dos associados e adequação do projeto é que seria formada. 
Infelizmente isso não ocorreu. Posteriormente, foi selecionando um projeto e aí sim, já com 
o prato pronto, a comissão foi chamada. Neste momento, a verdade se revelou. A ideia não 
era que participasse, mas apenas que comentasse pontos específicos e não que 
apresentassem demandas dos associados que não haviam sido atendidas. Ficou claro que 
não havia disposição ao diálogo, mas na segunda reunião daquela comissão foram 
entregues as normas de conduta que a comissão deveria obedecer. As reuniões da 
comissão, as quais apenas nove dos membros compareceram foram um calvário àqueles 
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que se manifestaram criticamente ao projeto. Apesar de toda resistência, conseguiram 
mostrar diversas melhorias e corrigiram falhas no projeto, cuja aceitação era imprescindível 
para que a Diretoria não se envergonhasse futuramente. Nada do que implicava mudança 
conceitual foi aceito. Procurei o Presidente Cappellno assim que vi o projeto e lhe manifestei 
minha preocupação com o mesmo, pois percebi o quanto ele é polêmico e o quanto 
demandava discussões e análises. Também comentei com ele o quanto a comissão era 
impedida de trabalhar. Foram cinco ocasiões que conversei com ele especificamente sobre 
esse assunto. Em todas elas, ele me disse que ainda não conhecia direito o projeto, que 
precisava se preparar melhor para o comentário, que não tinha ideia formada, etc. Da 
mesma forma, procurei diversos companheiros do meu grupo para conversar sobre o 
projeto. Todos fizeram ouvidos moucos. Até que em 13 de setembro uma reunião que 
deveria ser técnica daquela comissão com os arquitetos se revelou um mero espetáculo 
midiático sem qualquer preocupação técnica, cujo único objetivo era fazer uma promoção 
comercial do empreendimento aos moldes de qualquer lançamento imobiliário. Naquele 
momento percebi que de fato a iniciativa que parecera inovadora nada mais era que um 
factoide, que não havia disposição para o diálogo, que o projeto não seria discutido, que não 
havia espaço para que as demandas fossem sequer recebidas ou discutidas, que dirá 
atendidas. O projeto era aquele pronto, gostou, gostou, não gostou, azar. Os trabalhos da 
comissão se encerraram em 26 de setembro de 2017, com apresentação do relatório final. 
Foram apresentados dois relatórios. Um preparado pelo Presidente da comissão e outro 
pelos quatro representantes do Tênis. O relatório desses quatro, únicos membros da 
comissão que não são Conselheiros era contra o projeto, pois esse não atende as demandas 
de nossos maiores usuários. Aqui, uma observação: o presidente da comissão fez parte do 
júri que escolheu o projeto. Jamais poderia fazer parte da comissão, menos ainda presidi-la, 
que dirá fazer o relatório e votar, aprovando. Considerando que o presidente da comissão 
não deveria votar, lembrando que um dos membros se absteve e jamais compareceu a uma 
reunião sequer, restam oito membros. Quatro votaram com o presidente e quatro votaram 
contra. Claro está que houve um empate. Nesse cenário, percebendo que a Diretoria estava 
convencida de que o projeto era aquele, que não aceitaria revisões de fato e verificando a 
predominância de procedimento truculento, surdo às demandas dos associados, 
procedimento esse que meu grupo e eu sempre combatemos enquanto estávamos na 
oposição, concluí que deveria me afastar da Diretoria para poder expressar livremente 
contra o projeto. Não foi uma decisão fácil nem indolor e nem irrefletida, seria impossível 
permanecer na Diretoria observando o desenvolvimento de um projeto inadequado, de que 
discordo por não atender demandas mínimas de associados, de usuários, feito com 
procedimentos de que igualmente discordo. E seria desleal não apenas com a Diretoria, mas 
também com os associados que me elegeram, permanecer dentro desta Diretoria, sendo 
contra. Comuniquei minha decisão ao Presidente Cappellano e desliguei-me da Diretoria 
logo após concluídos os trabalhos da Previsão Orçamentária de 2018, com envio dos 
cadernos à gráfica. Por sinal, eles estão prontos. Já foram enviados às Comissões e creio 
devem ser distribuídos nesta semana a todos os Conselheiros. Gostei muito de trabalhar 
pelo Esporte Clube Pinheiros e seus associados como Assessor de Planejamento. Como já 
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comentei, foi uma alegria e uma honra. Isso feito, passei a me dedicar ao estudo dos 
detalhes do desenvolvimento do projeto, começando pela montagem do edital. Esse deveria 
ser um documento de fácil acesso. Precisei de duas semanas para conseguir, estando ainda 
dentro da Diretoria. Imagina-se um associado, quanto tempo levaria para conseguir? De 
pronto, ao analisá-lo deparei-me com um fato curioso, as necessidades do departamento de 
Tênis lá descritas eram extremamente sucintas, nada se falava sobre o número de 
frequentadores, áreas, comodidades a manter, número de armários, projeções de aumento 
de frequência, etc. Confirmei no mercado e ninguém faz um concurso sem um 
levantamento cuidadoso e detalhado das demandas dos usuários, que devem constar do 
edital. Nada foi levantado, nada foi pesquisado, a ninguém foi algo perguntado. O edital 
para esse tipo de concurso que foi feito aqui, concurso fechado, encaminha aos 
participantes documentos exaustivos sobre as necessidades e sobre as características da 
área. O formato escolhido, concurso fechado, apresenta uma vantagem para nosso Clube, 
ele é mais flexível comparativamente ao concurso aberto, permitindo alterações e inclusive 
fusões de projetos com dois ou mais escritórios trabalhando em conjunto. Essa flexibilidade 
é uma característica extremamente vantajosa ao nosso caso que inexplicavelmente não foi 
usada. Sempre houve estranheza por não se aceitar mudanças no conceito do projeto e da 
recusa em mostrar à comissão e associados as propostas rejeitadas. Alegação de que o 
projeto vencedor não poderia ser mudado por se ter feito um concurso revelou-se falaciosa. 
Continuei minha pesquisa e deparei-me com algumas perguntas, a saber: Foram convidados 
cinco escritórios, escolhidos de uma lista de 10. Qual o critério para escolher os cinco 
finalistas? E como foram escolhidos os 10 primeiros para se chegar a cinco finalistas? Em 
concurso como esse do tipo fechado é comum, mas não mandatório, haver um curador 
remunerado. Em nosso caso foi contratado um curador. Qual foi o critério da sua seleção? 
Quais foram seus honorários? Estavam inclusos na verba de R$ 711.966,08 (setecentos e 
onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos) aprovados? Em alguns 
comentários. Primeiro, no edital deve indicar os tipos de documentos que os proponentes 
devem apresentar, plantas, cortes e seus tamanhos, as quantidades de cada um dos 
documentos, quantas plantas, quantos cortes, quantas elevações, a escala que deve ser 
usada, os conteúdos, a forma de apresentação, inclusive fontes, espaçamento, etc. Em 
nosso caso havia adicionalmente solicitação de um orçamento preliminar. Para esse 
orçamento deve-se enviar aos concorrentes a planilha a ser preenchida com os materiais 
dos respectivos projetos, para que um único ente... 
 
Presidente – Conselheiro, seu tempo regulamentar acabou. A Mesa concede no máximo 
mais cinco minutos para o senhor concluir, por favor. 
 
Andreas de Souza Fein – Obrigado, Sr. Presidente. ...preenchida com os materiais – 
Normalmente são planilhas padrão que apresentam todas as rubricas e cada projetista vai 
especificar o que vai usar. Quem é da área conhece isso – deve ser preenchidas pelos 
respectivos projetistas com os respectivos materiais, para que um único ente, um escritório 
contratado ou cliente preencha os custos unitários e calcule o orçamento conforme um 
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único critério, permitindo equalização e comparação. Segundo. No edital devem constar 
claramente os critérios julgados. Em nosso presente caso os critérios são principalmente 
conceituais, de difícil mensuração. Há poucos critérios objetivos, entre os quais destacarei 
para o caso do centro de bem-estar: área de 3 mil a 3.500 m² e a declaração expressa de que 
selecionaria apenas um escritório para fazer ambos os projetos. Esses dois critérios. A área e 
exigência de apenas um escritório ser vencedor, inclusive na verdade não são nem critérios 
de julgamento, seriam condições e definições prévias, mandatórias para a elaboração dos 
projetos. Resumindo, conforme arquitetos que usualmente participam de júri de concurso, 
nosso edital é algo raso, superficial, mais adequado a um concurso de ideias que um 
concurso de anteprojeto fechado. Prossigo, comentando o processo de julgamento e 
verifiquei junto ao mercado as seguintes praxes. Primeiro: cronograma claro. O edital 
apresenta, porém, não reserva tempo adequado para análise. A decisão seria tomada num 
único dia. Nesse dia os jurados se conheceriam e conheceriam os projetos e ainda tiveram 
de analisar 10 projetos em 10 horas. Consultas ao mercado indicam que a um concurso do 
porte do nosso deveriam ter sido reservados minimamente dois dias, idealmente três dias. 
Segundo: acesso prévio dos julgadores aos projetos e proponentes, justamente para se 
garantir tempo para análise técnica da proposta do projeto, permitindo o máximo de 
conhecimento para que se tenha embasamento na hora de julgar. Terceiro: a documentação 
das propostas deve ser padronizada, sem identificação do proponente para que a análise 
possa ser mais técnica, impessoal e imparcial possível. Quarto: orçamentos preparados 
conforme uma única metodologia para todos os proponentes, entregues sem identificação 
dos proponentes. Quinto: envio antecipado aos jurados do edital e dos critérios julgadores. 
Recomenda se no mínimo 30 dias de antecedência. Desconheço com que antecedência fora 
enviado aos jurados. Sexto: recomendável que os jurados se reúnam anteriormente ao 
conhecimento das propostas para que estude os critérios de julgamento e analise em 
conjunto as propostas. Sétimo: recomendável que o cliente e seus dirigentes não estejam 
entre os jurados. Oitavo: os jurados e apenas os jurados se reúnem para analisar 
conjuntamente todos os projetos e chegam a uma conclusão, apresentando ao cliente os 
vencedores e as classificações dos proponentes, selecionados conforme os critérios de 
julgamento previamente estabelecidos. Essa relação entregue ao cliente, que escolhe o 
vencedor e como foi feita escolha do projeto vencedor. Conforme informação recebida, as 
propostas foram apresentadas pelos próprios proponentes aos jurados no próprio dia do 
julgamento, ao invés de serem entregues antecipadamente aos jurados. Os projetos 
circulavam entre os jurados, enquanto os proponentes faziam a apresentação. Nenhuma 
possibilidade de análises serenas e ponderáveis. Lembre-se que os jurados não haviam 
recebido as propostas antecipadamente, não haviam tido oportunidade de se as estudar 
anteriormente. Cada proponente teve 1 hora em média para cada projeto. Havia Diretores e 
Conselheiros entre os jurados, bem como funcionários do Clube presentes na sala. Nada 
contra ninguém, apenas que não é a melhor prática recomendada. O ambiente de 
julgamento deve ser sereno e focar, propício à impessoalidade. Quanto ao tempo para 
conhecer os demais jurados, estudar o edital, os critérios de julgamento e as propostas. A 
decisão seria tomada num único dia, no mesmo dia em que os jurados se conheceriam e os 
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projetos. Tudo isso foi feito no dia 3 de maio de 2017. Os jurados tiveram de analisar 10 
projetos em 10 horas, sem terem tido tempo de estudar e avaliar os objetivos, parâmetros, 
critérios de julgamento e as propostas. 
 
