
1/31 

 

ATA DA 680ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
18 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 

Vice-Presidente: Célio Cássio dos Santos 

Primeiro Secretário: Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo 

Segundo Secretário: Antonio Carlos Marini Teixeira  

Terceira Secretária: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Convidou para tomar posse o Associado Roberto Ferreira de Moura Braga Junior, 
Suplente do Grupo B pela Chapa Sou+Pinheiros, mas este não estava presente. 
 
 

5) EXPEDIENTE 

Presidente – Submeteu ao Plenário e foram aprovados votos de pesar por falecimentos de 
Associados ocorridos recentemente, a saber: José Barboza (Tric-Tric), ex-Conselheiro e ex-Diretor; 
Arthur Belarmino Garrido; Gilberto Coutinho Carvalhal, ex-Presidente do Conselho Fiscal, irmão do 
Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal; e, da Sra. Célia Carvalho Rocha, mãe do Dr. Keyler 
Carvalho Rocha, Presidente do Conselho Fiscal, informando sobre a Missa de Sétimo Dia. Propôs 
voto de congratulações com o Conselheiro Aurélio de Paula, que no dia 1º deste mês foi 
homenageado no 34º ENP – Encontro Nacional do Plástico, promovido pela Associação Brasileira 
da Indústria do Plástico e pelo Sindicado da Indústria do Plástico. Voto aprovado. 
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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 novembro de 2017. Comunicou que o Conselheiro Claudio Vita Neto foi 
nomeado para substituir o saudoso Conselheiro José Geraldo Louzã Prado como Membro da 
Comissão Jurídica, bem como que o Conselheiro José Negreiros Bruno foi nomeado Membro da 
Comissão de Veteranos, para substituir o Conselheiro José Roberto Inserra, que se encontra no 
Exterior, ambos com mandato até maio de 2018. Deu conhecimento de carta recebida do Dr. Keyler 
Carvalho Rocha, comunicando que estará ausente do País de 21/12/2017 a 12/01/2018, período 
em que a Presidência do Conselho Fiscal será exercida pelo seu Secretário, Sr. Ademir José 
Scarpin, conforme prevê o Regimento Interno daquele Órgão. Finalmente, informou que a 
Secretaria do Conselho permanecerá fechada de 23/12/2017 a 01/01/2018, retornando às suas 
atividades no dia 02/01/2018, o mesmo ocorrendo com a Secretaria do Conselho Fiscal. 
 
Presidente – Muitos Conselheiros entendem que tendo em vista diversas alterações, mesmo 
também por ser um documento longevo, que haveria necessidade de fazer uma revisão no 
ordenamento jurídico do Esporte Clube Pinheiros, inclusive para adaptá-lo. Houve algumas 
mudanças que descaracterizaram um pouco o sentido da norma. Alguns diplomas nossos são de 
difícil leitura, então, a ideia seria fazer uma revisão do ordenamento jurídico, inclusive no âmbito 
estatutário, para ver se conseguimos modernizar esse documento e adaptá-lo para a atual 
realidade do Brasil e do Esporte Clube Pinheiros. Esse é um projeto que pretendo oportunamente 
implementar. Outro aspecto que preciso que o Plenário referende uma decisão minha é o seguinte: 
como os senhores sabem, recentemente numa Assembleia Geral foi aprovada pelo conjunto dos 
associados a Comissão Permanente de Processamento e Julgamento, então, ela já existe, já foi 
aprovada. Evidentemente que para compor essa Comissão, fazê-la ser integrada pelos Membros 
eleitos dentre associados e Conselheiros teríamos de proceder uma eleição. Essa eleição 
demandaria diversos preparos e gastos inclusive com o Conselho Deliberativo. Ora, fazer uma 
eleição em fevereiro para dois ou três meses e depois termos de fazer uma nova eleição para a 
mesma finalidade de composição da Câmara de Processamento e Julgamento, entendo que não é 
razoável. Como não é razoável também agora para apenas esses dois, três meses constituirmos 
aquela tradicional Comissão Especial por três Conselheiros, porque daqui a dois meses essa 
Comissão de Processamento já deverá estar composta e prejudicará o trabalho dessa Comissão 
Especial. Então, a Presidência decidiu que não fará eleição antecipada da Comissão Permanente 
de Processamento e Julgamento, fará essa eleição apenas quando das eleições das demais 
Comissões Permanentes. E nesse período de dois, três meses de intervalo os processos 
disciplinares ficariam paralisados, aguardando a constituição da Comissão de Processamento e 
Julgamento. Esse foi meu entendimento, peço que aqueles que forem contrários queiram se 
levantar; aqueles que permanecerem sentados estarão referendando essa decisão. (Pausa.) 
Agradeço ao Plenário, decisão referendada. 
 
José Manssur (fora do microfone - pela ordem) – Tendo em vista a relevância da reunião de 
hoje, foro extraordinário, consultou a Presidência sobre a possibilidade de se passar para 
aprovação da ata e ingressar no tema propriamente dito, ficando Expediente para outra 
oportunidade. 
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Presidente – Submeteu a proposta à votação, tendo o Plenário a aprovado. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – Apreciação da Ata da 679ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de novembro de 
2017. 

Presidente – Apresentou ao Plenário pedido de retificação da Ata formulado pelo Conselheiro 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza, em dois momentos de seu pronunciamento na Ordem do Dia, 
pretendendo substituir a expressão “tentativa de maquiagem do orçamento” por “tentativa de 
esconder”. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Não deveria ficar nenhuma das duas. 
 
Presidente – Pois é, se não houver impugnação o pedido de alteração deve ser deferido, que é o 
que dispõe nosso Regimento, porém, se houver impugnação o Plenário terá de decidir.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Apenas à guisa de auxílio nessa 
deliberação. A ata registra efetivamente ou de forma ampla ou de forma mais restrita o que foi 
falado na reunião, então, minha pergunta é a seguinte: O que foi efetivamente falado na reunião? 
Maquiagem, é isso? E não o outro termo, que é... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Esconder. 

 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Esconder. Estou colocando isso apenas para que a gente 
mantenha uma rigidez nesse aspecto. Então, como reproduz o que efetivamente foi falado não 
vejo, aliás, me manifesto no sentido de que não deveriam nem ser submetido à apreciação do 
Plenário. 
 
Presidente – Bem, senhores, a ata retrata com fidelidade o que foi dito na reunião anterior, o 
Conselheiro La Terza usou sim o termo maquiagem, inclusive houve oportunidade até para ele 
retratar esse termo e ele houve por bem ratificar a utilização do termo maquiagem. Portanto, na 
linha de encaminhamento do Conselheiro Alberto Fasanaro e da manifestação do Plenário, fica 
indeferida a proposta de retificação da ata neste particular. Há outro pedido. O Conselheiro 
Francisco Vassellucci menciona que teria havido um erro de digitação, mais ou menos no meio da 
página 18, está escrito “mas nós lemos”, não seria isso, seria “ao lermos”. É um erro de grafia, não 
vejo problema. O Conselheiro Francisco Vassellucci reclama também que na 6ª linha está escrito 
“E que não é transparente e completo”, seria “completa”. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (Fora do microfone) – Completo, o padrão não é completo. 
 
Presidente – Então, está “a”, é “completo”. Mais uma mudança aqui de mera grafia, mais ou 
menos no meio da página 19, está escrito “poder fazer e dar menos méritos”. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (Fora do microfone) – Dar os méritos. 
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Presidente – “dar os méritos”. E na antepenúltima linha está escrito “Acho que está na hora de a 
gente”, ele diz que não falou “de”, disse “da”. Então, seriam essas alterações que o Dr. Francisco 
Vassellucci requer nas atas, são meramente de grafia. .... Pela manifestação do Plenário, fica 
aprovado. Tem um erro cometido pela Mesa, não foi pela Mesa, foi pela Secretaria. Constou na 
última Ata que havia na última reunião cento e setenta e três (173) Conselheiros, mas na verdade 
havia cento e setenta e dois (172) Conselheiros. É que há um Conselheiro que constantemente 
quando vai assinar numa linha, ele se utiliza de duas, então, quando a secretaria vai fazer a 
contagem das assinaturas é surpreendida com uma assinatura “grandona”  (risos), podemos dizer 
assim, que dá a impressão nítida, Dr. Pedro Paulo, que são duas pessoas, quando é apenas uma. 
Então, peço aos senhores que concordem com essa retificação. ...  Está encerrada a questão da 
ata. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-38/2017, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial, a saber: i) no 
valor previsto de R$ 15.600.000,00, para aquisição de imóvel localizado na Rua 
Angelina Maffei Vita, nº 667, destinado a sediar o Novo Centro Administrativo; e, 
ii) no valor de R$526.084,32, para pagamento de taxas e impostos decorrentes da 
transferência da propriedade do imóvel, se concedida a autorização para compra 
ora pleiteada. 

João Benedicto de Azevedo Marques (fora do microfone) – Sr. Presidente, para encaminhar a 
discussão desta matéria. ... nós iremos agora discutir uma questão que acredito que seja da mais 
relevante dos meus 50 anos de Conselho, é alguma coisa que importa para o futuro do nosso 
Clube, razão pela qual tem de ser amplamente discutida e esclarecida. Nesse sentido, Sr. 
Presidente, gostaria de solicitar que o Presidente da Diretoria, em que pese a documentação que 
ele nos enviou, que viesse ao microfone para fazer um esclarecimento de ordem geral, esmiuçando 
todas essas questões, que acho que sobre essa matéria todos nós, Conselheiros, deveremos nos 
manifestar. E para isso devemos ter o maior número de informações possíveis. Então, é um pedido 
que faço, no sentido de que tenhamos uma sessão profícua e uma sessão em que possamos votar 
devidamente esclarecidos pela Presidência do Clube. Obrigado.  
 
Presidente – Acho que pode ser produtiva essa alternativa, porém, pode acontecer de haver 
alguma crítica que não tenha sido oportunizada na resposta pelo Presidente, então, talvez 
tenhamos de ouvir duas vezes o Presidente da Diretoria. Mas vamos tentar esse sistema, Dr. João 
Benedicto, que talvez seja mais produtivo. Dr. Fernando Xavier, o senhor queria fazer alguma 
observação? 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Queria mencionar dois artigos, 51 do Estatuto Social e 5º, que foi 
inclusive citado pela Comissão Jurídica, no inciso VI. Queria que fossem observados pela ordem 
esses dois artigos. 
 
Presidente – Veja bem, poderia procurar aqui, mas o senhor tem em mãos, o que quer dizer o 
artigo 51? 
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Fernando Silva Xavier Junior – Tenho. A Diretoria fica investida de poderes para administrar o 
Clube e decidir sobre toda e qualquer matéria de interesse administrativo, não podendo – Não vou 
falar todos os verbos mencionados no artigo – transigir, compromissar sem prévia autorização do 
Conselho Deliberativo. E o artigo 5º do Regimento Interno da Diretoria, no seu inciso VI, diz que 
compete à Diretoria encaminhar proposta ao Conselho Deliberativo para aquisição, ordenação de 
bens imóveis, proposta. Até questionei a Comissão Jurídica se é um negócio jurídico unilateral. O 
compromisso de compra e venda é a mesma coisa que proposta? 
 
Presidente – Dr. Fernando Xavier, só queria saber, o senhor está fazendo uma questão de ordem, 
o senhor está mencionando existências dos dispositivos. Nós já confirmamos, aqui na Mesa, 
realmente está disposto isso, mas V. Sa. está fazendo alguma questão de ordem, qual o 
requerimento? 
 
Fernando Silva Xavier Junior – O requerimento é o que protocolei. 
 
Presidente – Mas o Plenário não sabe, o senhor quer produzi-lo? 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Pedir para o Presidente Cappellano falar. 
 
Presidente – Essa é uma decisão que cumpre a mim, mas de certo modo o senhor está fazendo 
uma questão de ordem, essa decisão cumpre a mim. Dr. Fernando Xavier juntamente com o Dr. 
Roberto La Laina atravessaram um pedido na sexta-feira à tarde ao Conselho Deliberativo, 
sustentando – Eu vou pegar a questão fulcral, Dr. Fernando. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Pode ser. 
 
Presidente – ...sustentando que não poderia o Esporte Clube Pinheiros por sua Diretoria ter 
assinado o compromisso de compra e venda do imóvel à mingua de uma autorização do Conselho 
Deliberativo para tanto. Essa é a questão fulcral do requerimento atravessado pelo Dr. Roberto La 
Laina e pelo Dr. Fernando Xavier. E nesse requerimento eles fazem uma crítica à postura da 
Comissão Jurídica, porque eles acreditam que a Comissão Jurídica não teria feito uma análise 
abrangente do assunto. Como recebi esse documento na sexta-feira à tarde e o Conselho não 
funciona aos sábados e domingos, hoje seria o único dia. Por certo a Comissão Jurídica não teria 
tempo hábil para se reunir, apreciar o pedido, formar convicção e emitir um parecer. Então, dei um 
despacho, dizendo que não haveria tempo hábil, em suma, que o requerimento tardou para vir. 
Houve, Dr. Fernando Xavier, nem sei se o senhor sabe disso, o Dr. Roberto La Laina hoje fez outro 
requerimento, reclamando do despacho desta Presidência, dizendo que daria sim para a Comissão 
Jurídica se manifestar – Não sei como, inclusive podem notar como as pessoas têm compromisso, 
ele próprio não pôde vir hoje à sessão, por certo tem algum compromisso – embora tenha dito que 
a Comissão Jurídica, diferentemente dele, não tem compromisso nenhum, que pode a qualquer 
momento se reunir. Evidentemente que não pode. Mas vou decidir essa questão, porque acho 
prejudicial ao mérito. Sras. e Srs. Conselheiros, isso é muito importante, a Diretoria assinou sim um 
compromisso de compra e venda de um imóvel já fixando condições, fixando preço e tudo que 
normalmente deve constar de um compromisso de compra e venda, porém, aí que está a questão, 
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porém, ela firmou esse compromisso sem autorização do Conselho, mas sob condição resolutiva 
expressa. Quer dizer, se o Conselho Deliberativo não autorizar a liberação dos recursos para 
compra do imóvel as partes retornariam ao statu quo ante, sem indenização ou multa de parte a 
parte. O compromisso existe; plano da existência, ele existe. É válido, plano da validade, mas 
enquanto não superar a condição resolutiva não tem eficácia, não está aperfeiçoado o 
compromisso. Por conta disso, entendo que não estaria sendo infringido o artigo 51 do Estatuto. 
Mas há mais, meus colegas advogados, Dr. Opice Blum, hoje em dia na contemporânea 
experiência jurídica prefere a convalidação de eventuais vícios à nulidade – Aqui não há, mas se 
houvesse – prefere a convalidação de eventuais vícios à nulidade, a declaração de uma nulidade. 
Quer dizer, essa questão da convalidação, hoje se torna muitas vezes quase que obrigatória, ela 
vem na esteira daquela construção antiga, Dr. Manssur bem o sabe, Ne pas nullite sans grief, quer 
dizer, não há dano, não há nulidade, não há nulidade sem dano. E aqui estamos nos reunindo 
justamente para autorizar ou não a utilização pela Diretoria dos recursos por ela pleiteados para 
compra do imóvel. Então, por esses dois motivos de natureza jurídica, de ordem jurídica eu indefiro 
a questão de ordem formulada pelo Dr. Fernando Xavier, querido amigo, competente advogado, 
mas fica indeferida a questão de ordem, de modo que possamos dar prosseguimento.  
 