Presidente – Conselheiro, a Mesa não pode dar mais do que cinco minutos, vou consultar o 
Plenário se concede mais cinco minutos para o senhor concluir sua oração. 
 
Andreas de Souza Fein – Perfeito. 
 
Presidente – Srs. Conselheiros, aqueles que forem favoráveis à concessão de mais cinco 
minutos para o Conselheiro Fein poder prosseguir com sua oração, permaneçam como 
estão; aqueles que forem contrários, queiram se levantar. (Pausa.) Aprovado, o senhor terá 
mais cinco minutos. 
 
Andreas de Souza Fein – Obrigado, Sr. Presidente. Tudo isso foi feito no dia 3 de maio de 
2017. Os jurados tiveram de analisar 10 projetos em 10 horas, sem terem tido tempo de 
estudar e avaliar os objetivos, parâmetros, critérios de julgamento e as propostas. 
Convenhamos, analisar esse volume de informações nesse tempo, envolvendo cerca de 
R$70 milhões em obras é no mínimo colocar em risco uma tomada de decisão do Conselho. 
Finalizando, o julgamento teve seu encerramento antecipado devido a compromissos 
externos de alguns jurados. Quanto aos critérios para seleção. Dos poucos critérios objetivos 
estabelecidos há dois. Haveria apenas um ganhador que assumiria ambos os projetos e a 
área reservada ao centro de bem-estar deveria ter entre 3 mil e 3.500 m². Ambos foram 
ignorados, o escolhido não os atendeu, apresentando um projeto com o dobro da área 
estipulada. Talvez por isso a recusa sistemática em apresentar à comissão as propostas 
rejeitadas, isso significa que considerando um valor orientativo de R$ 4.814,10 (quatro mil e 
oitocentos e quatorze reais e dez centavos) por metro quadrado; valor esse atualmente 
considerado ao escritório vencedor se privilegiou um projeto cuja obra tem um custo 
estimado de R$32 milhões, em desfavor de projetos que previam obras no valor entre R$16 
e R$17 milhões. Ainda em desacordo com os critérios de julgamento e seleção foi concedido 
um projeto a um escritório e outro a um segundo escritório. Ao que parece foi uma solução 
de compromisso, pois na primeira votação não houve maioria clara. Na segunda votação 
houve empate, com um voto no terceiro escritório. Desconheço o porquê da não execução 
de uma terceira rodada e os critérios de alocação dos projetos aos respectivos escritórios. 
Sr. Presidente, concluindo, vivemos um momento de muita inquietação gerada por um 
projeto polêmico. A prudência recomenda análise acurada e esclarecimentos detalhados aos 
associados. Considerando o quadro exposto, a inquietação dos associados, o porte das 
obras, o fato de o vencedor não ter seguido a área construída definida no edital relativo ao 
centro de bem-estar, o que ocasionou a escolha do projeto mais caro entre os apresentados 
e entre a exiguidade do tempo reservado para análise das alterações das propostas e a 
seleção dos projetos vencedores, solicito, Sr. Presidente, que cópia impressa do edital 
completo do concurso, os critérios de seleção do curador e dos escritórios participantes, 
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todos os projetos e propostas apresentados, a ata da reunião que escolheu os vencedores, 
as atas de todos os relatórios, incluindo ambos os relatórios finais da comissão de 
associados, todos esses documentos sejam colocados à disposição dos Conselheiros e dos 
associados na sala do Conselho, órgão máximo de representação dos associados. São 
documentos que o Clube já possui, Sr. Presidente, estão todos arquivados nas dependências 
do Clube, nada impede que sejam disponibilizados ao Conselho e aos associados em 24 
horas. Esses os meus comentários, Sr. Presidente, prezados colegas, Conselheiros, prezados 
associados e convidados. Boa noite a todos. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – É só para confirmar, essa sua última solicitação, só 
para eu entender, a comissão do Tênis não tomou ciência do edital de licitação, nem dos 
projetos, nem do curador e nem dos projetos e das propostas vencedora e perdedoras? 
 
Andreas de Souza Fein – A comissão não é do Tênis, o que falo é comissão dos associados. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Isso. 
 
Andreas de Souza Fein – Ela não teve acesso permitido aos demais projetos, apenas ao 
projeto em análise. Quanto ao nome dos curadores àquela época o pessoal não sabia do 
edital, não teve acesso ao edital. Posteriormente à escolha do projeto tudo isso foi 
publicado na Revista, foi publicado o nome do curador, nomes dos jurados, nome dos 
escritórios, mas depois da escolha. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – E o edital de licitação? 
 
Andreas de Souza Fein – Não tinham tido acesso. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado. 
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Gostaria de saber da onde o senhor tirou que os membros 
da comissão não tiveram acesso aos projetos derrotados? 
 
Andreas de Souza Fein – De todos os membros da comissão com quem falei, é só perguntar 
a eles. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Porque existem outros membros também. 
 
Andreas de Souza Fein – Estou à disposição. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro, aparentemente não há mais aparte. 
 
Andreas de Souza Fein – Aparte aqui. 
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Flávio Henrique Rosa Tatit – Não é bem aparte. O senhor não acha que seria o caso, Dr. 
Collet, tendo em vista a gravidade dos assuntos que foram comentados pelo colega no 
Plenário, o Conselho formar uma comissão para verificar o que ocorreu. 
 
Presidente – Veja bem, estamos em Várias e não comporta deliberação, Dr. Tatit. Vai ser, 
como de praxe, no item Várias. Será expedido um ofício no sentido de a Diretoria dar 
atendimento aos requerimentos formulados pelo Conselheiro Fein. A Diretoria respondendo 
esses requerimentos, a partir de um requerimento apresentado, no momento oportuno, já 
com informações respeitantes ao assunto, poderá ser constituída uma comissão, a critério 
do Conselho. Ainda não há uma justa causa. Quer dizer, monta-se uma comissão para 
pesquisar, procurar...? 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – É que os assuntos relatados aqui são graves. 
 
Presidente – Dr. Tatit, vai ser deferida a expedição de ofício, como sempre foi feito aqui no 
item Várias e como sempre que o requerimento é feito em Plenário, a Presidência do 
Conselho, como o senhor sabe, divulga a resposta para todos os Conselheiros. Acho que a 
partir dessa resposta poderíamos estudar se vai haver ou não uma comissão. Acho que 
apenas deveríamos aguardar a resposta da Diretoria para decidir a respeito. Mas o senhor 
tem razão, é um assunto momentoso e preocupante. 
 
José Luiz Fernandes Junior (aparte) – Gostaria de saber se você participou dessas reuniões e 
gostaria de um parecer do Presidente. 
 
Andreas de Souza Fein – Não participei dessas reuniões. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral (aparte) – Quero agradecer pelo esclarecimento que eliminou 
o que aconteceu nesse processo. Quero te perguntar, sendo uma pessoa que trabalha em 
empresas internacionais, tem conhecimento da área, quando há uma licitação que um 
concorrente não atende o que está especificado no edital normalmente o que se faz? Pela 
sua experiência, o que diz? 
 
Andreas de Souza Fein – Não vou nem comentar da minha experiência, mas do que 
pesquisei, esses dados fui ao mercado perguntar como se costuma fazer. Existem critérios 
de julgamento e existem critérios classificatórios e qualificatórios. Aqueles dois que 
mencionei seriam critérios de eliminação, portanto, eles não poderiam ter continuado 
participando, deveriam ter sido desclassificados. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Então, o edital dizia 3 mil metros e está sendo... 
 
Andreas de Souza Fein – Você teria de ver os itens 1.2 e 9 do edital... 
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Ronaldo de Miranda Amaral – Eu não tive acesso ao edital, não conheço. 
 
Andreas de Souza Fein – Lá ele estipula que a verba é referente a um projeto de 3.500 m². 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Quando foi aprovado um projeto de 7 mil quase, 6 mil e 
poucos. 
 
Andreas de Souza Fein – Exato. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Muito obrigado. 
 
Andreas de Souza Fein – Por nada. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Em primeiro lugar, cumprimentar pelo seu 
pronunciamento, foi duro, mas era o que o Conselho queria ouvir. Tem muito boato pelo 
Clube, o Tênis está em pé de guerra e você veio aqui e esclareceu ao Conselho. Queria uma 
explicação. Foi feito um edital para 3.500 m². Foi apresentado um projeto de 6.200. Quem 
vai pagar essa diferença? O Conselho deu uma verba, então vai custar o dobro o projeto? 
 
Andreas de Souza Fein – Não tenho como saber.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Era só isso. Obrigado. 
 

... 

 

José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Primeiro, queria cumprimentá-lo pela coragem e 
pelo espírito associativo de V.Sa.. Sei que ninguém tem bola de cristal, mas o senhor está 
muito empenhado nessa questão, conhece bem o projeto. 
 
Andreas de Souza Fein – Conheço mais ou menos. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Em tese. O senhor está tendo contato com vários 
engenheiros, vou fazer uma pergunta, não sei se o senhor vai poder responder, mas estima-
se tecnicamente R$34 milhões o custo dessa obra. Se esses engenheiros que o senhor está 
tendo contato presumem menos, ou mais? 
 
Andreas de Souza Fein – Dr. Toloza, as minhas pesquisas foram quanto a procedimento, não 
tenho condições de avaliar se o valor por metro quadrado está muito alto ou muito baixo, 
adequado ou não, isso não tenho condições de avaliar. Fiz uma pesquisa quanto a 
procedimento, porque é o procedimento que questiono, só isso. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Muito obrigado. 
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Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Andreas de Souza Fein – Obrigado.  
 
Presidente – Vai ser encaminhado o ofício com seus requerimentos para resposta da 
Diretoria. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Presidente. ... Diante da proporção que o assunto 
está tomando no quadro social acho que seria interessante, se o senhor me permitir, que o 
senhor desse a palavra ao Presidente da Diretoria para esclarecimentos.  
 
Presidente – O senhor antecipou o que a Mesa faria. Tendo em vista que houve referência 
específica à Diretoria e há um requerimento do Conselheiro José Luiz Fernandes acerca da 
oitiva da Presidência, pergunto, consulto o Conselheiro Cappellano, Presidente da Diretoria, 
se quer se manifestar agora ou aguardará outra oportunidade para mais municiado falar ao 
Plenário. 
 
... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Vou falar bem rápido, porque o assunto é 
longo e demanda mais informações, só quero deixar aqui claro, para tirar qualquer tipo de 
desinformação ao associado, que a desinformação pode causar algum outro tipo de 
problema. Então, com relação à parte do concurso que foi feito, que acho que foi o que o 
Conselheiro Andreas mais falou. Esse concurso, só para quem não sabe, foi todo filmado, 
ata. Foi filmado das 7h30 da manhã às 22h00, então, qualquer dúvida, qualquer coisa, está 
gravado, que é muito melhor que qualquer ata, que qualquer coisa, então, essa é a primeira 
resposta, posso dizer que não teve nenhum problema no concurso, porque foi filmado em 
sua íntegra. O outro assunto que queria só rapidamente falar para evitar qualquer tipo de 
desinformação, que está se confundindo licitação com concurso. Como é um processo 
pioneiro aqui no Clube estão se cometendo muitos equívocos de entendimento, que no 
momento oportuno, ou agora até se quiser explico como funciona um concurso e uma 
licitação. Deixe-me terminar, Tatit, depois você pergunta. Outra coisa que queria dizer, 
óbvio que a gente aprovou uma verba, para o La Terza que estava confundindo, de projeto 
de R$700 mil. Quando a gente aprovou gastaria 40%, que dá R$280 mil, porém, até hoje a 
gente gastou R$140 mil, exatamente para não ter essa sua dúvida, de trazer aqui o projeto 
sabendo se vai gastar R$28, R$29, R$30, R$32, R$15 ou R$18, para não acontecer nenhum 
equívoco no futuro. Então, se faz um projeto antes para trazer aqui, não se faz um projeto 
sabendo o valor final da obra, desculpe-me, La Terza, é o contrário que funciona, faz se um 
projeto e depois traz o orçamento. Outra pergunta que foi colocada que é importante 
também salientar, o Andreas se equivocou, nesta comissão tem cinco associados e cinco 
Conselheiros, não são quatro associados e seis Conselheiros, foi um equívoco dele, mas não 
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tem problema. (Pausa.) O Papito não é Conselheiro, são cinco Conselheiros, Andreas, a sua 
mulher, quer dizer, a Silvana, a Consuelo, desculpe-me, associados, a Silvana Fein, associada 
Consuelo, Roberto Leme associado, Álvaro associado e outro Roberto associado, são cinco 
associados, você está com um equívoco aí de entendimento – É isso, o Manivela, o De Luccia 
ajudou a lembrar-me aqui como ele é conhecido. Então, para evitar qualquer tipo de 
desinformação o que a gente vai fazer? Porque é o mesmo processo que a gente está 
fazendo no Tênis e está se precipitando toda essa conversa, o Andreas participou de tudo, 
até a hora que ele mesmo saiu, ele próprio disse. Mas também fizemos no projeto do CCR. 
Nossa ideia agora que está conseguindo chegar aos elementos para poder apresentar aqui é 
na semana depois do feriado fazer uma apresentação ao associado do projeto, podemos 
discutir tudo se quiser do edital como a gente fez, como também fazer na outra semana 
apresentação do CCR ao associado. Isso foi o que a gente combinou e é o que vai cumprir, a 
gente não está querendo botar o carro na frente dos bois, está tendo muita velocidade de 
informação, muita coisa, então, tem de evitar a desinformação. Por exemplo, está rolando 
um filme no Facebook que não é do projeto definitivo, então não podemos deixar o 
associado desinformado, isso não pode acontecer, é um desserviço que está se praticando 
ao associado. O associado merece respeito, merece ver o que vai ser apresentado, não o 
que foi estudado, desculpe-me, não podemos ir por esse caminho, tem de trazer para cá, ao 
Conselho e ao associado o que vai ser feito, não o que era objeto de estudo. É outra coisa, 
desculpe-me, é completamente diferente. Outro questionamento que podemos entrar 
depois, eu acho que foi mais parte do edital que o Andreas falou. Ah, do pioneirismo do 
processo. Por que o pioneirismo do processo? Entendo que temos de criar essa comissão 
para ela auxiliar as demandas. Foram feitas 48, 49 demandas e 47 ou 48 foram atendidas. Aí 
depois no momento oportuno do projeto, como a gente não falou do projeto, porque ainda 
tem de apresentar, finalizar. Acho que foi o Dr. Toloza que colocou muito bem, precisamos 
finalizar o orçamento para não ter nenhuma desinformação ao associado, a gente traz. 
Mesma coisa serve ao CCR, a gente tem de saber. Tem de saber que concomitante à 
aprovação do projeto, que é o ato pioneiro, foi aprovado o Plano Diretor. E esse Plano 
Diretor deu as diretrizes, então, você tem de seguir. Por exemplo, quem falou de área 
quadrada, só área construída lá tem 3.600 m². Íamos fazer um prédio menor do que está lá? 
Óbvio que não. E aí a gente vai entrando os outros detalhes possíveis. Estou à disposição, sei 
quase que tudo da obra, eu posso entrar em qualquer argumento. Só queria dizer o 
seguinte, que a reunião foi toda filmada, então não tem esse tipo de argumentação, está lá, 
é só olhar. E até interessante, que um dos objetos foi falado, está filmado, foi da jaqueira, 
que é um problema que acho importante, sentimental e válido no Clube, sei da importância 
que tem. E na reunião de abertura, eu mesmo brinco, que sou um cara mais coloquial, falo: 
pessoal, se vocês mexerem na jaqueira e tiver algum problema na jaqueira tem até 
impeachment no Clube. Então, é importante essa jaqueira ao Pinheiros, isso foi falado. Têm 
as filmagens, tudo. E a gente vai mostrando que no intuito de acertar foi fazendo todo esse 
pioneirismo, um concurso com cinco escritórios, todos renomados, todos premiados aqui 
em São Paulo, tudo filmado. O edital eu já respondi. Pagamos R$10 mil de jeton para cada 
empresa para ter toda essa qualidade de projeto e poder discutir aqui, ou seja, perto de 
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uma obra de R$30 milhões se você gastar R$50, R$60, R$100, R$200 num projeto, eu acho 
que é muito mais salutar você gastar no começo para tomar a decisão correta, trazer aqui 
nesta Casa a decisão correta, a aprovar uma obra para depois desenvolver projeto. Também 
acho que é o contrário que tem de ser feito, por isso que fiz assim. É isso, não quero 
estender muito, posso entrar em todos os pontos, mas vou me ater ao que o Andreas falou, 
que foi mais do edital e de como foi feito o processo, por que criei a comissão. Ah, só um 
negócio para responder, falando com o Andreas, desculpe-me, Tatit. Fizemos essa reunião 
que chamamos as outras comissões, estávamos com uma comissão criada por mim, falei 
para o Andreas: vamos pegar 10 pessoas. Me arranja quatro pessoas do Tênis e ele me 
trouxe quatro, pegamos uma da Sauna, uma do cabeleireiro, uma que usa o barbeiro e a 
gente formou essa comissão para ir desenvolvendo o projeto. E aí, acho pertinente que a 
Comissão do Plano Diretor de Infraestrutura e a Comissão de Obras, que é a única comissão 
eleita estatutariamente, participasse para entender o que está acontecendo. Então, nessa 
reunião que o Andreas entende que foi feito um lançamento imobiliário foi uma reunião que 
tinha a Comissão de Obras, estatutariamente eleita por esta Casa, que acho que merece 
respeito e também estava a Comissão de Infraestrutura do PDD, que por sinal foi aprovado 
por unanimidade, também estava lá presente. Então, foram esses os outros elementos que 
participaram dessa reunião, que depois acabou não tendo o resultado esperado e aí tiveram 
depois os pareceres.  
 
Flávio Henrique Rosa Tatit (aparte) – São somente duas perguntas. Essa filmagem que foi 
feita do julgamento pode ser disponibilizada aos Conselheiros? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vou perguntar aos participantes dos outros 
escritórios, que acho que é o mínimo, porque aqui é o seguinte, você expõe a pessoa, já 
falam mal do arquiteto, do projetista e acho que a gente tem de tomar certo cuidado. E aí 
algum sócio mais afoito ou coberta das redes sociais fale alguma coisa com relação aos 
profissionais. E temos um problema ao Clube, então, é só esse problema que vejo. Se quiser 
ver e não sair está à disposição, agora, publicar aqui, eu tenho muito medo aqui no Clube, 
porque o pessoal distorce as coisas, pinçam frases e a gente pode ter problema jurídico para 
o Clube. Eu, na qualidade de Presidente não posso deixar isso acontecer ao Clube Pinheiros, 
então, todos os Conselheiros que quiserem olhar não vejo problema, agora, disponibilizar 
cópia que pode ter um uso errado acho perigoso ao Esporte Clube Pinheiros. Só isso, mas 
não tem nada demais.  
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Só para confirmar, os Conselheiros poderão ter acesso a essa 
filmagem, né? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Todo mundo vai poder ter acesso a tudo, 
acabei de dizer, o problema, Tatit, é que está se acelerando um negócio – Te comentei 
aquela dia que foi lá – a gente começou a ter de responder para evitar a desinformação. Ser 
contra ou a favor do projeto é a coisa mais normal que tem aqui no Clube, sempre teve esse 
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tipo de democracia e tem de entender que a maioria ganha e minoria perde, isso é normal 
no Esporte Clube Pinheiros. O que não pode acontecer é a desinformação, só isso. Depois, é 
a favor, é contra, gosta ou não gosta, cada um tem seu direito, mas não podemos distorcer a 
informação, só isso que peço, que a ideia é essa, porque acho que se o processo com esse 
pioneirismo, que volto a dizer, de se aprovar verba de projeto e depois se aprovar uma obra 
ou não é importante ao Clube para não acontecer o que aconteceu em algumas outras vezes 
recentemente, só isso. Agora, por exemplo, e essa discussão que está tendo aqui é pioneira, 
a gente nunca discutiu uma obra que sequer foi protocolada no Conselho, estamos 
discutindo sem sequer ter protocolado no Conselho.  Acho que isso é super salutar ao Clube, 
é super importante, eu acho que vai ser uma reunião específica se vier, tudo que acabei de 
falar. Vamos discutir, pessoal. É o que tenho dito para todo mundo aqui dentro do Clube, 
independentemente da opinião, amanhã vamos estar juntos no cinema, jogando Futebol 
juntos, jogando Tênis juntos, vamos manter o respeito e o equilíbrio entre os associados, só 
isso.  
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Uma última pergunta. Os projetos apresentados podem ser 
disponibilizados ao Conselho também ou não? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Os projetos apresentados, e o Andreas sabe, 
foram apresentados rapidamente, porque como ele mesmo falou, no dia da colocação lá dos 
escritórios. Os projetos estão todos lá, só que se a gente vai voltar para a estaca zero acho 
que, primeiro, o seguinte... 
 
- Manifestação de Conselheiros no Plenário. 

 

Presidente – Só um minutinho, por favor. Só podem se manifestar os Conselheiros, e da 
tribuna pedindo aparte, não é possível intervenção da plateia, senão tumultua os trabalhos. 
Muito obrigado. Queira prosseguir, Sr. Presidente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Rapidinho, só para responder. Acho 
importante esse processo democrático enriquecedor, que todas as sugestões sejam vindas e 
a gente escolha. Agora, também tem de entender um pouco, que aí algumas pessoas ainda 
não entenderam, que a responsabilidade civil e criminal de qualquer coisa no Clube é minha, 
não é da comissão. Se eu fizer um projeto que amanhã tiver um problema aqui no Clube não 
vai ser a comissão que vai responder pelo projeto. Então, também tem o ônus e o bônus da 
Presidência, o ônus e o bônus da Diretoria, não dá para a Presidência ficar lá parada num 
canto e chegar e falar: agora está tudo certo. Não é assim que funciona, tenho 
responsabilidade, tenho de assumir essa responsabilidade, fui eleito para isso. Essa 
comissão sequer foi eleita, estou eleito, reeleito para estar aqui, então, a gente também 
tem de ir devagarzinho para ir avançando, não podemos pegar a comissão e ela decidir um 
negócio do Clube, desculpe-me, acho que está equivocado.  
 



26/54 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – ... Qual é sua previsão desse projeto vir à 
análise da Comissão de Obras do Conselho? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vou terminar ainda os estudos do outro 
projeto que acabei de te falar, não tenho essa pressa que estão querendo ter, imagino que a 
gente finalize aí na virada do ano. A gente tem outras prioridades aqui no Esporte Clube 
Pinheiros, além desse projeto, a gente tem de tocar o Clube, então, a gente está indo no 
ritmo que acha interessante. Tanto é que você foi um dos caras que elogiou isso na ata, 
quando a gente fez isso, que era o primeiro projeto que beneficiava a mulher pinheirense. 
Eu sei que agora você mudou de ideia, mas naquele momento... 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Do Tênis. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Está na ata, depois você lê. Você que gosta 
de ler ata, depois dê uma lida lá. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Só um pedido, que esse projeto não venha em janeiro, 
quando a minoria dos Conselheiros vem à reunião. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Quem monta a pauta é o Dr. Collet. Agora, 
só acho o seguinte, se o cara é Conselheiro e quer ficar de férias, ele não vira Conselheiro.  
 
Andreas de Souza Fein – Só um esclarecimento, Presidente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Fala, querido Andreas. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – O senhor comentou que eu vi os outros projetos, muito 
rapidamente no coquetel de encerramento, não deu nem para ver nada, então não tinha 
condições de avaliar nada, nem o vencedor e nem os outros, só para esclarecer. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Até completei e falei que foi muito rápido. 
Andreas, todos esses equívocos, acertos, como acabei de dizer, têm de ser aprimorados, é 
pioneiro o que está sendo feito, tem erro e tem acerto, pessoal, ninguém aqui é dono da 
verdade, ninguém é nada, só isso, vamos devagarzinho, melhorando e aprimorando. 
 
Regina Helena Secaf – Presidente, um aparte? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Oi, Regina. Se vocês quiserem que eu entre 
no projeto entrarei especificamente, só estou respondendo o que foi falado ali. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Queria saber, como você falou a diferença da licitação e do 
concurso. Vocês fizeram ou teve alguém que fez o concurso? 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Licitação você põe eu quero. Por exemplo, se 
a gente tivesse feito uma licitação pura e simples íamos escolher um escritório pelo menor 
preço, não ia nem estar tendo essa discussão, de cinco, seis projetos, como que escolheu. 
Você escolhe uma licitação pelo menor preço. O cara ganha e desenvolve o projeto. A gente 
não quis fazer isso. Acho que serviço de engenharia, serviços técnicos você não pode fazer 
pelo menor preço. Para evitar esse tipo de coisa, pegamos a tabela da AsBEA. Preparamos o 
valor de um projeto que a gente entende que seria e jogamos esse valor no concurso. O 
concurso foi tocado pelo Fernando Serapião, que é editor da revista Monolito. Ele vive 
fazendo isso, ele vive disso. Ele montou o edital, colocou os critérios e chegou à montagem 
desse edital, como o próprio Andreas falou. E aí, sendo esse pioneirismo, no final acaba 
empatando o projeto, que está ata. Aí ligamos para os escritórios para poder ter coisa 
melhor, para o Clube não ficar na mão de uma pessoa só. Eles entenderam e aceitaram de a 
gente poder fazer um projeto do CCR com uma empresa e o projeto do Centro de Tênis e 
Bem-Estar com outra empresa. Essas pessoas que são escolhidas já aceitam aquelas 
condições estipuladas para participar do concurso e aí você escolhe o que entende que é a 
melhor técnica. No concurso o que fizemos, que estava me esquecendo de falar e foi 
importante, já que você falou. Obviamente já expliquei porque tinha de estar lá, por ser 
Presidente e no caso engenheiro civil, o Diretor de Patrimônio que também é engenheiro 
civil. Escolhemos o coordenador do Plano Diretor de Desenvolvimento que foi aprovado 
aqui, até por unanimidade, o Heitor. Pedi para o Dr. Collet indicar um Membro do Conselho, 
foi indicado o Conselheiro Martinez, que também é engenheiro e frequentador do Tênis. Aí, 
por indicação do Fernando Serapião, como o próprio Andreas falou, e a gente também é cru 
nesse tipo de concurso, ele indicou três pessoas de fora com renomada capacidade. São três 
professores da FAU da USP, porque temos muito sentimentalismo aqui, a gente é muito 
apaixonado pelo Clube, a gente tem muito amor. Isso aqui é uma briga de amor, isso é aqui 
é amor, temos amor pelo Clube, então, cada um quer defender seu ponto de vista. Para 
evitar esse amor todo que a gente tem do Clube, toda essa paixão, vieram três pessoas com 
olhar muito mais técnico, para saber, por exemplo, onde é insolação, para a gente não pegar 
um prédio que atrapalha, que eles seguem insolação das quadras. Tudo isso, detalhes 
técnicos que pode ser que a gente não soubesse. Foram trazidas três pessoas de fora que 
votaram para ajudar na escolha do projeto. Foi o mais democrático, tranquilo em nosso 
entendimento, tentando sempre acertar para trazer aqui. E estamos tendo uma discussão 
para mostrar que é democrático. Acho que já recebi mais de 200 pessoas na sala da 
Presidência sem sequer ter protocolado o projeto aqui. Todo mundo que liga lá e fala que 
quer ver, peço para ir lá. Não chamei ninguém, todo mundo quer ir lá: vem cá, pode vir ver. 
E agora vou fazer uma apresentação para todo mundo aqui, só que a gente não tinha os 
elementos. As primeiras apresentações a gente não tinha nem sequer o filme finalizado, o 
gente não tinha o orçamento finalizado, então, a gente foi colocando isso para poder chegar 
aqui.  
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Regina Helena Secaf – Só mais um detalhe, não sei se estou enganada, mas o Fernando 
Serapião fez o concurso do Instituto Moreira Salles? Você sabe disso? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Fez vários, Regina, fez esse também, é que 
não sou arquiteto. Quem trabalhou tudo isso foi o Heitor, mas ele fez diversos concursos, 
ele tem uma revista extremamente respeitada. Por isso aquele meu medo que estava 
falando ao Tatit, de sair aqui alguém que acha que o concurso foi equivocado por algum 
problema, ir lá e ter outro problema ao Clube, desqualificar o profissional ou desqualificar os 
arquitetos que estão fazendo. Acho que a gente tem de tomar cuidado com isso, só por isso, 
porque nem todo mundo está preparado para ofensas nas redes sociais. 
 
Regina Helena Secaf – Obrigada. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Tive oportunidade de ver o projeto e também 
tive oportunidade de acompanhar o que acontece nas redes sociais. Pessoalmente, minha 
mulher e eu passamos por perdas de bebê, uma figura de linguagem que gostaria de usar 
para fazer a pergunta, se me permite. Aprendemos que antes do terceiro mês de gravidez é 
muito complicado você sair divulgando, porque o risco de perda se materializou em nossa 
família por algumas vezes, causa uma frustração muito grande, principalmente na mãe. 
Usando essa figura de linguagem, o que vi foi que muito daquilo que está sendo divulgado é 
uma foto que é totalmente desatualizada em relação ao estágio do projeto, como ele anda. 
Então, o que gostaria de pedir, que acho que é um ponto que ajudaria o Conselho a 
entender um pouquinho dessa diferença de velocidade, porque parece que a informação 
desatualizada evoluiu muito mais rapidamente do que a informação atualizada. Eu queria, 
se possível, fizesse uma rápida caracterização, ou seja, a fase do projeto já está naquela fase 
da gestação que dá para ver o corpo inteiro ou ainda precisaria mais tempo para ser 
divulgado? Alguma figura nesse sentido, se pudesse falar da gestação desse projeto: em que 
fale ele está? Qual a fase boa para ele ser divulgado para não ser tratado como 
desinformação, tendo em vista que fruto dessas reuniões surgem muitas modificações. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Luís, como falei ao La Terza, o projeto está 
nessa fase de orçamento que estou te falando para a gente apresentar aos associados 
ambos os projetos. E depois, senão tiver nenhuma outra coisa, nem nada, estudar a 
Diretoria para uma decisão que ache pertinente. Por enquanto, essa largada na frente 
queimou algumas etapas, que acho que agora a gente está conseguindo aprumar e colocar 
no eixo para o Conselho Deliberativo tomar a melhor decisão possível ao Esporte Clube 
Pinheiros. 
 
Arnaldo Osse Filho (aparte) – Uma pergunta. Não tive acesso, mas as informações que 
tenho é que no edital estava prevista uma área aproximadamente de 3.000 m². 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – 3.500 senão me engano. 
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Arnaldo Osse Filho – 3.500. Por que foi escolhida uma área aproximada de 7.000 m² no 
concurso? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Na verdade, a área escolhida foi 6.000 m². 
Esses 1.000 m² a mais foram demandas da comissão, que aumentaram... 
 
Rita Olivia Capua Amaral Vellosa (fora do microfone) – 3.000. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Posso falar? A senhora quer vir aqui? 
 
Presidente – Só um minutinho. Se alguém quiser fazer um aparte que vá ao microfone. 
Como já estamos no adiantado da hora, peço para que todos sejam objetivos no aparte. E se 
quiserem se inscrever para fazer algum tipo de discurso, a lista está aberta. Mas no aparte 
sejam objetivos e claros, de modo que possa também o Presidente Cappellano responder de 
maneira objetiva e evitar manifestações fora do microfone. Muito obrigado. Pode 
prosseguir, Presidente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A resposta é fácil, vou até repetir para a Rita 
entender. A verba foi aprovada em agosto, aprovamos o Plano Diretor em março e o projeto 
foi escolhido em maio. Quando a gente escolheu o projeto em maio já tinha sido aprovado o 
Plano Diretor com 6.000 metros, então, seguimos o que estava aprovado no Plano Diretor, é 
muito simples, é só acompanhar a ordem cronológica. Essa informação que precisava dar 
para não ter a desinformação. Foi aprovado em agosto, foi aprovado o Plano Diretor em 
março e o projeto foi escolhido em maio. Agosto, março vem depois de agosto, do outro 
ano. Maio vem depois de março, por isso foi aprovado isso.  Simples, o passo seguinte foi 
aprovado por unanimidade nesta Casa. Para não acontecer ao contrário, como aconteceu 
agora aqui com a Walenia, que protocolou um negócio depois de um prazo e perdeu o 
sentido, porque tinha mudado o Estatuto. Como se mudou a diretriz do Plano Diretor a 
gente escolheu o que estava com o Plano Diretor. Aí, respondendo, Arnaldo, a gente 
aprovou 6.000 metros, que foi de acordo com o Plano Diretor, que no Plano Diretor foi 
6.400 m². E aí com as demandas da comissão, sala de professores, vestiário de pegador, 
todas as outras coisas, sala de imprensa chegamos em 7.000 m², foi isso, essa é a ordem 
cronológica. 
 