Presidente da Comissão Permanente Jurídica, Guilherme Domingues de Castro Reis – 
Presidente, apenas para dar um esclarecimento ao ilustre Conselheiro Fernando Xavier juntamente 
com o Conselheiro Roberto La Laina, que formulou esses questionamentos, embora datados do dia 
14 de dezembro, foram protocolados na Secretaria do Conselho no dia 15, na última sexta-feira. 
Portanto, de fato não haveria tempo hábil para que a Comissão Permanente Jurídica se reunisse e 
emitisse um parecer. O nobre Conselheiro sabe bem que a Comissão Permanente Jurídica se 
manifesta através de parecer. E esse parecer, no caso da Ordem do Dia, já foi dado. Distribuído 
aos Srs. Conselheiros no sentido de que a matéria está apta a ser apreciada pelo ilustre Plenário. E 
todas as normas estatutárias, regimentais e regulamentares foram satisfeitas na proposta vinda 
pela Diretoria, e, portanto, está apta aos olhos da Comissão Permanente Jurídica para ser 
apreciada pelo Plenário do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. A atribuição da 
Comissão Permanente Jurídica está exaurida, qualquer outra manifestação da Comissão 
Permanente Jurídica deve seguir o rito regimental, que prevê inclusive um prazo de 30 dias para 
que seja apresentado. É claro, nobre Conselheiro Fernando Xavier, que se V. Sa. apresentar 
novamente, reiterar esses questionamentos à Mesa e a Mesa achar por bem requisitar à 
Presidência da Comissão Permanente Jurídica para prestar novos esclarecimentos, estou pronto 
para prestá-los ao senhor ou a qualquer outro Conselheiro nessa assentada. Muito obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Guilherme, culto Presidente da Comissão Permanente Jurídica. 
Então, dando prosseguimento. Os senhores receberam cópia praticamente integral do processo 
com a convocação, acompanhada dos pareceres das Comissões Jurídica, de Obras e Financeira 
instadas a se manifestar, sendo que no último dia 12 de dezembro encaminhamos o Relatório de 
Avaliação do imóvel da Rua Angelina Maffei Vita, nº 667, elaborado por empresa especializada e 
assinado pelo Engenheiro Civil Rodolfo Cesar Mato Amorim, acreditado pelo IBAPE – Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que alcançou o valor de R$ 15.500.000,00, 
avaliando esse imóvel. No dia 14 de novembro, o Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza, 
esclarecendo que é perito judicial, apresentou laudo em que atribui ao imóvel o valor de 
R$13.617.347,00. Hoje, a Diretoria protocola um laudo elaborado pela Bolsa Nacional de Imóveis – 
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Não houve tempo de fazer cópias e distribuir aos Srs. Conselheiros, mas vai ser entranhado nos 
autos e estará à disposição de todos os senhores para ler – em que a Bolsa Nacional de Imóveis – 
BNI, notoriamente conhecida, também fazendo exercício de avaliação do imóvel que o Clube 
Pinheiros pretende comprar, chega a um valor de R$15.158.293,18. Então, há três avaliações 
elaboradas por engenheiros, a do Conselheiro La Terza de menor valor. Mas todas elas, no meu 
modo de entender, à medida que essas avaliações sofrem evidentes variações, evidentemente não 
é um número absoluto, pode-se falar numa faixa de valor e não num valor exato, uma faixa de 
valor, todas essas avaliações estão correspondendo com o valor em que a Diretoria pretende 
adquirir o imóvel. A avaliação do Conselheiro La Terza também vai ser juntada aos autos para 
exame, se algum Conselheiro quiser fazê-lo. São esses esclarecimentos preliminares que cumpria 
à Presidência fazer. Há aquela proposta deferida pelo Plenário, de começarmos essa reunião 
diferentemente das anteriores, com a oitiva inicial do Presidente, com a expectativa de que 
consigamos com isso já extirpar algumas dúvidas, de modo que não haveria necessidade de o 
Presidente voltar. Agora, evidentemente se falarem algum assunto que o Presidente não teve 
oportunidade na sua explanação primeira de abordar, terá de ser convocado novamente. E essa 
seria a condição, Sr. Presidente da Diretoria, que se for necessário V. Sa. voltaria ao Plenário para 
dar atendimento aos requerimentos dos Conselheiros, está certo assim, Sr. Presidente? Então, Sr. 
Presidente, por gentileza, queira ocupar a tribuna. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Essa é uma reunião bem atípica, porque acho 
que faz muito tempo que o Clube não adquire patrimônio e a gente está tendo essa oportunidade 
de adquirir um patrimônio para o Clube para gerações futuras. E sempre é bom ter patrimônio, acho 
que essa é a melhor coisa que pode ter para nossa Associação. O que queria mencionar também, 
é uma alegria muito grande poder trazer essa oportunidade de negócio para o Clube. Como 
Presidente do Clube, quando vi essa oportunidade do predinho, foi um associado que me falou: 
Cappellano, você já viu o prédio do Naji Nahas? Falei: Que prédio do Naji Nahas? Eu nem sabia 
quem era o prédio do Naji Nahas. Saí, fui lá, tinha uma placa do corretor. Peguei o telefone dele. 
Liguei e comecei a conversar com ele. Falei: Pô, como Presidente do Clube tenho de trazer essa 
oportunidade ao Conselho. É uma oportunidade, a meu ver, da Diretoria, ímpar, rara que a gente 
não pode deixar passar, até porque o Clube já tentou outras vezes comprar o prédio, tentou em 97, 
senão me engano, o pessoal que está aqui há mais tempo no Conselho e em 97 a gente não 
conseguiu comprar, porque a gente tinha a vontade, toda essa vontade que o Clube queria, mas 
infelizmente não tinha recurso disponível. Hoje a gente está conseguindo ter o prédio vazio. Depois 
o Clube perdeu essa compra, em 97, que começou com o Dr. Arlindo, porque o prédio foi alugado. 
Passaram-se os anos e agora coincidentemente casou tudo, o Clube ter saldo em caixa para poder 
fazer essa aquisição; o prédio está vazio e poder trazer aqui. Enxergo que essa oportunidade 
acaba virando prioridade para o Clube e passa à frente de qualquer outra situação aqui dentro. 
Qualquer outra obra que queira ser feita aqui dentro do Clube, dentro do nosso terreno pode 
esperar seis meses, um ano, dois anos, 10 anos, isso não tem problema, já está aqui dentro. A 
chance de ter um imóvel e o terreno é uma vantagem que a gente não pode perder. Depois vêm 
todas as sequências que são super favoráveis para aquisição. O prédio atende às diretrizes do 
Plano Diretor que estão escritas na carta, mas principalmente periferia, verticalização, não 
atrapalha as áreas que tem atividade. A gente vai poder fazer toda transferência do prédio sem 
atrapalhar qualquer atividade. Você tem de fazer qualquer tipo de construção provisória e a gente 
sabe o custo que tem das construções provisórias, para depois perder essas construções 
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provisórias, a gente consegue atender isso. E ele tem uma característica que como qualquer outro 
imóvel, qualquer avaliação, qualquer perito não vai conseguir chegar, saber valorar se são 10, 20, 
30, 50, 100%, é muro com muro com o Clube. Ele ser contíguo ao muro, só temos quatro 
possibilidades, são quatro prédios que têm lá. Esse é um dos quatro e é o único comercial. 
Qualquer outro prédio que a gente queira comprar, para a finalidade que quer vai ter de atravessar 
a rua, alguma outra coisa. Muro com muro com o Clube só tem esse. Eu não poderia deixar passar 
essa oportunidade de trazer para cá. Além de tudo isso, que não é o caso, eu duvido que a gente 
vá nisso num futuro, a gente adquirindo o prédio, se tivesse isso, que a gente usa tudo por um 
pulmão, daqui a 10, 15, 20 anos se quiser fecha lá o muro e vende o prédio, o imóvel é do Clube, 
ele sempre vai ter valor. Estamos numa fase muito boa para comprar, estamos numa fase de baixa 
de mercado. Todo mundo que trabalha com mercado imobiliário, imóvel sabe que o mercado está 
começando a reaquecer e no final do ano que vem vai estar com outras características. Muita gente 
aqui mora no entorno do Clube, sabe quanto que valem os apartamentos, é só fazer uma conta 
simples e chega ao que a gente está adquirindo. Óbvio também, como todo mundo tem 
conhecimento, que qualquer laudo baliza preço, ele te dá preço, como o Dr. Collet falou, e te 
parametriza, ele não te dá nem a certeza, até porque a gente também pode ter algum conceito 
errado, laudo, algum outro fator, mas quem decide o preço é o vendedor. É o vendedor que decide 
o preço da bicicleta que quer vender; do carro que quer vender; do apartamento que quer vender; 
da empresa dele quando quer vender; a situação econômica dele; a situação financeira; se precisa; 
se não precisa; se tem herdeiro; se não tem herdeiro; se o pai está vivo; se vai dividir em família, 
isso tudo vai ser levado em conta, não é uma matemática pura e simples: Eu acho que vale 10 e 
quero pagar 10. O russo lá do outro lado pode falar: Eu quero 30. Esse imóvel nessas condições 
para o Clube tem um valor muito, muito grande e a gente ainda está conseguindo trazê-lo nessa 
realidade de mercado. Então, juntou tudo para o Clube. O termo de compromisso assinado é risco 
zero para o Clube. Se hoje a gente não aprovar a compra, que acho um grande equívoco, ou 
desperdício, não sei qual é o termo, o Clube não perde nada. Conseguimos trazer esse imóvel até 
aqui sem gastar nenhum real para poder fechar essa compra, para poder apalavrar essa compra, 
sem pagar nenhum valor de aluguel, nada. Conseguimos com nossa seriedade, com nossa 
conversa, com nosso peso do Esporte Clube Pinheiros trazer esse negócio aqui para a gente poder 
decidir. E o mundo que a gente vive não é esse mundo: venho aqui, faço um pedido. Volto para lá. 
Depois volta. Aí entra no mercado imobiliário, especulação, não é assim que funciona o mundo. 
Tanto é que o vendedor falou: Cappellano, vou te dar 30 dias. Falei: Não, pelo amor de Deus, não 
me dê 30 dias, quero 90. Não, no máximo 60 dias. Por isso de trazer ao Conselho essa aquisição. 
Ele mesmo disse que a partir do 31º dia, se a gente não fechar por conta do Clube, a gente tem de 
pagar INPC, juros, TJLP, porque não é fácil você segurar um imóvel, que ele também está 
deixando de fazer um negócio, ele poderia vender, alugar. Falou: Pô, você me paga um mês de 
aluguel e depois a gente conversa. Falei: Não, você espera, porque as condições que o Pinheiros 
está te oferecendo são diferenciadas, que acho que vale a pena também esperar pelo Clube. Fora 
tudo isso, que não tem nenhum laudo feito de nenhum engenheiro, dois do IBAPE que estão lá, são 
terceiros, não tem interesse nenhum aqui dentro do Clube, por isso a gente foi atrás. A gente 
fechou o termo e depois fomos atrás para não gastar dinheiro antecipado, sempre para 
economizar. Pegamos dois laudos do IBAPE, com a velocidade que deu. Eles foram olhar o que 
tem no prédio. Diferentemente de se fazer um laudo sem sequer ter ido ao prédio. Precisa ir ao 
prédio para poder dar laudo. Eles foram ao prédio, pegaram os pareceres e deram aqui, que 
também dá isso. O que o pessoal está esquecendo, quando esse imóvel for incorporado no Clube, 
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aquela área atrás do campo de futebol, no alinhamento desse terreno, deixa de ser área de recuo, 
que hoje você não pode edificar, então, se você quiser fazer alguma coisa edificante no 
alinhamento do prédio, atrás dele para cá, como vai entrar na matrícula do Clube, você tem, além 
de tudo isso, que não tem nenhum laudo de ninguém, mais essa área que você vai poder edificar 
para o Clube. Ou seja, é tudo muito favorável para o Clube nesse aspecto. Nenhum dos dois 
laudos que têm lá, do IBAPE – Não vi o laudo do Conselheiro La Terza, depois vou gostar de ver 
também – ninguém menciona isso, que para o Clube tem essa facilidade, que você ganha essa 
área de recuo. Obviamente que com aquisição desse prédio, a gente vai pegando pelo Diretor e a 
gente vai mudar, vai ter um novo sequenciamento do Plano Diretor, porque estamos adiantando 
com essa compra em dois, três anos o Plano Diretor. Qualquer intervenção que fosse proposta e 
feita demoraria um ano, um ano e meio, dois, três anos para ser executada. E depois você veria o 
que mexeria. Então, chamei os coordenadores do Plano Diretor, falei com o arquiteto Heitor 
Tonissi, com o Conselheiro Lomonaco, que acho muito interessante, as áreas que vão ser 
liberadas, que a gente tenha essa conversa com o Plano Diretor e traga para cá para também já 
começar a ver esse novo sequenciamento para tirar qualquer tipo de celeuma do futuro: por que 
você começa pela esquerda? Por que você começa pela direita? Não tem problema nenhum, a 
gente faz com calma. O Chico também participa do Plano, todo mundo participa, são mais opiniões 
para a gente ver. Óbvio, vamos ter um novo sequenciamento porque vai adquirir uma área que a 
gente precisa. Vamos ter uma diminuição do nosso caixa, óbvio também, vamos ter R$15 milhões a 
menos. Não podemos nos esquecer que nessa compra nesse nosso caixa tem R$8 milhões dos 
chineses. Graças a Deus eles vieram no ano passado aqui, deixaram R$8 milhões e a gente 
transferiu ao Fundo de Investimento para poder pedir autorização para gastar. Se quiser fazer uma 
conta simples, na verdade o Clube há dois anos não tinha R$8 milhões, hoje tem, está botando 
mais R$7 milhões para comprar o prédio. Acho isso muito legal para a gente aqui no Clube. Ainda 
com relação a valor, só para fazer uma conta boa para ajudar, vamos supor que quiséssemos 
brigar por valor: do perito A está melhor; do perito B está pior; do La Terza está melhor; do João 
está melhor. Se você pegar todos os laudos que foram apresentados, o de R$13 milhões e 600, 
que fiquei sabendo agora; R$15 milhões e 158; R$15 milhões e 500 e outra metodologia R$15 
milhões e 800, e os da proprietária, que começou pedindo R$18 milhões, ela não queria vender, 
sabia o que tinha na mão, não é boba, óbvio, ela é associada do Clube, não sabia, depois fiquei 
sabendo. Se você pegar todos esses laudos, mais os dois pareceres, que não é laudo, que ela 
trouxe, pelas imobiliárias que avaliaram o edifício para ela poder vender. Quando ela começou 
insistir muito em R$18 milhões, R$17 milhões, falei: Então, vai ao mercado e me arranja um 
parecer de R$18 milhões que a gente conversa. Mas, enfim, se você pegar mais os R$16 milhões, 
então, vamos lá: R$13 milhões e 600; R$15 milhões e 158; R$15 milhões e 800; R$16 milhões e 
R$16 milhões e 350. Somar e dividir por 5 dá R$15 milhões e 400. É impressionante, está tudo 
variando ali, estamos tudo nesse sentimento, fora todas essas coisas que coloquei. Um perito fala: 
Ah, você até poderia pagar um ágio, poderia pagar alguma outra diferença pela facilidade que já foi 
explicada do muro com o Clube, que não tem o que falar. Têm muitos Conselheiros aqui que já me 
abordaram no caminho: Pô, Cappellano, se a gente tivesse comprado quando foi oferecido um 
terreno da Hebraica, a gente era outro tamanho, se tivesse comprado outra coisa, então, volto a 
dizer, essa oportunidade não pode se perder. Também me perguntaram muito: Pô, Cappellano, 
quanto vamos gastar para reformar esse prédio, adequá-lo ao que o Clube precisa? Mandamos 
nosso Departamento de Patrimônio, nossos engenheiros foram lá, fizeram um laudo das 
instalações, tudo, está aqui, também nessa última semana, estará à disposição depois, mas está 



10/31 

 

tudo como uma obra, em excelentes condições, por isso é importante irem lá olhar. Única que foi lá 
olhar foi a Comissão de Obras através do seu Presidente. Mas digo que a gente gasta no máximo 
R$1 milhão e 200 para fazer toda reforma que tem lá. Mas em contrapartida, quem acompanhou a 
PO e viu lá às Fls. 104 ou 105, têm duas obras que a gente deixa de fazer com a aquisição, que já 
estariam relacionadas a isso, que é a portaria dos funcionários que a gente teria de fazer. O 
vestiário dos funcionários que seria feito de imediato e todo remanejamento do centro 
administrativo, que era um problema. Então, você está fazendo isso, está gastando esse dinheiro, 
mas está deixando de gastar outro. Essa soma de dinheiro que a gente iria gastar estava dando em 
torno de R$800 mil, então, vamos ter um acréscimo aí de R$400 mil para fazer em nosso 
orçamento que a gente tinha planejado. Depois vai ter um slide que a Yara preparou que mostro 
bem detalhadamente o que a gente vai fazer. Outro assunto que é importante dizer, que vai estar 
nos slides, hoje nós temos 300 pontos administrativos espalhados no Clube. Desses 300 pontos 
nós temos 235 no prédio do centro administrativo e 65 pontos espalhados pelo Clube, na seguinte 
forma: 7 ou 8 no Conselho Deliberativo; 7 ou 8 lá no Salão de Festas e os outros embaixo do 
Solarium da piscina: DAS, Suprimentos, Patrimônio, serviços gerais, tudo isso vai sair de lá, vou 
mostrar e vai ser encaminhado ao prédio novo. A gente fez uma somatória de áreas e entende que 
esse prédio novo vai ter em torno de 220 postos administrativos de atendimento. E no prédio, 
vamos dizer assim, do centro administrativo vai ter 79, 80 postos de atendimento. Com essa 
ginástica vai conseguir melhorar muito, por isso que muda completamente o sequenciamento do 
Plano Diretor, muito provavelmente depois das discussões tirar o Conselho Deliberativo do 2º andar 
do prédio do poliesportivo, levá-lo para o centro administrativo, ficar um centro bem administrativo. 
E também, esse é o único que ainda não está... 
 
Presidente – Vamos ficar na cobertura Presidente? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É no velho, porque o prédio velho ficaria para 
atender os associados e ter a parte institucional do Clube na parte de cima, que é o Conselho 
Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Presidência e muito provavelmente o Pró-Memória cabe lá. 
Então, vai vir uma visita, vai vir um presidente de outro clube, vai vir um atleta para assinar um 
contrato com o Clube, um sócio que queira, vai passar lá e rapidamente vai ter acesso a tudo isso. 
Acho que de todos os departamentos, o mais importante vai ser o Pró-Memória, porque conta 
nossa história lá. Fora as economias processuais de andar entre Conselho, Diretoria, que não tem 
dúvida que vai ser melhor. O prédio atende também uma reclamação constante dos associados, e 
quem sabe da administração do Clube percebe isso, hoje ele vem vender uma barra de chocolate, 
uma caneta, um parafuso, entra pelo Clube, anda, vai lá a Suprimentos, embaixo da piscina. Mostra 
o produto dele. Sai, toma um café no Tênis. Para lá na piscina, dá uma olhada, fica embaixo da 
jaqueira ou da palmeira. Sai. Vamos lá, já que estou aqui, o Pinheiros, eu gosto, vou dar uma 
passada aqui nas quadras externas. Fica ali assistindo o Vôlei de areia. Acabou com isso, a gente 
vai conseguir isolar todos esses fornecedores que vem a Suprimentos, Patrimônio, Jurídico, todo 
mundo vai ficar naquele prédio. O funcionário vem aqui, os mais antigos, estava conversando com 
a Conselheira Fernanda, quem não sabe, a Foca, muito tempo atrás entraram no Clube. Depois 
subiu lá no administrativo, teve coronhada, tudo, e à época assaltaram a Tesouraria do Clube. A 
gente vai evitar o trânsito dessas pessoas que não tem vínculo nenhum com o Clube. Ele vem, 
vende o produto dele, a gente tem um fluxo de visitantes enorme aqui no Clube, não se esqueçam 
do que a gente compra, do que vem de gente, que vai ficar confinado e não vai ter problema. 



11/31 

 

Resolve o problema que estava falando da própria portaria dos funcionários, que quando chove é 
absurdo os nossos funcionários ficarem tomando chuva, porque não tem cobertura, não tem o que 
fazer. Teria de mexer no recuo do Clube para poder fazer uma obra. Não vamos perder isso, 
vamos passar para o prédio lá e a gente consegue também resolver esse problema. Vou mostrar 
mais ou menos o que falei, rapidamente, a vocês. Acho bom apagar as luzes aqui da frente senão 
o pessoal não enxerga, é ao contrário. 
 
- Procede-se à exibição de slides. 

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Para quem não teve oportunidade, quem não 
sabe, para falar, esse prédio fica atrás do gol de Futebol, entre o vestiário dos visitantes e o gol. 
Esse é o predinho, 667. Aqui são as fotos que mandei ao Conselho, mas quem recebeu pelos 
Correios, xerox, não estavam muito legíveis, então, fiz questão de trazê-las, para quem quiser 
acompanhar. O predinho, é bom dizer, tem um subsolo, térreo para ocupar, mais essa parte de 
trás, que obviamente a gente vai quebrar o muro e aí faz o acesso provavelmente pela parte de 
baixo, que está 50 centímetros mais baixa que o nosso terreno. Tem quatro pavimentos em cima 
do térreo, mais um 5º pavimento e cobertura. O que estava falando, que foi o elemento que não 
consegui passar em tempo ao Conselho, por isso que estamos aqui explicando antecipadamente, é 
a parte que acabei de falar, as justificativas. Essas são as justificativas que colaboram na aquisição 
do prédio. Isso foi o que acabei de falar, dos postos atuais, temos 300: 235 lá no centro 
administrativo e depois os espalhados, embaixo da piscina, no centro esportivo e no Salão de 
Festas. A configuração que a gente está imaginando são 221 pessoas no novo prédio 
administrativo e 79 no atual. O que ficaria no prédio administrativo nos 79 pontos fixos, como já 
falei, a área de relacionamento com o associado; Conselho Deliberativo; Diretoria; Conselho Fiscal, 
estrutura de governança; áreas de apoio para as Comissões Permanentes. Agora a gente vai ter 
essa Comissão Processante nova, tinha até conversado com o Dr. Collet que vai demandar uma 
área maior, vamos atender também. Áreas para reuniões e recepção de caráter institucional. E o 
que não tinha falado, foi bom colocar, no andar de baixo a gente vai continuar com a lavanderia; 
refeitório dos funcionários e atletas; o DAS vai para onde está o RH hoje, naquela área de lazer, 
onde era e volta; docas e almoxarifados. Área técnica estratégica: data center, tesouraria e sala de 
monitoramento. A única que a gente não vai mandar para o prédio novo é tesouraria, pelo que 
acabei de explicar, que ela fica enfiada no canto, o acesso é difícil, porque mexe com dinheiro, 
acho que quanto mais proteger é importante ao Clube, então a gente vai manter a tesouraria lá. No 
prédio novo, que é o próximo slide, a gente tem o acesso dos funcionários, visitantes, candidatos, 
quem vem procurar emprego: atendimento dos fornecedores, sala de reunião para essa turma, as 
salas de treinamento e as instalações administrativas para os departamentos: esportes, olímpico, 
de formação, associativos, competitivos, relações esportivas, bares, restaurantes, financeiro, 
comunicação e marketing, software, social e cultural, jurídico, tecnologia, planejamento, escritório 
de projetos, qualidade e meio ambiente, administração do DAS, patrimônio, serviços gerais, 
suprimentos, RH, recrutamento e seleção e medicina do trabalho. Esse vai ser um prédio 
extremamente administrativo e quando precisar falar com algum Diretor, algum funcionário, algum 
gerente, ele vai ser encaminhado e atendido no prédio novo, até facilita nossos funcionários poder 
trabalhar, porque está lá, de repente chega um associado, interrompe, às vezes fica até difícil de 
trabalhar, então, a ideia é essa. No próximo slide é uma metragem quadrada que a gente fez no 
estudo. Hoje, só para saberem, o centro administrativo tem 2.800 m², por isso que esses 2.400 que 
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a gente está falando, 2.354, os 400 faltantes provavelmente seriam do Pró-Memória. Depois vai ter 
um desenho, mas tem de área quadrada hoje no centro do nosso administrativo: Salão de Festas 
85 m², embaixo da piscina hoje tem 450 m². Desses 450, 120 é a parte do DAS que vai para o 
prédio antigo que estou falando. O centro administrativo antigo vai mandar para o novo 820, está 
dando 1.223 lá. Lá tem 1.117, a gente acredita que com nova configuração hoje existente em 
qualquer empresa de trabalho a gente consegue chegar aos mil, cento e poucos metros que vai 
precisar. Aí está exatamente do lado esquerdo a área do Solarium da piscina, que é ligada ao DAS. 
Essa é a área do DAS – O desenho está ao contrário – E do lado direito é serviços gerais, tudo, 
mas está escrito ali, 313 m² que falei que ganha, que sai daí, soma 313 mais 121, dá os 450 que a 
gente distribui no prédio novo e no prédio antigo. No outro slide é o Salão de Festas, para quem 
não sabe, onde estão esses 85 m² usados do Clube para áreas administrativas, que também hoje o 
cara vem fazer um exame admissional, passa no RH, vai ao Salão de Festas, também vai evitar 
esse trânsito interno de quem ainda não é funcionário. Aí é a área do Conselho, que tem 230 m² lá 
no poliesportivo, no 2º andar, e vai lá para o prédio atual junto com o Conselho Fiscal. Aí do lado 
esquerdo é onde hoje tem a área administrativa, o RH, parte dele, que vai ser colocado o DAS ao 
lado do refeitório, para o pessoal descansar após o almoço, evitar também dormir embaixo da 
arquibancada lá no Futebol, esses problemas que a gente tem corriqueiramente aqui dentro do 
Clube. Aí é o 1º andar do edifício atual, onde está contornado de vermelho são as áreas que vão 
sair: embaixo ali relações esportivas e do lado esquerdo parte de restaurantes, administrativa. Do 
lado direito continua, que é central de atendimento. Esses dois vão para lá. O resto que está aí 
continua, que já foi falado: cozinha, refeitório. Aqui é no 2º andar, onde tem a Presidência, 
manteria, só para mostrar: a Presidência e sua Secretaria, salas de reuniões, pessoal da 
tecnologia, data center. E lá no cantinho, escondidinho, camufladinho continua a Tesouraria do 
Clube, onde roda dinheiro e é importante ter essa privacidade e segurança. Tem mais um que 
gostaria de mostrar, Yara, consegue colocar, só a parte final, como o próprio Dr. Collet falou, não 
deu tempo, foi protocolado tarde. Também é do IBAPE, Bolsa Nacional de Imóveis, senão me 
engano são Fls. 23, Yara. Isso aí, Fls. 23, termo de encerramento elaborado por eles. Desce mais 
que mostra quem assina, Engenheiro Civil, Membro Titular do IBAPE, Rafael Bueno da Rocha, 
mais dois engenheiros civis estão assinando também esse laudo, como outro engenheiro civil. Esse 
deu R$15 milhões e 158. Só estou mostrando porque não deu tempo de enviar a vocês, mas o 
outro que deu R$15 milhões e 500 para uma metodologia e R$15 milhões e 800 por outra 
metodologia foi enviado. Era isso. Então, o que a gente tinha para mostrar com relação ao prédio 
são todas essas partes. Lógico, estou aberto a todas as discussões, dúvidas, tudo, mas, volto a 
dizer, essa possibilidade, não ia dormir tranquilo como Presidente do Clube se não trouxesse isso 
ao Conselho nessas condições, que é risco zero ao Clube. Nessas condições de ter oportunidade 
casando com tudo, a felicidade de a gente ter o recurso no caixa para utilizar, que é o mais 
importante, porque a gente já teve vontade, mas não conseguiu porque não tinha, graças a Deus a 
gente tem. Também, um detalhe, para todo mundo saber, quem tem alguma dúvida, no próprio 
orçamento apresentado... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Pessoal. No próprio orçamento, apresento aqui 
R$1 milhão e 200 que a gente entende de obra civil. Qualquer outra obra dentro do Clube pode se 
postergar, não tem pressa nenhuma para se fazer, porque a gente não pode perder essa 
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oportunidade. Fui bem claro que a oportunidade vira prioridade e em nosso orçamento de 
investimento que foi aprovado, tudo, ainda tinha um saldo de R$14 milhões, independentemente 
dessas colocações, porque agora vai se alterar, porque a gente também tem de organizar, como 
falei, adiantamos o Plano em dois, três anos. Agora é o momento de sentar, rever o que precisa ser 
feito e ocupar essas áreas que vão ser liberadas em vários locais do Clube junto com o Plano 
Diretor e ocupar o predinho sim, que esse já tem bem definido qual é sua estratégia. 
Gradativamente, o Plano é para 15 anos, mas a gente nunca imaginou, sem contar que em 90, 120 
dias a gente vai poder usar o prédio sem atrapalhar nenhuma atividade aqui do Clube, que é o mais 
importante, sem nenhum problema com Vôlei, Esgrima, Basquete, Conselho, DAS, cultural, a gente 
consegue fazer tudo sem atrapalhar, que isso também é um negócio que é difícil mensurar o custo 
dessas intervenções quando tem e atrapalha muito nosso corpo associativo. ... Acho que nós aqui 
temos essa honra de poder participar do Conselho neste momento, e daqui – Fui ver a ata de 97 
para descobrir por que não tinha dado certo – Te garanto que vai estar daqui a 20, 30, 40 anos lá 
no Pró-Memória que essa sessão do Conselho adquiriu patrimônio para o Clube, adquiriu um 
prédio e vão estar todos os nossos nomes lá grafados, dizendo: Naquele momento esses 215 
Conselheiros contribuíram com o Clube nessa decisão. Isso é muito importante para o Clube, 
porque toda vez que a gente vai ao Pró-Memória ler vê como o Clube foi construído, como o Clube 
foi avançando. E demos a sorte, tudo, de calhar e poder trazer isso. Brinco com alguns mais 
próximos, mas acho que tenho liberdade aqui no Conselho para falar: Esse é um grande presente 
de Natal que a gente está trazendo ao nosso associado. Acho que isso aqui é muito bom para o 
Esporte Clube Pinheiros, é muito bom para o futuro do Clube, quem sabe no futuro a gente tenha 
possibilidade de comprar os outros três predinhos, mas por enquanto a gente só tem possibilidade 
de comprar esse predinho. Era isso que tinha a falar. Muito obrigado. Quer perguntar que já 
respondo? Quer fazer depois? 
 