Arnaldo Osse Filho – Mas no edital estava 3.500 mais ou menos. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – No edital do concurso estava em torno de 
3.500 m², por isso que é um projeto, estou te explicando. Ainda bem que não foi a obra, 
imagina o seguinte: você contrata um projeto de 3.500, aí a gente aprova no Plano Diretor 
6.000, fala: espera aí. 
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Presidente – Vamos evitar o debate. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só para falar um negócio que é importante 
aqui. 
 
Arnaldo Osse Filho – Tudo bem. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas preciso falar. São quatro anos de 
mandato, ou dois mais dois se o cara consegue ser reeleito. Demoramos um ano para 
chegar aqui para fazer esse sistema, é um processo lento. Não posso chegar aqui com uma 
folha de papel e aprovar R$27 milhões para fazer uma obra. Depois posso ter um problema. 
 
- O Conselheiro Antonio Moreno Neto manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É o valor da obra que a gente está orçando. 
 
- O Conselheiro Antonio Moreno Neto continua manifestando-se fora do microfone. 

 
Presidente – O senhor quer se inscrever? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Acho que do projeto, se ele é bom ou ruim a 
gente vai ter tempo de discutir se vier para cá. Vamos ver a apresentação. Garanto que 
metade das pessoas que está aqui sequer viu o projeto e já está com opinião pré-formada. 
Vai lá olhar, pessoal, depois discute. O sócio do Clube, todos, nós, Conselheiros, tem o livre 
arbítrio e inteligência acurada. Vê primeiro e depois entra no detalhe, já estão dizendo se 
está certo ou errado sem sequer olhar, é difícil, como engenheiro você sabe disso. 
 
Presidente – Sr. Presidente, vou fazer, encarecidamente,... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Eu vou sair. 
 
Presidente – Não é sair, por favor, é importantíssima a sua presença na tribuna, só vou 
encarecer, Sr. Presidente, que procuremos fazer os apartes de maneira objetiva para 
propiciar respostas também de maneira objetiva, para ter uma dinâmica interessante ao 
Conselho Deliberativo, que seja de fácil compreensão, porque os temas são variados, a 
exposição fica mais longa e se perde propriamente o objetivo daquela resposta almejada. 
Então, vamos procurar maior objetividade, o microfone do aparte não é indicado para 
sustentar um posicionamento e sim para pedir esclarecimento do orador. Se alguém quiser 
fazer algum tipo de ponderação, argumentação mais extensa não tem problema, a lista está 
aberta, pode se inscrever e ocupar a tribuna.  
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Flavia Ferronato (aparte) – Só queria tirar uma dúvida com o Presidente Collet a respeito do 
que você falou do PDD e acho que é uma dúvida de muita gente. Quando a gente votou o 
PDD, isso eu acabei de verificar na ata a gente votou um plano global, pelo menos no 
encaminhamento da votação estava que planos de ação e projetos específicos, inclusive 
delimitando metragem, essas coisas, deveriam ser discutidos em apartado. E agora ficou 
uma dúvida. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Te explicarei. É exatamente o que a gente 
está fazendo, Flavia, a gente votou as diretrizes, que são aquelas oito zonas do Clube, posso 
até explicar para quem não tem de cabeça, é que aí vou me alongar. 
 
Flavia Ferronato – Só queria entender onde estão os 6.000 m² no PDD. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Deixe-me só te explicar, a gente está 
desenvolvendo projeto para o salão de Festas, estamos desenvolvendo projeto para a área 
esportiva e estamos desenvolvendo outras coisas. Nos estudos elaborados deste Plano 
Diretor que está protocolado no Conselho, como muita gente que está aqui falou, dizia essa 
área. Mas exatamente por isso, a gente sai do Plano Diretor e vai ao projeto específico para 
atender à demanda. Se o projeto específico chegar e falar que tem 10.000 metros ou 5.000 
metros a gente tem de vir aqui trazer. 
 
Flavia Ferronato – Mas a gente tem um edital vinculante. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Do quê? 
 
Flavia Ferronato – De metragem. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Do quê? 
 
Flavia Ferronato – De 3.000 a 3.500 m². Ou não, ele estava em aberto? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Era um concurso, Flavia. 
 
Flavia Ferronato – Então, tudo bem, era um concurso, mas tinha uma metragem 
delimitante, ou não? 
 
Presidente – Conselheira, deixe-me fazer a ponderação. Na esteira do que o Presidente 
Cappellano disse, não foi aprovada a primeira fase do Plano Diretor, quer dizer, foram 
aprovadas diretrizes maiores, não há aprovação de qualquer obra em qualquer metragem 
em qualquer uma das zonas delimitadas, mas ele está dizendo que está seguindo a 
orientação dada por essas diretrizes, mas não há, a senhora tem razão, obra determinada 
aprovada, isso vai ser objeto, o Presidente já esclareceu, em pergunta anterior, ele vai 
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encaminhar pedido de autorização para utilização da verba aqui para o Conselho 
Deliberativo. Esse processo ainda não chegou ao Conselho Deliberativo, portanto, não foi 
instruído perante as Comissões Permanentes do Conselho. E oportunamente, assim que 
estiver instruído devidamente, esta Presidência designará uma reunião específica para se 
tratar do assunto. E a Presidência do Conselho não tardará, assim que houver o envio à 
Diretoria e a resposta, os pareceres das Comissões Permanentes, assim, portanto, que o 
processo estiver instruído, esta Presidência designará reunião para ser analisado. Muito 
obrigado pela sua participação. 
 
Gilberto De Luccia (aparte) – ... Participei também da reunião da apresentação do projeto 
vencedor. Agora, tenho visto muitas sugestões, em vez de ser um bloco só, tipo ampliação 
da Sauna, Retrofit, quero saber se existe essa possibilidade de alterar esse tipo de coisa. Não 
sei se você vai ter audiência, o que vai fazer, se existe essa possibilidade ou se já é uma coisa 
fechada? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vou te responder, que até já te falei aquele 
dia. Concordamos que tem de ser feita uma intervenção, concordamos que tem de ser 
atacado ali, você acha que de um jeito pode ser melhor, eu posso achar de outro jeito ser 
melhor. Acho que isso tem de ser discutindo no momento oportuno que vir para cá. Eu vou 
te trazer todos os estudos dizendo de Retrofit, da área existente, o que poderia ou não 
poderia, acessibilidade, que é um problema que a gente tem, o ano dessas edificações, 
problema de COVISA, Vigilância Sanitária que a gente pode ter, tenho tudo para trazer, mas 
o momento não é agora do projeto. A gente pode até chegar ao detalhe, do detalhe, do 
detalhe para esclarecer mais ainda, porque esse projeto foi o vencedor e os outros não, 
explicando para você. Por exemplo, cada um tem uma coisa. No projeto que o Toni Moreno 
apresentou, em 2009, ele punha o vestiário enterrado, que é coisa que o pessoal do Tênis 
não concorda. Então, a gente também está evoluindo e aí vai indo devagarzinho. É isso, no 
momento oportuno eu te trago todas as justificativas. É que se falar agora a gente vai até às 
23h00, meia-noite. 
 
Gilberto De Luccia – Só perguntei se existe essa possibilidade? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Outra coisa que te pedi e para todo mundo 
que tem falado comigo: manda por escrito, pessoal, por favor, que a gente responde, senão 
não termina. É isso. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Só uma observação rápida. No Plano Diretor não está 
indicada nenhuma área, para que a gente chegasse numa área deveria ser feito um estudo 
de demanda, um estudo de necessidades, e isso, é aquilo que comentei em meu 
pronunciamento, não foi feito com relação ao Tênis. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só para te responder, porque aí a gente não 
fica debatendo. Nos estudos que estão protocolados no Conselho, segundo o Diretor da 
área e o coordenador do Plano Diretor, está a área colocada. É só ir amanhã olhar e a gente 
tirar essa dúvida a limpo também, está bom? 
 
Andreas de Souza Fein – Mas o que foi aprovado é aquele caderno lá que não fala nada, né? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Aí já entra naquele detalhe, do detalhe, 
como foi uma vez que a gente veio aqui e não estou querendo polemizar, acho que a gente 
quer fazer, volto a dizer, o melhor. Várias vezes a gente conversou aqui, o cara fala assim: 
mas você não foi lá olhar no Conselho. O que está aí é o resumo do que está no Conselho, 
não vou chegar nesse pé, vamos estudar tudo, vamos com tranquilidade, vamos com calma, 
que isso aqui é só um projeto, o Pinheiros é muito maior do que isso, vamos devagarzinho, 
aí a gente explica os aumentos das demandas de associados que frequentam o Clube hoje, 
que frequentavam. Qual foi a última grande obra que a gente fez, que foi o poliesportivo, a 
demanda depois com a garagem. Quantos sócios novos entram no Clube e a gente explica 
no momento oportuno todos os detalhes, porque tem de fazer as coisas, não é tirado do 
bolso do colete para resolver. Agradeço ao Dr. Collet ter me deixado falar, espero que tenha 
sido esclarecedor, volto a dizer que estou à disposição de qualquer um, qualquer hora e 
sobre qualquer assunto disso aí, não tem problema nenhum, vamos debater com educação 
e cordialidade que a gente chega no ponto comum. Muito obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado, Engenheiro Roberto Cappellano pelos esclarecimentos 
prestados e a todos aparteantes que por certo obtiveram esclarecimentos. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – O que acontece é que ficou um pouco vazio agora, o que 
vou falar acho que é importante, a Diretoria deve me dar um esclarecimento, com toda essa 
parte social que está se falando de colega, de amigo, de Clube Pinheiros estamos falando, 
não estamos falando de um clube de várzea, como é que a Diretoria permite que um rapaz 
chamado, o boxeador, ofenda tantas pessoas e faz parte da Diretoria, ofenda as pessoas, 
ofenda as esposas das pessoas, ofenda filhas pequenas das pessoas. Não estou falando isso 
em relação ao Carlinhos, estou aqui falando Carlos Brazolin, não meu filho, estou falando de 
ex-Presidente que deve ser respeitado. Presidente do Pinheiros é respeitado no mundo 
todo. Essa pessoa que deve estar aqui e todo mundo parece que tem muito medo dele, 
porque foi boxeador. Não tenho. Quero saber uma pessoa que me responda porque esse 
homem e a esposa dele também fazem o que quer do Clube aqui e ninguém fala nada. 
Estamos discutindo que um olhou feio para o outro, às vezes ficamos 1 hora e meia fazendo 
isso e de repente um caso tão grave desses, vai acontecer uma tragédia aqui dentro e quero 
ver de quem vai ser a responsabilidade, porque ele está ofendendo, que roubou, está 
dizendo que vai estuprar, está dizendo todas essas coisas e não vejo uma resposta de nada. 
Eu vejo que uma pessoa brigou com outra no campo de futebol, que é coisa normal e 
ficamos 1 hora e meia discutindo o assunto. E do seu Marinho, quem é que vai falar, quem é 
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que vai dar uma resposta para a gente? Por que a Diretoria mantém uma pessoa nesse 
sentido?  Com tanta honra, esse menino de 40 anos, é inédito Presidente do Pinheiros. 
Acabou a eleição, ele foi lá nos visitar, que somos oposição, uma atitude que ele teve 
comigo inclusive que era Diretor, só coisa boa estou vendo, muita coisa boa, mas por que 
deixa uma coisa tão grave dessas? Quero explicar direitinho, porque daqui a pouco vão dizer 
que foi o Carlinhos. O Carlinhos nem sabia que ia falar isso. Não vejo rede social, não sei 
mexer em computador, não sei nada, eu sou um simples empreiteiro, mas o fato é o 
seguinte: veio gente do São Paulo me mostrar. Então, olha como o Clube Pinheiros está 
devassado por aí. Por que mantém? Não estou entendendo. A Diretoria tem de chamar um 
rapaz desses, e proibir: olha, você para de fazer besteira. Por que tanta besteira assim 
denegrindo a imagem do Pinheiros? Por que uma pessoa fala que a outra é ladrão, um vai 
entender que não, outro vai entender que não, mas muita gente, porque vieram me 
perguntar quem está sendo processado pelo Clube. E os nossos ex-Presidentes que têm de 
ser respeitados. Se tivesse coisa contra o ex-Presidente não teria passado o mandato dele, 
teríamos inquérito. Cadê o inquérito? Então, peço, pelo amor de Deus ao Cappellano, 
menino novo ainda, não vamos segurar a barra de ninguém aqui dentro, não vamos segurar 
como está no Congresso: querem que o Lula seja ministro para poder isentar os problemas 
com ele. Gostaria que fosse mais séria a coisa. A coisa está muito séria, se vocês não veem 
rede social. Não vejo, soube através de terceiros, mas vocês deveriam ver a rede social e o 
que ele está falando, porque ele está xingando gente de ladrão aqui dentro. Que história é 
essa? Por favor, gostaria que alguém da Diretoria me falasse alguma coisa.  
 
Presidente – O Presidente Cappellano vai prestar o esclarecimento. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É super rápido, Brazolin, com todo respeito. 
O Marinho não é Diretor, é Conselheiro, quem julga o Conselheiro é esta Casa, ele é 
Suplente de Conselheiro que tomou posse como Conselheiro, a Diretoria não tem essa 
prerrogativa. A prerrogativa é desta Casa de fazer isso, só isso.  
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Brazolin, seu Marinho manda no setor de boxe e todos os 
funcionários são da academia dele, com anuência da Presidência, essa é a verdade. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Então, temos de esclarecer a verdade. 
 
Antonio Moreno Neto – Acho que o Conselho e a Diretoria deveriam tomar uma 
providência. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Deveriam tomar uma providência, como é que pode fazer 
uma coisa dessas? 
 
Antonio Moreno Neto – Temos família e ninguém respeita. 
 



35/54 

 

Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Exatamente, temos de evitar uma desgraça aqui dentro 
do Clube, porque não vou ficar quieto. Estou sabendo disso faz uma semana, o Carlinhos 
não me falou. Veio um cara do São Paulo me mostrar as coisas. Como é que pode um caso 
desses? 
 
Presidente – Conselheiro Brazolin, tenho de dar uma informação. Há um processo 
relacionado em trâmite junto ao Conselho Deliberativo, inclusive hoje recebi o parecer da 
Comissão Especial que cuida do assunto. Já determinei a juntada desse parecer. Então, há 
um processo no Conselho Deliberativo em trâmite. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Dr. Collet, estou sabendo disso. 
 
Presidente – Entendi sua indignação, por favor. Acho importante esclarecer isso, que há um 
processo de iniciativa do Conselheiro Brazolin, seu filho, junto ao Conselho Deliberativo para 
apurar fato ocorrido. Foi nomeada uma Comissão Especial. Essa Comissão Especial elaborou 
recentemente, acho que ontem ou anteontem parecer a respeito. Já despachei. Agora 
vamos ouvir as Comissões Permanentes. Posteriormente, esse processo vai vir a Plenário. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Ele está sabendo disso com certeza, porque nem em 
audiência aparece, manda a advogada. Mas ele continua fazendo, ele está gozando da cara 
da gente, está brincando com o Clube Pinheiros, isso está errado, ele continua fazendo. 
Parece-me que esses dias ele soltou mais coisas na rede social, quer dizer, é tudo ladrão. E 
amanhã vai ser o Cappellano acusado também, vai ser daqui a pouco. É inconsequente. E 
também tem a namorada dele que faz a mesma cartilha. Já tivemos problema aqui com a D. 
Áurea uma vez. Tivemos problema com o menino do Basquete. Cheguei e o Dr. Manssur 
estava lá. Começou a xingar. Eu era vice-Presidente da Federação Paulista de Basquete, 
falei: se eu fosse vice-Presidente ainda suspenderia a partida contrária ao Pinheiros. Mas a 
gente percebe que é um menino quase inocente, é apenas questão de gênio. O caso do 
Marinho não é gênio, é uma pessoa ruim. Precisamos tomar aqui, a Comissão tomar mais, 
não é: ah, vou dar 10, 15 dias, isso não adianta nada, porque ele vai esperar lá fora. Mas 
quero deixar bem claro aqui aos amigos que estão ouvindo que não tenho medo, ele que 
me espere lá fora, onde for que vou enfrenta-lo, não tenho medo. A vergonha não é 
apanhar, é não enfrentar. Então, por favor, gostaria que todo mundo se reunisse. Mandar 
embora? Não, vamos pegar uma comissão, ou o próprio Cappellano, que é o Presidente, 
tem de ser ouvido, dá um conselho para o camarada parar. Para que ele está fazendo isso 
aí? É só isso. Obrigado.  
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Gostaria de reiterar então, já estava aqui para falar, o 
pedido do Conselheiro Fein, solicitar os documentos relacionados ao projeto do centro de 
bem-estar, edital de licitação do projeto, edital de licitação do curador, as propostas 
vencedora, perdedoras e todos os demais projetos. Gostaria também de solicitar o contrato 
celebrado entre o Esporte Clube Pinheiros e a empresa vencedora. Gostaria também de 
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solicitar à Diretoria, ou questionar, se houve licitação de um fatiador adquirido a pedido de 
bares e restaurantes, no valor de R$85 mil. Se houve licitação em todos os painéis que 
foram colocados aqui no Clube. E se houve licitação na Assessoria Cultural, representada 
pelo Sr. Flávio Lembo, contratada pelo Esporte Clube Pinheiros pelo valor de R$9 mil 
mensais. E gostaria também de solicitar um demonstrativo de resultados com receitas e 
despesas detalhadas do grupo denominado Corrida de Aniversário neste ano e 
comparativamente com os três últimos anos. Era só isso. Obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Será encaminhado à Diretoria. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – ... Presidente, iria colocar vários pontos aqui, mas não vou fazer 
porque o Presidente Cappellano já esclareceu muito bem diversas questões. Apenas vou 
citar alguns aspectos a fim de corrigir algumas colocações do Conselheiro Fein, feitas de 
maneira bastante distorcidas. Falo isso, porque tive oportunidade de fazer parte da 
Comissão, o Presidente Cappellano me nomeou Presidente, a fim de colaborar com os 
trabalhos, então, eu sei muito bem o que de fato ocorreu e que inclusive em meu 
entendimento foi a gênese desse tumulto todo que ocorreu. Estão falando muito do 
projeto, mas não é de ordem técnica e é em virtude dos procedimentos havidos. O 
Conselheiro falou que Membros da comissão foram impedidos de verificarem os projetos 
que foram vencidos no certame, isso não corresponde à verdade. De fato, a Sra. Silvana Fein 
em uma das reuniões solicitou a verificação desses projetos, justificando que seria 
importante analisá-los para tirar ideias e soluções no acompanhamento e desenvolvimento 
do projeto vencedor. E eu, com a responsabilidade da função que me deram não impedi, 
apenas orientei, porque entendo que era completamente impertinente e inconveniente 
uma verificação dos projetos vencidos, tendo em vista que o que estávamos trabalhando era 
fruto de um projeto vencedor. Mas não houve impedimento nenhum. Assim como também 
falaram que foram tolhidos de conversas e reuniões com os arquitetos, isso é um absurdo. 
Primeiro, que não é do meu perfil. Outra, que não me competia inclusive porque era a 
Diretoria de Patrimônio que estava fazendo a interlocução com o escritório de arquitetura e 
não pertenço à gestão, estava lá apenas para colaborar com a comissão. Alegaram isso, 
porque não souberam aguardar o tempo para o encontro com os arquitetos e a discussão 
técnica. Na realidade, o que ocorreu acho que foi um grande mal entendido, inclusive por 
parte do próprio Sr. Fein, que convidou essas quatro pessoas para participar e talvez não 
tenha esclarecido devidamente qual era a função, o papel dos Membros desta comissão,... 
 
- Durante o discurso do orador assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 

 
Andreas de Souza Fein – Sr. Presidente, vou querer um aparte depois, porque meu nome foi 
citado. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – ...inclusive ele citou aqui que a parte da comissão não aprovou o 
projeto. Cumpre esclarecer que esta comissão não tinha essa função e essa prerrogativa de 
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aprovar ou negar o projeto, ela tinha o papel de fazer acompanhamento e um 
amadurecimento do programa de necessidade. No entanto que fez e até ao final do 
processo. É importante que os senhores saibam disso, não abandonou no meio, foi até ao 
final do processo, inclusive tem nas demandas atendidas. E a Sra. Consuelo inclusive esteve 
duas vezes no escritório dos arquitetos para fazer a discussão técnica. O fato é que não 
compreenderam que não caberia a presente comissão desconfigurar e prejudicar todo um 
partido arquitetônico e uma concepção que veio de um projeto vencedor de um concurso 
de arquitetura. Então, acho que inclusive isso foi que gerou todo um mal-estar e que 
infelizmente perdurou pelos trabalhos da comissão. Outro aspecto que queria dizer em 
relação ao dia do concurso, apesar de não estar na Diretoria e fazer parte da gestão tive 
oportunidade de acompanhar um pouco todo esse processo do concurso quero deixar 
destacado que todo processo foi muito bem feito e muito bem qualificado, inclusive no dia 
da análise dos projetos foi possível fazer toda verificação necessária e o projeto vencedor foi 
fruto de uma série de análises pautadas em critérios e princípios. E houve entendimento 
que tanto funcionalmente quanto esteticamente atendia. Foi perfeitamente possível fazer 
essas verificações no dia. Inclusive encontra-se aderente ao Plano Diretor sim. Muitos falam 
que não está no Plano Diretor, possivelmente ou porque não conhece ou realmente por 
alguma outra questão, porque está claramente: a zona 1 está indicada como intervenção 
através de novas estruturas para aquela região. A zona 1 é justamente a região do Tênis. 
Queria aproveitar, inclusive falando de Plano Diretor, que muitos que tiveram oportunidade 
de apreciar e verificar o projeto, gostam do projeto, mas falam da questão da prioridade. 
Então, é importante aqui o momento para esclarecer que em nosso entendimento, 
fundamentalmente dessa primeira fase do Plano Diretor, a grande prioridade é o 
atendimento das oito intervenções físicas indicadas, que são decorrentes, elas não são 
aleatórias, mas decorrentes das estratégias e políticas traçadas e também tem a finalidade 
de reorganização da ocupação física do Clube, que hoje encontra bastante desordenada. E 
nesse sentido foi verificado que essa intervenção é muito oportuna para poder liberar todo 
esse remanejamento possível, é a obra que é menos invasiva e que menos depende das 
outras intervenções. Ademais, fala-se muito do salão, mas é importante que saibam que 
existe já um trabalho contratado pela Diretoria de estudos de viabilidades do salão, 
conforme foi indicado no Plano Diretor, a fim de trazer subsídios técnicos para que o 
Conselho decida o futuro daquela região. Também se fala da área esportiva, do novo centro 
esportivo e isso também encontra se em continuidade de estudos através do grupo de 
infraestrutura e de esportes do Plano Diretor. E nesse ponto ainda não estamos maduras 
para tomar alguma decisão, para contratar o projeto de arquitetura para fazer um novo poli, 
um novo centro esportivo, não temos as demandas ainda, não há o estudo do que vai ser 
remanejado do poli para saber qual vai ser o aproveitamento. Além disso, o CCR também 
está sendo feito o estudo. Então, na questão de prioridade, não podemos ver, enxergar as 
áreas isoladamente, temos de enxergar o Clube como um todo, porque existe toda uma 
fundamentação por trás desse processo. Presidente, não vou me alongar porque... 
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Andreas de Souza Fein (aparte) – Na verdade, não preciso pedir, porque como o senhor 
citou meu nome tenho direito de fazer um aparte. 
 