André Perego Fiore – Se puder responder agora agradeço. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Prefiro, se bobear não preciso nem voltar aqui 
depois. 
 
André Perego Fiore (aparte) – Antes de qualquer coisa quero agradecer pela explicação, 
Cappellano, deu para sanar uma série de dúvidas, que acho que a maioria dos Conselheiros aqui 
não tinha algumas das informações que você passou agora. Agora, o que ficou um pouco em 
aberto e gostaria de saber é em relação justamente dessas áreas que vão ser liberadas do Clube. 
Queria saber se a Diretoria, Presidente, já tem pelo menos um pré-projeto do que vai ser feito 
nessas áreas que vão ser liberadas e qual vai ser o real impacto financeiro disso, porque hoje a 
gente está aprovando liberação de R$15 milhões, mas pelo que você mesmo falou, existe mais 
R$1 milhão e tanto de obra nesse novo centro administrativo, que obviamente é natural. Existe 
também outro impacto financeiro em relação a essas áreas liberadas. A gente gostaria pelo menos 
que tivesse uma pequena noção em relação a isso, porque também é importante, há um impacto 
financeiro nisso. Quer dizer, como Conselheiro e acho que alguns dos meus Pares também 
gostariam de saber, em relação a esse impacto e se existe um pré-projeto, quer dizer, exatamente 
o que mais ou menos a Diretoria pensa em relação a isso. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Como falei no começo aqui, essas novas áreas 
que vão surgindo, vamos conversar com o Plano Diretor para o Plano Diretor ajudar, explico por 
que. Já está surgindo área, você não tem noção do que já foi de gente pedir local, é nego de curso, 
atividade esportiva, está todo mundo já de olho nas áreas que vão sobrar. E ali é uma área nobre 
do Clube, na frente da piscina. O próprio Conselho Deliberativo saindo, o pessoal da piscina já está 
de olho. O Pró-Memória está todo mundo de olho. Então, o que a gente pode fazer? Como a gente 
está adiantando o Plano Diretor em dois, três anos, vamos ocupar o predinho. Nesse interim, além 
do sequenciamento e as áreas que vão ser ocupadas serão estudadas pelo Plano Diretor. Te 
explico um exemplo clássico: se eu for lá onde está o DAS hoje, que está maravilhoso e botar só 
cursos não gasto nenhum real, é zero a despesa que a gente vai ter. Se a gente porventura, eu vou 
dar um exemplo, botar lá sala de ioga, que tem um pedido, gasta um pouquinho para botar a sala 
de ioga e resolve outro problema que está tendo lá. Por exemplo, tem outra ideia que me falaram, 
traz aquelas salas de conferência e sala da Presidência da Sede lá para baixo, que não é utilizado, 
para fazer palestras, que é muito melhor lá, muito mais amplo lá embaixo, depois de reformar vai 
surgir espaço na Sede Social. Aí já vem outro e fala: Pô, Cappellano, leva o cabeleireiro e o 
barbeiro para baixo do Solarium da piscina. Não vou tomar essa decisão, Fiore, até porque a gente 
vai ter de mensurar o que vai ter de área liberada dentro do Clube. Se a gente não quiser utilizar, 
do jeito que está lá não gasta nada. Se a gente for colocar muitas outras atividades, mas isso tem 
de conversar com o Plano Diretor, porque como disse, vai mudar o sequenciamento. Vamos dar um 
exemplo, raciocinar junto, que estou pensando nisso. A gente tira o Pró-Memória do 1º andar, a 
gente pode corrigir o problema do vestiário da Natação, beleza. A gente abre o 2º andar do poli, 
pode fazer salas para danças, etc., pode trazer outras atividades, ioga, são coisas que pode fazer. 
Se você traz barbeiro, cabeleireiro para baixo do deque do Solarium da piscina libera área nobre do 
Clube sem ter de construir nada. Enfiar todos esses cursos do cultural que não tem espaço, joga lá, 
então vai ser gradativamente. O que enxergo, até pelo tempo de gestão, você em três, quatro 
meses força total no predinho, faz o predinho. Nesse interim vai caminhando os estudos do Plano 
Diretor das áreas que vão estar abertas, que vão sair para poder fazer. Agora, tem uma grande 
vantagem, como você falou, qualquer coisa que for fazer tem de vir pedir dinheiro aqui no 
Conselho, não tem diferença, não muda nada tendo ou não tendo o predinho, qualquer mudança 
feita no Clube precisa vir para o Conselho Deliberativo, então não vai se alterar nada, inclusive 
esse R$1 milhão e poucos que a gente está falando de reforma, você tem de quebrar o muro. Tem 
uma parede da garagem e vai ter de quebrar, fazer o acesso, fazer uma entrada para os 
funcionários, tem de fazer uma adaptação. Todo mundo quando compra um apartamento gasta 
R$2 milhões e gasta uns 10%, R$200 mil para arrumar do jeito que quer, é o que a gente vai fazer. 
Então, depois de seis meses acho que a gente vai ter a definição pelo Plano Diretor do 
sequenciamento. O que é importante botar, por isso eu estou insistindo no Plano Diretor, porque 
tem muita gente de olho nessas novas áreas que vão surgir. E temos de fazer um negócio 
ponderado para não enfiar, vou dar um exemplo – Que foi até o Odilon, que não está aqui, mas ele 
bateu na mosca quando falou comigo e agora está aqui – O Odilon falou assim quando a gente foi 
aprovar a reforma do DAS: Pô, Cappellano, você vai gastar R$150 mil na melhor área do Clube 
para deixar o pessoal. Falei: Odilon, vou fazer o minimum minimorum porque o negócio está 
insalubre e no futuro a gente usa para algum cultural, alguma coisa. O que quero dizer com isso? 
Tem que ter muita calma para escolher, porque quando o DAS foi para lá foi a grande burrada, 
porque não dava para ter botado o DAS ali. E para você tirar alguma coisa do Clube dá uma 
dificuldade muito grande, só que naquele momento não tinha área, não tinha espaço e se botou lá. 
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Agora, a gente vai conseguir consertar isso. E aí o próprio Odilon falou: Pô, Cappellano, vamos 
gastar o minimum minimorum. Veio ao Conselho para depois a gente poder ocupar com o 
associado no futuro, porque se for uma desocupação desenfreada depois não tira mais, se botar 
ninguém sai, aí já forma a patota daquele... 
 
Presidente – Presidente... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Desculpe-me, Collet. 
 
Presidente – Não é isso, o senhor está sendo muito claro, está dando todos os esclarecimentos 
pedidos, mas acho que o questionamento do Dr. Fiore já foi solucionado. 
 
André Perego Fiore – Já foi solucionado. Obrigado.  
 
...  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Estou inscrito para falar, mas já vou adiantar o que vou falar 
lá na frente e vou fazer uma pergunta. Você falou aqui que vai gastar em torno de R$1 milhão e 
200 de obras civis, mas ninguém aqui citou a parte mais cara, que são elevadores, instalações 
elétricas, o A.V.C.B. do Corpo de Bombeiros, tudo isso que estou citando são itens muito caros. O 
prédio é de 1985, tem 32 anos agora, quanto é que o Clube pretende gastar nesses itens? Porque 
não adianta nada falar que vai gastar R$1 milhão e 200 em obras civis e depois aparece uma conta 
de R$3 milhões, R$4 milhões para fazer toda parte elétrica, elevador. Ar condicionado, ali não cita 
como está o ar condicionado. São todos itens caros, isso nós precisamos saber. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vamos lá. Primeiro, o seguinte, tem de ter 
responsabilidade para falar, se eu falar que vou gastar R$1 milhão e 200 e voltar aqui e falar com 
R$3 milhões você me cobra. A primeira coisa que quero é que você me cobre se isso acontecer. 
Segunda coisa, tudo isso que você falou, elétrica, elevador, ar condicionado, que já têm no 4º e no 
5º, está tudo dentro desse R$1 milhão e 200, a obra civil, tudo isso está em torno disso. Então, 
beleza, você quer dar uma margem, uma folga, podemos ir para R$1 milhão e 400, como podemos 
ir para R$1 milhão, não vai passar disso. Você é engenheiro, sabe fazer conta por metro quadrado 
de área, você sabe quanto é o item caro, quanto custa para construir e quanto custa para reformar, 
é o que posso te falar que a gente tem. E aí vai vir aqui no momento oportuno para discutir. De 
obra civil a gente entende que vai gastar isso com tudo isso que você falou, elétrica, hidráulica, ar 
condicionado e elevador. É isso aí, é o que a gente entende que vai gastar. A.V.C.B. também, já 
tem o alvará, está tudo incluído nessa nossa conta. R$1 milhão e 200, vamos botar para não ter 
erro, como bom engenheiro, mais ou menos 10% para cima e para baixo, eu acho que isso está 
bem tranquilo na obra civil. 
 
Presidente – Muito bem, está esclarecido. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Muito obrigado, Dr. Collet. 
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Presidente – Sr. Presidente, eu que agradeço seus esclarecimentos, foram muito interessantes. 
Vamos ouvir os Conselheiros, pode ser que V. Sa. ainda tenha de voltar à tribuna. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Presidente, só uma pergunta. Você falou que vai incorporar o 
imóvel ao Clube, não tem problema constar na matrícula que é residencial? Só essa questão. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Dr. Fernando, não é residencial. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Não é residencial? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – No material enviado a vocês, Conselheiros, está 
inscrito na prefeitura, é um imóvel comercial. ... Vou te dar mais uma resposta para tirar qualquer 
dúvida. A gente colocando esse imóvel para dentro, por que quer colocar? Por causa do IPTU do 
Pinheiros. Esse imóvel tem um IPTU de R$98 mil por ano e queremos colocá-lo para dentro para 
entrar em nosso IPTU, está bom? 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Muito obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado, Presidente. Há 10 Conselheiros inscritos, o primeiro inscrito é o 
Conselheiro Ricardo La Terza. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Presidente, a questão que tinha da inspeção predial o 
Presidente já esclareceu dos gastos, teremos na faixa de R$1 milhão e 200 a R$1 milhão e 400. 
Quanto à questão conceitual das avaliações aqui não seria o local, porque envolve conceitos 
técnicos que a gente ficaria a noite toda discutindo, mas gostaria que constasse que minha avalição 
foi protocolada no Conselho Deliberativo e monta em R$13 milhões e 600. E foi feita com 
elementos comparativos da Avenida Faria Lima, que é o preço mais caro de São Paulo. 
 
Presidente – Muito bem, a Mesa já tinha feito consignar que o senhor fez uma avaliação, informou 
inclusive o valor que o senhor alcançou e que o seu laudo vai ser juntado no processo. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Está bom, Sr. Presidente, então abro mão de falar na 
reunião. Obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado.  
 
José Luiz Ridolpho – O Presidente Cappellano esclareceu grande parte do que íamos falar, mas 
acho importante a gente colocar algumas coisas aqui. Boa noite, Presidente Collet, demais 
Membros da Mesa, Presidente Cappellano, Srs. Diretores, Conselheiras e Conselheiros. Gostaria 
de tecer alguns comentários acerca do tema central da nossa reunião, o pedido formulado pela 
Diretoria de autorização do Fundo Especial de Investimento para aquisição do imóvel sito à Rua 
Angelina Maffei Vita. Preliminarmente, Sr. Presidente, embora o Pinheiros seja Entidade de direito 
privado, sua constituição e subordinação aos seus mais de 38 mil associados nos aproxima muito 
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dos regramentos da administração pública, pois os atos de nossa gestão também devem ser 
sempre visar o interesse social. E para atendimento desses interesses coletivos temos como 
dimensões a oportunidade como elemento motivo e a conveniência como elemento objeto. Minha 
oração está focada nesses elementos, os quais compõe o mérito do ato administrativo pretendido 
pela Diretoria, ou seja, a compra do prédio. O motivo, oportunidade, deve atender a necessidade 
real do Clube e estar dentro da razoabilidade, tornando oportuna a compra do prédio. Conforme o 
ofício DI-796/2017, a Diretoria justifica a necessidade da aquisição como forma de possibilitar a 
centralização das atividades administrativas e de apoio que hoje ocupam diversas áreas do Clube, 
liberando essas áreas para atividades esportivas, sociais, culturais e de lazer, que atualmente 
disputam entre si espaços compartilhados e muitas vezes inadequados para as seções, que 
acabam literalmente se encaixando nesses locais, o que impossibilita provermos um ótimo serviço 
aos associados, resultando num índice de insatisfação, que somente será revertido com a melhora 
das instalações. Justifica ainda que o edifício está em área contigua ao terreno do Clube, o que em 
pequeno espaço de tempo estará adaptado como novo centro administrativo. Não teremos 
intervenções dentro do Clube, não havendo impacto negativo em nenhuma de nossas atividades. 
Teremos uma melhora na segurança interna, como entrada independente que possibilitará controle 
total do fluxo de fornecedores e visitantes. Ao contrário do que hoje ocorre, quando esses terceiros 
acabam... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Conselheiro, só um minutinho, por favor. Há um Conselheiro na tribuna, vamos evitar 
atrapalhar. Pode prosseguir, Conselheiro. 
 
- Conversas paralelas. 

 
José Luiz Ridolpho – Posso esperar. 
 
Presidente – Conselheiro Ridolpho, por favor, Conselheiro, prossiga. 
 
José Luiz Ridolpho – Obrigado. Teremos uma melhora na segurança interna, como entrada 
independente que possibilitará controle total do fluxo de fornecedores e visitantes. Ao contrário do 
que hoje ocorre, quando esses terceiros acabam por caminhar livremente pelo Clube. E a compra 
do imóvel atende as diretrizes do Plano Diretor de forma integral. Isto posto, nos parece 
incontestável que o elemento oportunidade, motivo está devidamente caracterizado. Passamos 
agora a analisar o segundo elemento, conveniência, objeto. Para ser conveniente, o objeto precisa 
ser lícito, ou seja, estar dentro de nosso ordenamento jurídico e não violar nenhuma normal legal. A 
compra do prédio é ato autorizado pelos nossos regramentos e depende, é claro, de autorização 
deste Egrégio Conselho. O objeto também precisa produzir um resultado que atenda a finalidade 
pretendida, que é a satisfação ao interesse coletivo dos associados. As justificativas apresentadas 
pela Diretoria demonstram que o objeto compra do prédio atende aos anseios dos sócios à medida 
que amplia os espaços para as diversas atividades associativas, o que certamente vai melhorar a 
qualidade do atendimento e aumentar a participação dos sócios nessas atividades, pois todos nós 
queremos ser bem atendidos e fazer de uma infraestrutura adequada que remotivará para a prática 
esportiva. Desta forma nos parece incontestável que o elemento conveniência, que é o objeto, está 
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também devidamente caracterizado. Superadas essas preliminares, nos cabe averiguar se o custo 
envolvido está adequado e obviamente se o Clube possui a necessária segurança jurídica para 
seguir com a compra. Quanto ao custo, com base no último documento enviado pela Diretoria, 
denominado relatório de avaliação, elaborado pela empresa Valor Justo, o valor estimado do imóvel 
é de R$15 milhões e 860, conforme descrito na página 34. O relatório é bastante pormenorizado e 
completo, o qual todos tivemos acesso, restando que o valor negocial pretendido é de R$15 
milhões e 600, se apresenta compatível com o valor de mercado atribuído pelo citado relatório. 
Apresenta também o relatório, em anexo II, tabela comparativa com seis imóveis similares à venda, 
chegando a um preço médio de R$14 milhões e 182, que multiplicado pela área construída do 
prédio, 1.117 metros, teríamos um valor de R$15 milhões e 840 aproximadamente. Novamente, 
vemos que o custo pretendido na negociação está devidamente justificado e adequado ao 
mercado. Finalizando, deixo consignado meu voto pela autorização da compra, desde que 
previamente cumpridas as exigências detalhadas na cláusula quinta do compromisso de compra e 
venda encaminhado pela Diretoria, onde estão descritos todos os documentos ... relativos aos 
vendedores, comprovantes, certidões negativas, dentre outros. Relativos ao imóvel, certidões, 
quitações de IPTU, habite-se, dentre outros, aos quais deverão ser entregues pelos vendedores 
antes da lavratura da escritura de compra e venda. Assim sendo, a Diretoria Jurídica do Clube 
deverá comprovar o implemento de todas as condições detalhadas nas páginas citadas à cláusula 
quinta para somente então autorizar a Diretoria a continuidade da negociação. Tudo isso a fim de 
garantir a necessária proteção jurídica do Esporte Clube Pinheiros e de seus associados. Agradeço 
a todos a paciência, porque o Cappellano foi bastante claro.  
 
Presidente – Foi muito clara a manifestação. Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Presidente, por favor, gostaria de propor, que o assunto já está 
esclarecido de forma brilhante pelo Sr. Presidente. Depois da forma didática do Sr. Ridolpho, acho 
que não tem mais nem dúvida, eu proporia que pudéssemos entrar na votação.  
 
Presidente – Muito bem, embora pelas palmas fique delineado o resultado, sou obrigado a pôr em 
votação. Aqueles que acham que o assunto... 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Sr. Presidente. 
 
Presidente – Está em votação. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – A sessão foi convocada exclusivamente para 
debater sobre esse assunto, então, pediria ao senhor que ouvisse os inscritos que estão aí. 
 
Presidente – Vamos fazer a votação, então vou fazer em duas etapas, a primeira é se vamos ouvir 
os inscritos que já estão aqui... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 
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Presidente – Então, aqueles que entendem que o Plenário está suficientemente esclarecido, 
permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, queiram se levantar.  ... O Plenário está 
suficientemente esclarecido.  
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente, o senhor me permite. 
 
Presidente – Permito, mas sabe que ia fazer uma sugestão, Conselheiro, o senhor pode se 
manifestar em Várias. 
 
Antonio Moreno Neto – Só gostaria, aliás, sou favorável à compra do imóvel, só que algumas 
perguntas gostaria de fazer ao Presidente. Como esse assunto é compra de um ativo do Pinheiros, 
que é superimportante para nós, eu acho que deveria levar em consideração os Conselheiros 
inscritos se manifestarem. Muito obrigado. 
 
Presidente – Pois não, Conselheiro, a Mesa está seguindo a decisão do Plenário. Vamos, 
senhores, então proceder à votação. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Posso fazer declaração de voto? 
 
Presidente – Pode, mas não verbal, o senhor manda por escrito depois, não existe declaração de 
voto verbal. Aqueles que forem favoráveis à concessão de autorização à Diretoria para que ela 
utilize... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: E valor, Presidente. 

 
Presidente – Vou mencionar, estou procurando. ...ela utilize o valor de R$15 milhões e 600 mil 
para aquisição de imóvel localizado na Rua Angelina Maffei Vita, nº 667, e o valor de R$526.084,32 
para outras despesas, aqueles que forem favoráveis... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Vou fazer a proposta única, porque parte são custas da compra. Como que vai fazer? 
Vai dividir? Aí haveria então a possibilidade de aprovar o pagamento da escritura, mas não a 
compra do imóvel, evidentemente que não. Então, tem de ser votação conjunta, ou dá autorização 
para tudo ou não dá para nada, não tem sentido.  
 
Quem for favorável à concessão da autorização à Diretoria nos valores que mencionei, para as 
finalidades mencionadas, permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, queiram se 
levantar.  ... Aprovado, por grande maioria.  
 
Agora podemos voltar ao Expediente. Há dois inscritos. 
 
- Conversas paralelas enquanto várias pessoas se retiram do plenário. 

 
Presidente – Srs. Conselheiros, por favor. 
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Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Sr. Presidente, é um absurdo isso.  ... Isso é um 
absurdo. 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, ocupe a tribuna, por favor. O que é um absurdo, a decisão do 
Plenário? 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente... 
 
Presidente – O que é um absurdo, o Plenário não ter querido ouvir o senhor? 
 