Presidente em exercício, Célio Cássio dos Santos - Na verdade, apenas para esclarecer, Dr. 
Andreas, se ele conceder, como concedeu, o senhor pode se manifestar, o artigo 52, do 
nosso Regimento, fala que o senhor pode se manifestar se for atacado, para se defender de 
ataque ou acusação. O senhor se manifestou da tribuna, falou aquilo que quis, assim como 
ele também está fazendo sua manifestação, desculpe-me, mas não consegui enxergar ou 
ouvir na manifestação do Conselheiro nenhum ataque ou acusação direta a sua pessoa. De 
qualquer forma, ele já concedeu o aparte, caso o senhor queira fazer sua manifestação fique 
à vontade. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Obrigado, Sr. Presidente. Heitor, você está faltando um 
pouquinho com a clareza das suas informações. Você negou peremptoriamente acesso aos 
projetos vencedores. Foi dito a você, isso é uma coisa que você não pode fazer, porque 
esses projetos são propriedade do Esporte Clube Pinheiros, e, portanto, qualquer associado 
tem acesso hora que quiser desses projetos. Então, talvez você tenha se confundido à 
época, se esqueceu, mas foi negado. ... Outra coisa. Foi totalmente impedido acesso aos 
escritórios de arquitetura. Posteriormente, depois de uma reunião com o Presidente 
Cappellano foi nomeado outro representante, no caso a arquiteta Consuelo, que foi lá fazer 
reunião. E a reunião que tinha sido prometida com os arquitetos foi aquela do dia 13, que 
acabou sendo, apesar dos esclarecimentos do Sr. Presidente, um espetáculo midiático, que 
ali não houve discussão técnica absolutamente nenhuma. São somente esses 
esclarecimentos.  
 
Heitor Ferreira Tonissi – Então, em relação ao primeiro, vou dizer que o senhor não 
participou das reuniões e está falando o que a senhora esposa do senhor entendeu. 
 
Andreas de Souza Fein – Não apenas ela, Sr. Heitor. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Então existem outros Conselheiros aqui, a Sra. Laís, o Sr. Patury, 
são Conselheiros, eles também podem falar. 
 
Andreas de Souza Fein – Também podem falar. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Realmente tive uma posição de firmeza sim, que minha posição 
requeria, era meu entendimento, a não verificar os projetos. 
 
Andreas de Souza Fein – Entendimento errado. 
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Heitor Ferreira Tonissi – Mas de nenhuma maneira impedir, inclusive falei: encontra-se à 
disposição no Patrimônio. Podemos solicitar ao Diretor Miller. Foi essa minha palavra, mas 
em nenhum momento impedi, que fique muito claro isso. 
 
Andreas de Souza Fein – Obrigado, Conselheiro. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Qual é o segundo ponto, por favor, me relembre? 
 
Andreas de Souza Fein – O segundo ponto é que o senhor disse que permitiu totalmente 
acesso da comissão ao escritório de arquitetura. O senhor não permitiu. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Meu caro, não tinha esse poder, digamos assim, era por uma 
questão de ordem. Inclusive o senhor citou aqui que a Diretoria, assim como fez no projeto 
com a comissão do bem-estar... O senhor citou aqui que a Diretoria fez um material com 
normas e procedimentos de orientação à comissão. 
 
Andreas de Souza Fein – Sim. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – E o senhor citou de maneira pejorativa. Agora, pergunto: todos nós 
aqui no Clube, Presidente do Conselho, Presidente da Diretoria, Conselheiros somos 
obrigados a seguir Regimentos e normas e uma comissão temporária dessas não pode 
seguir, é isso? 
 
Andreas de Souza Fein – Conselheiro Heitor, aquele... 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Foi isso que aconteceu. 
 
- Reassume a Presidência o Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 

 
Andreas de Souza Fein – ...aquele documento é totalmente inadequado. 
 
Presidente- Conselheiro Fein, por favor. Conselheiros, não é possível do microfone de 
aparte fazer discussão, debates. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Só gostaria de dizer que tudo que foi feito, Presidente, pode até ter 
havido falhas, equívocos, mas foi no sentido de colocar uma ordem e respeito ao trabalho 
que estava sendo feito, e seriedade, que sempre levei no Clube Pinheiros. Como o 
Presidente Cappellano disse, ser contra, a favor, todo mundo pode, o que não pode é 
distorcer a realidade dos fatos. Era isso. Muito obrigado.  
 
Andreas de Souza Fein – Foi feito muito desrespeito. 
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... 
 

Presidente – Vamos fazer o seguinte, como ele já tinha pedido, eu não estava presente, 
vamos pôr manifestação do Professor Montoro, então, vamos ouvir por último o 
Conselheiro Franco Montoro. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – ... Sou obrigado a fazer uma pequena digressão agora. 
Primeiro, que me agrada muito me chamarem de professor, embora professor que merecia 
o nome seria o Tatit, pai do nosso Conselheiro aí. Há 60 e muitos anos entrei no Pinheiros, 
há 50 e poucos anos fiz o curso de urbanismo. Nesse curso de urbanismo resolvi defender 
tese e defendi uma tese sobre alocação de verbas em programas de obras públicas. Do 
ponto de vista de planejamento, um clube se aproxima muito mais a uma obra pública do 
que de uma obra particular, então, quando vai alocar verba para um programa de obra 
pública tem de escolher a melhor opção e não dizer que o projeto é bom. Provavelmente o 
projeto é bom, foi contratado por um escritório bom, foi determinada a necessidade dele, 
mas precisa ver se é oportuno. Vou tentar ser rápido, porque não adianta complicar muito, 
me parece que na hierarquização de obras do Pinheiros, essa certamente não seria a 
primeira. É o que ia falar. Obrigado.  
 
Flavia Ferronato – ... Presidente Collet, vendo os pronunciamentos do Conselheiro Fein e do 
Presidente Cappellano, algumas coisas ficaram um pouco sem uma resposta. E uma das 
coisas, infelizmente ou felizmente, além de arquiteta sou advogada, então, tenho um olhar 
um pouco diferente para algumas coisas. Em primeiro lugar, consultando o sistema 
normativo do Clube não encontrei a forma convite como sendo uma das... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Concurso. 
 
Flavia Ferronato – Desculpe-me, concurso, como uma das modalidades de licitações 
aplicada ao Clube. Acho uma inovação, acho que para isso existe uma aplicação subsidiária 
da lei. E a lei, em seu artigo 22, parágrafo 4º, traz que um concurso – Até estou com a lei. 
Tanto é que estou com dois celulares – concurso é modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho científico ou artístico, mediante instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes no edital. Então, 
como é sabido e aplicado, pelo menos normalmente no Direito, edital vincula as propostas, 
então, essa questão de o edital passar um valor e por causa do PDD, o projeto aprovado ser 
outro me estranha um pouco. Mas tem uma parte aqui, que fala, conforme o critério do 
edital, publicados na Imprensa Oficial com antecedência mínima de 45 dias. Queria pedir, 
diante disso, um parecer da Comissão Jurídica a respeito, primeiro, se pode ser feita uma 
modalidade de licitação não prevista em nosso ordenamento, porque nosso ordenamento 
fala em tomada de preço, convite. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: dispensa de licitação. 
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Flavia Ferronato – Oi? 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: dispensa de licitação. 

 
Flavia Ferronato – Tem dispensa de licitação, ok, mas aconteceu, né? Tem a dispensa de 
licitação motivada, mas ocorreu uma licitação. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 
Presidente – Por favor, se houver algum aparte peço ao aparteante comparecer ao 
microfone de aparte. Se o Presidente da Diretoria quiser se manifestar concederei 
novamente a palavra para o tema específico que ele possa ter discordado. Por favor, 
Conselheira, queira continuar. 
 
Flavia Ferronato – Então, queria pedir um posicionamento da Comissão Jurídica, primeiro, 
se as normas do Clube a respeito dos tipos de licitação são vinculantes, se elas são numerus 
clausus ou se existe a possibilidade de outras modalidades a serem aplicadas que não estão. 
Se puder ser aplicadas formas não previstas no Regimento, quem embasa, se é a lei de 
licitação, como é que isso pode ser feito. E diante dessa discrepância entre o que está no 
edital e o que foi aprovado, conforme foi falado aqui, um parecer também inclusive sobre se 
houve vinculação ou não do edital à escolha do projeto. O Presidente Cappellano falou que 
ao que parece na segunda-feira posterior ao feriado vai ter uma apresentação aos sócios. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano (fora do microfone) – Depois do feriado. 
 
Flavia Ferronato – Que depois do feriado vai ter uma apresentação aos sócios, queria 
reiterar o pedido do Conselheiro Cardia a respeito de uma assembleia pública, para que os 
sócios não só conheçam o projeto, mas que também sejam ouvidos e possam dar sugestões, 
porque o que vejo é que entendo quando o Presidente fala que esse assunto foi discutido 
antes de ser finalizado, entendo que houve uma falha de comunicação enorme. Ao mesmo 
tempo em que ele fala que o filme apresentado nas redes sociais – Por acaso fui eu que 
postei – não é o filme finalizado, mas é o filme apresentado aos sócios e Conselheiros que 
vão à sala dele. Então, assim, ou existe um filme, é o filme que está sendo apresentado, 
inclusive na sala da Presidência. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 
Presidente – Não é possível isso. Por favor, prossiga, Conselheira. 
 