Antonio Moreno Neto – Não sou só eu, têm outros Conselheiros... 
 
Presidente – Pois é, mas o senhor é que está reclamando. 
 
Antonio Moreno Neto – ...que merecem o mesmo respeito. O que estou dizendo ao senhor é o 
seguinte, que este assunto de compra de um ativo do Clube, importantíssimo para o Clube, foi 
explicado pelo Presidente com detalhes e os Conselheiros têm direito de fazer as perguntas que 
acham que devam fazer. 
 
Presidente – Muito bem, agora o Plenário... 
 
Antonio Moreno Neto – Aí o senhor não pode fazer... 
 
Presidente – Não fiz nada, coloquei uma votação... 
 
Antonio Moreno Neto – Mas o senhor não poderia colocar num assunto tão importante, 
Presidente. 
 
Presidente – Coloquei em votação uma proposta feita, que é costumeira aqui. 
 
Antonio Moreno Neto – A sessão... 
 
Presidente – Ela foi votada, a decisão foi do Plenário. 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente, não tem adiantado de hora, são 21h40, tem muito tempo 
para conversarmos sobre um assunto tão importante, que é bom para o Clube, só isso. O senhor 
simplesmente quis encerrar a reunião. 
 
Presidente – Absurdo o que o senhor falou agora. A decisão foi do Plenário. 



21/31 

 

 
Item 3 - “A Voz do Conselheiro” 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – ... Depois de conversar com alguns atletas e associados 
nos últimos meses que tenho passado aqui no Clube fiquei com uma impressão que já tinha de 
quando fui atleta, de que os atletas do Pinheiros hoje têm pouca voz dentro do que acontece para 
evolução do esporte. É muito difícil para um atleta ser ouvido diante do que ele entende sobre a 
qualidade do treino que ele tem, ou do técnico que ele tem, se ele gosta, se ele acha que é a 
melhor maneira que o técnico dá o treino, ou como ele é tratado, de uma maneira ou de outra. 
Muitas vezes a gente vê críticas a esse tipo de comportamento de técnicos, ou de sei lá, 
preferência, etc., nas redes sociais. E acho que uma forma que seria adequada para se melhorar 
nesse aspecto seria criar um canal do Esporte Clube Pinheiros em que os atletas pudessem passar 
o feedback deles para os técnicos. Algo que fosse obviamente anônimo para que esse feedback 
pudesse ser passado da maneira mais transparente possível, sem nenhum pensamento de 
represália por conta desse tipo de iniciativa que os atletas deveriam ter. Penso que isso seria 
bastante interessante tanto na parte do esporte infantil, formativo, para didática dos treinadores, 
que a única maneira que as pessoas têm para ouvir o que os atletas são, são os Diretores que 
ouvem quando conversam com os atletas. Mas muitas crianças não têm oportunidade de conversar 
com Diretores e expressar o que pensam sobre os técnicos, a maneira que os treinos são 
colocados, intensidade, a importância realmente de competir ao invés de só aprender, compartilhar 
experiências, e tudo mais. E também atletas de alto nível que poderiam ter oportunidade de falar 
sobre a capacidade técnica dos técnicos que lhes dão treino, ou o modelo de treino que é adotado, 
ou qualquer outra ação que o atleta achar que não é o ideal para ele naquele momento, porque 
hoje sinto que a gente cria algumas barreiras para que isso aconteça de uma maneira saudável ao 
atleta, porque sempre vai parecer que o atleta tem algum interesse pessoal fazendo críticas assim, 
muitas vezes o atleta pode se perder dentro do que está falando e os técnicos não vão ouvir muito 
bem. Imagino que a Diretoria de Esportes tenha algum interesse... acho que consegui passar 
minha ideia no geral. Muito obrigado. Aproado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 4 - Várias. 

José Luiz Ridolpho – ... Só queria colocar um assunto que há muito tempo acho que o Clube 
poderia dar uma importância maior, o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo 
usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres 
humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está 
diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, 
usando os recursos naturais de forma inteligente para que se mantenha no futuro. Seguindo esses 
parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. Algumas ações 
relacionadas à sustentabilidade é o uso de fontes de energias limpas, renováveis, que é eólica, 
geotérmica e hidráulica para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Esta ação, além de 
preservar as reservas de recursos minerais, visa diminuir a poluição do ar. Quais são os 
benefícios? Adoção de ações de sustentabilidade garante a médio e longo prazo um planeta em 
boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana. Garante 
os recursos naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando a manutenção dos 
recursos naturais. Por que estou falando tudo isso? Acho que o Clube deveria adotar o tema 
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sustentabilidade daqui para frente em todas as obras, tudo que for feito no Clube. Por quê? Nós 
fizemos várias intervenções no Clube, várias construções e não nos ativemos para esse conceito, 
que acho que seria uma coisa muito boa ao Clube se preocupar com economia, por exemplo, 
energia elétrica, de água. A água da chuva regar os jardins do Clube. E o vento, que é energia 
eólica também poderia ser usado. Nessas obras que a gente tem futuramente para serem feitas, 
obras novas que pudessem ser feitas, e mesmo as reformas, poderia ser usado esse conceito e 
essa preocupação. Por exemplo, a Sede Social, se ela recebesse na cobertura células auto 
elétricas que recebessem energia solar e o Clube teria geração de energia durante o dia para usar 
a noite. Não vejo essa preocupação nessas próximas intervenções que têm e nessas próximas 
obras. Então, minha sugestão é que seja usada essa preocupação e esse tema seja uma diretriz de 
política do Clube. Obrigado.  
 
Regina Helena Secaf – ... Gostaria de deixar aqui só uma pergunta ao Presidente da Diretoria, 
Roberto Cappellano, ao Presidente do Conselho, Francisco Collet. Fiquei sabendo, porque não veio 
para todos os Conselheiros, mas a pouco fiquei sabendo, conversando com um Conselheiro amigo 
meu, que ele recebeu a informação que na gestão do Presidente Dutra havia um assessor da 
Presidência que recebia R$5 mil por mês, o que não me parece comum. E um agravante maior, 
filho de Conselheiro. Então, quero deixar aqui uma pergunta aos Presidentes: O que fazemos com 
isso? Vou deixar aqui na mesa, por favor. Outra questão que acho bastante grave, não pelos 
números, mas pela ética, pelas ações, a nossa Assembleia Geral, iniciada com cem pessoas que 
não estavam presentes. Qualquer reunião de condomínio se inicia em segunda chamada com 
presentes, não com pessoas que assinam a lista sei lá eu que horas e na hora da abertura da 
assembleia não estão aqui. Temos inclusive guardada uma fotografia de uma das pessoas que 
fizeram parte da Mesa, pedindo “Por favor, aqui gente, ó, vem votar”. Ninguém atrás dela – 
Sentadinha ali na primeira cadeira – Ninguém atrás dela, desde 07:00 horas da manhã. É uma 
questão ética só, tá gente, vamos deixar bem claro. De 126 pessoas que assinaram essa abertura 
da assembleia, 73 pessoas não votaram. Não é estranho, se elas já estavam aqui, assinaram a 
abertura da assembleia, não assinaram por quê? Ou será que é por que elas não estavam aqui, 
né? 
 
- Manifestação de Conselheiros no Plenário: Não votaram. 

 
Regina Helena Secaf – Não votaram na assembleia. Outra coisa, pedi o cruzamento das 
informações. Existem pessoas que abriram a assembleia e não estraram no Clube antes das 10:00 
horas da manhã. Não é um número que possa impedir a assembleia, mas é um número chato, né, 
gente? 
 
Dulce Arena Avancini (aparte) – Eu estava aqui e fiquei como juíza da votação. Assinei na 
quantidade certa dos que votaram. Passei a manhã aqui, meu nome está lá e foi registrado no 
cartório. 
 
Regina Helena Secaf – Ok, sem nenhum problema. 
 
Dulce Arena Avancini – Agora, que vieram e não votaram acho esquisito. 
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Regina Helena Secaf – 73 pessoas dessas que abriram não votaram. 
 
Dulce Arena Avancini (Fora do microfone) – Eu estava. 
 
Regina Helena Secaf – Não estou dizendo que a senhora não estava, estou dizendo que 126 
pessoas assinaram a abertura da assembleia e 73 não votaram na assembleia. Não sei qual é a 
validade ética dessa assembleia, vocês desculpem-me, porque acho o fim da picada que se abra 
uma assembleia com pessoas que não votam. Que horas abriram? Que horas assinaram? Aonde 
foram essas folhas da assembleia para serem assinadas? Têm pessoas que assinaram e entraram 
10h07, 10h01, 10h e pouco. Deu tempo? Se ela foi aberta às 10h? Dr. Collet, o senhor que me 
mandou. Obrigada, agradeço todas as relações das pessoas. E a segurança do Clube que me 
mandou a relação dos horários do cruzamento das entradas nas catracas. Acho lamentável. 
 
Presidente – Por favor, doutora. 
 
Regina Helena Secaf – Pois não. 
 
Presidente – Queria ponderar um aspecto, quer dizer, para instalação é um quórum. 
 
Regina Helena Secaf – Cem pessoas. 
 
Presidente – Ele foi obedecido rigorosamente. Agora, se essas pessoas que deram quórum para 
instalação resolveram ir embora, almoçar com a família, enfim, não votaram, não há nenhum vício 
na assembleia. 
 
Regina Helena Secaf – Desculpe-me, Dr. Collet, não disse isso. 
 
Presidente – A senhora recebeu, até porque há um requerimento específico que a senhora 
atravessou, a senhora recebeu toda listagem, a senhora recebeu todos, inclusive foi procedido o 
cruzamento que a senhora pleiteia e não se constatou nenhum tipo de problema também com isso. 
 
Regina Helena Secaf – Não, Dr. Collet, não estou falando em problemas numéricos. 
 
Presidente – Se a pessoa assinou depois das 10h, como seria possível ela não ter entrado no 
Clube até esse horário? 
 
Regina Helena Secaf – Pois é. 
 
Presidente – Pois é, eu acho que estava aqui, não é verdade? 
 
Regina Helena Secaf – É possível que esteja ou é possível que não. 
 
Presidente – Não é possível não. 
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Regina Helena Secaf – O número, Dr. Collet, não me faz acreditar e não é possível impugnação 
dessa assembleia, o que estou querendo dizer aqui é até aonde podemos eticamente abrir uma 
assembleia sem essas cem pessoas presentes no momento da abertura da assembleia. Até em 
reunião de condomínio, Dr. Collet, as pessoas estão presentes. 
 
Presidente – Sabe, Dra. Regina, questão ética é uma questão agressiva a sua forma de se 
manifestar, porque evidentemente que não se iria ferir a ética. Em lugar nenhum está escrito que a 
pessoa após ter assinado a lista deveria ter ficado sentada horas a fio, até que houvesse 
implementação do quórum necessário. Essa é uma conclusão da senhora, que não encontra 
respaldo normativo. 
 
Regina Helena Secaf – Claro. 
 