Flavia Ferronato – Então, queria reiterar o pedido do Conselheiro Cardia, inclusive porque 
vejo que existe uma tentativa de se politizar, quero deixar claro que não sou nem situação, 
nem oposição, porque já estão me atacando de todos os lados, de se politizar um assunto 
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que é de interesse do sócio, porque não é o A fez o estacionamento, então não pode falar 
do B que fez o prédio, então não pode falar do C. Existe um estacionamento que foi feito, 
está errado? Cabe quem está na Diretoria, na Presidência, abrir ou não abrir. E cabe aos 
sócios serem consultados a respeito de uma obra desse porte e desse impacto, não só no 
setor do Tênis, mas no Clube como um todo. Então, por isso, reitero mais uma vez que haja 
sim assembleias para que os sócios sejam ouvidos e possam se posicionar a respeito se 
querem ou não o projeto, inclusive para posicionar os Conselheiros a respeito dessa 
votação. Obrigada.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira Flavia Ferronato. Apenas queria dar um 
esclarecimento oportuno, que não prejudica o requerimento da Conselheira Flavia 
Ferronato, de oitiva da Comissão Jurídica, porém, o parágrafo 3º, do artigo 64, do 
Regimento da Diretoria, prevê que a elaboração de projetos poderá ser objeto de concurso, 
com estipulação de prêmios aos classificados na forma estabelecida no edital. Então, não 
prejudica, mas de qualquer modo há uma previsão à utilização do sistema de concurso para 
elaboração de projetos. De qualquer modo, esta Presidência vai ouvir a Comissão Jurídica 
para que se posicione acerca do assunto de uma maneira técnica. Quanto ao aspecto da 
audiência pública vou entender que está sendo ratificada agora em Plenário, requerimento 
anterior formulado pelo Conselheiro Luiz Eduardo Cardia. Essas as colocações que queria 
fazer, mas fica deferida a oitiva da Comissão Jurídica. Dr. Guilherme não sei se está aqui. 
(Pausa.) Não. Dr. Cardia, representante da Comissão Jurídica. (Pausa.)  
 
Antonio Moreno Neto – ... Vou me referir ao que o nosso prezado Conselheiro Brazolin, pai, 
falou aqui, porque têm algumas coisas que estão insustentáveis no Clube. Nosso Estatuto 
e/ou Regulamento Interno prevê um item, que não sei bem dizer como é que está redigido, 
que tem de existir ética entre associados, Conselheiros e todos os participantes do quadro 
associativo do Esporte Clube Pinheiros. Os ataques que vêm pela rede social sempre de 
covardes, porque quem põe na rede social, aperta o botão é covarde, eles estão de uma 
maneira crescendo tanto no Clube que temos de tomar uma atitude. Peço, reitero, não sei 
como, Presidente, como é que faz isso legalmente, juridicamente, peço, reitero que 
montemos uma comissão de ética no Clube, com os integrantes que o Conselho achar e a 
Diretoria, para julgar esses casos extremos. Na Câmara Federal temos a comissão de ética, 
temos no Senado uma comissão de ética e aqui no Clube não temos. Eu, como o Conselheiro 
Brazolin, o filho Carlinhos, como Ivan Castalidi temos sido agredidos, ofendidos, nós e 
nossas famílias pelo Conselheiro/Suplente Mario Soares, Marinho do boxe. É uma covardia o 
que ele faz e ele ameaça a família, todo mundo. Só para dar um exemplo as senhoras e 
senhores, hoje, o defensor que veio aqui defender aquele assunto colocado aqui, o não 
arquivamento ou não, o Conselheiro Ado, ele escreveu numa rede social – A rede social às 
vezes tem 1.500, às vezes tem 3.000, às vezes tem 5.000, e eles leem – Então, ele escreveu 
assim: hoje um ex-Presidente do ECP será julgado no Conselho por infração da Lei Maria da 
Penha. Espero que o mesmo seja punido e que o corporativismo não impere, para o bem 
das mulheres do nosso Clube. Quer dizer, minha esposa Beatriz, que é esportista, nasceu no 
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Clube, está lendo. Minhas filhas, filho estão lendo. E aí esse Mario Soares, que agora ele não 
põe Marinho, mas Mario Soares, fala assim: e hoje tem julgamento de covarde no Conselho, 
ex-Presidente envolvido em tudo de errado dos últimos 20 anos. Calhorda total, temos de 
expulsar. E nós estamos assistindo isso aqui. Nosso Conselheiro Ozon, que desejamos que se 
recupere rapidamente, já se pronunciou sobre esse assunto aqui neste Conselho, indignado 
pelas coisas que estão acontecendo. Aqui é o Esporte Clube Pinheiros, aqui não é a Rocinha, 
aqui não é nenhuma favela. Isso aqui é coisa de favelado. Falo assim com ênfase, 
Presidente, porque ataques assim, minha mãe que está no céu, falam que era prostituta. Ele 
falou e tenho prova. Aliás, tenho a prova registrada em cartório. Fala que minha mulher não 
presta. O que é isso? Que rouba. Esse negócio de falar de roubar, a pessoa fala e pensa 
aquilo que ela ia fazer, porque tem de provar. Graças a Deus, pela saúde das minhas netas, 
nunca tirei nenhum clip deste Clube. E quero que alguém prove que fiz alguma coisa errada. 
Fala e põe aí. Tem filho, amigos no Futebol que frequento, no Tênis. E está lá. Como é que 
fica isso? Como é que, nós, Conselheiros, vamos reagir a isso? Peço, encarecidamente, acho 
que os Conselheiros e Conselheiras estão de acordo, que tomemos uma providência séria 
contra esse assunto. Tenho certeza que Brazolin, pai, veio aqui. Para ele vir aqui sei o quanto 
deve ter pensado, está pensando no filho mesmo, porque sei o que essa pessoa falou para 
nosso Carlinhos Brazolin, da sua esposa e da sua filha. Aí é um negócio que transcende, 
porque de repente você põe um revólver aí, porque tem medo. Por exemplo, vou apanhar 
do Brazolin, ele luta boxe, eu não luto nada. E não tem processo nenhum porque todo 
mundo tem medo, todo mundo tem medo no Clube, todo mundo tem medo na justiça 
comum e ele se acoberta com ameaças. Já entrei na justiça comum com uma queixa crime. 
Ele vai responder, porque ofendeu minha família. E não sei se vai acontecer alguma coisa 
comigo. Espero que não. Mas quero que todos saibam se acontecer alguma coisa vocês já 
sabem quem foi. Estou colocando um negócio sério e acho que devemos tomar uma 
providência definitiva. Não é só porque fui um ex-Presidente, qualquer Conselheiro e 
associado tem o direito de ser respeitado aqui no Clube. É só isso que queria falar. Obrigado, 
Presidente.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro Efetivo Antonio Moreno. Sobre o assunto quero 
ponderar um aspecto. Hoje, num dos processos endereçados contra o Sr. Mario Saores, 
Conselheiro, foi dado um parecer, Dr. Manssur, pelo nosso colega e amigo, Dr. Geraldo 
Louzã Prado – Estava aí agora – com razões jurídicas, fundamentadas e motivadas, como ele 
sempre consegue elaborar, justificando. Bom, esse parecer naturalmente irá à Comissão 
Jurídica. Em suma, o Dr. Louzã Prado, diz, como um grande criminalista que é, que se aplica 
as disposições, Dr. Pedro Paulo, do Esporte Clube Pinheiros, sobretudo, as de natureza 
punitiva para eventuais ataques feitos em rede social. Ou seja, isso é um passo importante 
que está se dando para mitigar ou acabar com esse tipo de situação. Quanto a montar uma 
comissão de ética, veja, Conselheiro Toni Moreno, já conversamos sobre isto anteriormente, 
entendo que essas questões não se trata propriamente de uma comissão de ética, por 
alguma postura havida em Plenário, aqui no Conselho, trata-se de posturas disciplinares 
mesmo, até na esteira do parcer do Dr. Louzã Prado. Então, entendo que o foro apropriado 
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para decidir essas questões é o disciplinar. Acabamos de aprovar uma Comissão Permanente 
de Processamento e Julgamento, que, como disse no início da reunião, vai ser 
provavelmente instaurada já em janeiro ou fevereiro, que poderá com autonomia, isenta de 
paixões políticas, e tudo, até porque as respectivas candidaturas desses Membros se dará de 
maneira individual, decidir e fazer uma, até não seria bem o nome, mas para ficar claro, 
jurisprudência. Então, vejo dessa maneira, quer dizer, há necessidade, não estou falando 
contra o Marinho, mas contra qualquer agressor, do ofendido representar. O Carlinhos 
Brazolin representou, o Conselheiro Eduardo Dutra representou contra o Sr. Mario Soares. E 
esse parecer dado pelo... Não é Conselheiro, Dr. Louzã Prado, suplente de conselheiro. 
 
José Manssur (fora do microfone) – É suplente, mas hoje estava como Conselheiro. 
 
Presidente – É Suplente, hoje estava como Conselheiro. Deu um parecer que hoje acho que 
vai ser um norte, um divisor de águas. É verdade, temos de tomar cautela. Tive 
oportunidade até de escrever um artigo na Revista do Clube, essa última que saiu, sobre 
isso, quer dizer, tem de se tomar cuidado sobre o que está se falando em rede social, 
porque é muito pior até do que uma agressão na frente de 10 pessoas. Uma agressão em 
rede social atinge milhares de pessoas. Tem até um juiz americano, acho que da Pensilvânia, 
que deu numa ocasião uma decisão muito interessante, ele falou: pode ser que eu não 
descubra o miserável que pôs fogo no celeiro à noite, mas isso não tem problema, porque 
esse tipo de ofensa se repara. Agora, aquelas ofensas à honra, ao caráter, à reputação 
dificilmente são reparadas. Então, essa questão que deveremos pensar e convido àqueles 
ofendidos a representar contra o ofensor. Acho que é o melhor caminho. Essa minha 
observação. Agora, estou ansioso para ouvir o Conselheiro André Franco Montoro Filho. 
 
André Franco Montoro Filho – Sr. Presidente, infelizmente o senhor não vai me ouvir, 
porque tudo aquilo que queria falar o senhor acabou de falar. Acho que estamos num 
momento do Clube que essa exaltação não pode continuar, devemos encontrar um 
mecanismo. As paixões políticas eu acho favoráveis, acho que tem de fazer uma diferença 
entre paixão política e questão partidária. Questões políticas, desculpe-me corrigi-los, e a 
Flavia, que falou aqui contra questões políticas, a política é o fundamental, não pode cair 
nas questões partidárias, individuais e pessoais, que é o que infelizmente está ocorrendo e 
que a gente precisa dar um basta. Então, nesse sentido, aquilo que o Toni acabou de falar, 
que você falou, eu acho que é o sentimento de todos nós. Queremos um Clube diferente, 
um Clube onde a gente possa viver, debater, ter opiniões divergentes, mas todos num nível 
de pessoas civilizadas, como é a tradição do Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado.  
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrados os trabalhos às 23:25 horas. 
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* * * 

 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 679ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 27 de 

novembro de 2017, com as alterações já dela constantes. 
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