Presidente – Portanto, não há falta ética, há talvez um julgamento rigoroso da senhora acerca do 
que teria acontecido. Acho até que a senhora poderia atravessar uma proposta dizendo para 
mudar-se o Regulamento do Clube, de modo que na próxima vez aquele que assinar a lista tem de 
ficar sentado horas a fio aqui dentro do plenário para que seja possível, segundo a visão da 
senhora, a instalação. 
 
Regina Helena Secaf – Dr. Collet, “fare-lo-ei”. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Regina Helena Secaf – Boa noite. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – ... Venho aqui dar continuidade ao meu pronunciamento 
na reunião passada onde aprovamos a PO 2018. Na minha avaliação, como coloquei naquela 
ocasião, o documento enviado ao Conselho muda todo ano, porém ainda permanece pouco 
esclarecedor aos Conselheiros, que tem a obrigação de entender a Proposta Orçamentária para 
poder aprová-la. Adicionalmente, é frustrante para quem está querendo exercer seu papel com 
correção e de forma construtiva perceber que toda crítica é nivelada por baixo e rotulada de 
política. Isso não ajuda o Pinheiros. Pelo contrário, torna o debate superficial e pouco esclarecedor 
para o plenário. Para o Conselheiro que vem a tribuna com a intenção de contribuir então, passa a 
ser constrangedor, pois pela rotina atual que temos observado nos últimos 3 anos, toda vez que 
algo importante é discutido para apreciação, a pessoa que faz a ponderação aqui na tribuna se 
sujeita durante a fala do Presidente, que é sempre a última, a ser nomeada, ter suas colocações 
distorcidas, muitas vezes desqualificadas perante o plenário. Isto deveria deixar de acontecer até 
para diminuir um pouco a polarização existente e melhorar um pouco o nível do debate. Com base 
nesses comentários, estou tentando ser proativo e sair desse ciclo vicioso, onde toda PO a gente 
tem esse embate se o questionamento é político ou não. E venho a tribuna com 2 requerimentos, 
com a finalidade de contribuir para um Conselho mais revigorado, atuante e representativo do 
associado: O primeiro é um requerimento para a Diretoria, faço através desse pronunciamento aqui 
no plenário. No intuito de colaborar com os trabalhos da PO de 2019, permitir a Diretoria o tempo 
suficiente para ajustar o que está sendo pedido, e garantir que caso não o faça, eventual crítica não 
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seja caracterizada de política posto que é técnica, requeiro a inclusão na próxima PO das seguintes 
informações: 
1. Quadros detalhados por departamento de cada área, assim como era na “PO de 2017”, 
contendo o novo valor orçado comparado contra o Realizado em 2018 + projetado atual para o fim 
do ano. Portanto e para dar o exemplo, se na área Esportiva, há 3 Diretorias, espera-se o 
detalhamento desta forma em cada uma delas. E se em cada Diretoria há mais de um orçamento, 
espera-se o detalhado para cada orçamento dentro do novo critério de Orçado versus Realizado. 
2. Explicação abaixo dos quadros para todos os desvios acima do índice de porcentagem utilizado 
para correção das mensalidades. Por exemplo, se estivermos corrigindo mensalidades em 5%, os 
desvios acima disto merecem explicação. 
3. Quadro detalhado demonstrando orçado versus realizado com base em número de inscrições, 
por atividade esportiva, social e cultural, justificando suas manutenções, eventuais modificações ou 
suspensão da atividade. 
4. Quadro demonstrando o aumento da taxa projetado por atividade esportiva, social e cultural, 
explicando porque de cada uma das variações abaixo ou acima da média utilizada para correção 
de aumento das taxas por atividades. 
5. Manutenção do quadro totalizado apresentado na “PO de 2018”, comparando Orçado versus 
Realizado mais Projetado, por setor de orçamento, sem mudar as nomenclaturas das linhas e o 
que vai dentro de cada uma das linhas, para podermos comparar o orçamento de 2018 com a 
futura PO 2019. Se houver modificações a gente espera que haja explicações para que a gente 
possa entender o que mudou. 
6. Quadro comparando valor de LIE, Parcerias e Patrocínios obtidos nos últimos 5 anos para a 
Diretoria de Esportes Olímpicos e de Formação, para que comparado contra o que for orçado para 
2019 versus realizado em 2018, possamos ter uma fotografia nítida de quanto do orçamento 
poderá ou não ser coberto por LIE, Parcerias e Patrocínios e quanto terá que ser bancado pelos 
sócios, propiciando então que este assunto passe a ser discutido com a prioridade que merece na 
busca de soluções ou adequações. 
7. Transparência no detalhamento do orçamento de Bares e Restaurantes, com a especificação de 
toda e qualquer entrada proveniente de prejuízos com Festas, Eventos, ou qualquer outro que 
esteja impactando bares e restaurantes e venha acontecer, se acontece. 
8. Quadro com o resultado final de cada festa/ evento realizado no clube, demonstrando custo, 
resultado e frequência de associado, e justificativas em cima destes resultados, com plano de ação 
para manutenção, modificação ou suspensão no ano seguinte. 
9. Contingências classificadas e totalizadas entre Possíveis, Prováveis e Remotas, com a 
explicação justificando o valor provisionado na Peça Orçamentária. 
10. Exposição de critérios adotados para definir prioridades de Obras e Investimentos, seja em TI 
ou no clube, juntamente com a definição das prioridades, explicando eventuais ações propostas no 
orçamento de 2018, que tenham deixado de ser prioridade e, portanto, não foram realizadas, e 
novas ações que venham a ter uma prioridade maior para o orçamento 2019. 
11. Definição clara da estratégia macro da Diretoria e de seu plano de ação, fazendo vinculação 
direta com as decisões aprovadas no Conselho em cima do PDD de Obras e Setoriais, e com o 
cenário político econômico esperado para o ano seguinte, demonstrando alinhamento ou 
explicando eventual desalinhamento com o PDD e/ ou com o cenário político econômico esperado. 
Assim, caso a Diretoria aceite a colaboração pretendida por este requerimento, permitirá a todos os 
Conselheiros melhor cumprirem seu papel e quem sabe, ter um debate mais construtivo, com maior 
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reconhecimento dos acertos e desafios que o orçamento seguinte reserva. Por outro lado, se por 
ato de gestão, a Diretoria resolver, ela tem todo direito, ignorar este requerimento, mantendo o 
documento enviado aos Conselheiros, sem a transparência desejada e de difícil compreensão, 
entendo que não poderá então reclamar se os Conselheiros que fizerem parte do plenário no ano 
que vem, tomarem a atitude que acharem mais coerente, de forma técnica e conceitual, ou mesmo 
classificar tal atitude como política ou desnecessária. Além deste requerimento para a Diretoria, e 
pensando em como usar as melhores práticas existentes em benefício do Esporte Clube Pinheiros, 
tenho um segundo requerimento. Gostaria de propor ao Conselho que nós reflitamos sobre nossa 
condição de Poder Soberano, posto que representamos aqui a vontade dos sócios, e tomemos 
frente na definição de quais são as Prioridades Estratégicas do Esporte Clube Pinheiros. 
Precisamos repensar Estatuto, Investimentos, Financiamento de investimentos, nosso papel no 
Esporte e o clube que queremos. É verdade que a gestão cabe a Diretoria, mas somos nós que 
temos a obrigação de aprovar o orçamento e qualquer investimento que a Diretoria queira fazer. 
Portanto, deveríamos deixar de ser passivos, esperando que a Diretoria nos traga suas propostas, 
e repensar o clube, definindo as prioridades do ponto de vista do associado. Nós temos no plenário 
e nas Comissões, direito de acesso a todas as informações existentes e experiência suficiente em 
nosso capital humano, para analisando trabalhos como o PDD, números e situações do clube, 
definir do ponto de vista do Conselho, e, portanto, do Associado, o que queremos para o Esporte 
Clube Pinheiros daqui para frente. E assim deveria ser. Deveríamos inverter o processo, promover 
o debate relevante, enfatizar o nosso papel e participar pró-ativamente da definição estratégica do 
futuro do nosso clube de forma colaborativa com a Diretoria. Isto em nada modifica a 
responsabilidade da Diretoria de gerir o clube e definir suas prioridades de gestão. Caso entenda 
que suas prioridades são outras, ela continuará podendo trazê-las ao Conselho para aprovação, 
porém com certeza o processo será de uma forma mais transparente, pois haverá de se explicar o 
porquê se quer fazer algo diferente do que tiver sido definido pelo Conselho como estratégico 
dentro da nossa visão do clube. Adotar esta postura permitiria que o clube seguisse em frente, 
independente do grupo que estiver no poder, sem que prioridades mudem tanto, ou funcionários, 
trabalhos e conceitos sejam desperdiçados a cada alternância de poder, em prejuízo ao clube e a 
seus associados. Neste sentido, requeiro ao Presidente da mesa, que forme uma Comissão de 
Planejamento do Conselho, que seja responsável por discutir estes assuntos e trazer ao plenário 
uma pauta proativa de debates e ações, que repensem o futuro do Esporte Clube Pinheiros. Eu me 
coloco à disposição para ajudar, mas caso este meu pedido seja indeferido, buscarei junto aos 
Conselheiros do meu grupo, de qualquer forma, trazer para a pauta do Conselho, as ações e 
debates que entendo ser necessários para que caminhemos nesta direção. Porém no meu 
entendimento, o clube ganharia muito mais, se houvesse uma Comissão formal, isenta e 
independente, com este propósito. E esta Comissão fosse composta por pessoas de grupos 
distintos, motivadas pela mesma vontade de colaborar e fazer as coisas acontecerem, com 
reconhecida experiência e conhecimento de clube. Peço que se dê conhecimento destes 
requerimentos a todos os Conselheiros. Muito obrigado. Boa noite.  
 
Presidente – Sr. Conselheiro, vai ser encaminhado à Diretoria o ofício que o senhor... A questão 
de constituição de uma comissão pelo Conselho não tem previsão normativa, não posso fazê-lo, 
até porque, Conselheiro, no item Várias as matérias não são submetidas à votação, então não 
haveria essa possibilidade. A Diretoria tem feito o orçamento participativo, mas isso não tem nada a 
ver com o Conselho. Até já havíamos conversado sobre isso, Conselheiro Francisco Vassellucci, 
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até entendo que a preocupação de V. Sa. é realmente louvável, até falava-se que uma reunião do 
Conselho Deliberativo é muito pouco para apreciar todas as questões relacionadas com a PO, até 
posso compreender isso, e tudo. Talvez devamos, até por isso falei que haverá necessidade de 
uma reformulação do sistema normativo do Pinheiros, entendo sua preocupação, mas não há 
possibilidade agora do Conselho fazer essa comissão, porque ela não teria competência, que só 
poderia decorrer de uma questão normativa para agir da maneira, perfeito? 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (fora do microfone) – Sim. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – ... Gostaria de fazer um pedido formal ao senhor, Dr. Collet, 
ao Conselheiro Cardia, que sei que preside a comissão que o senhor montou há alguns meses 
para estudar o assunto dos associados que se ausentam do Clube, que pedem licença, pagam 
50% da mensalidade e quando retornam ao Brasil por motivos de visita ou o que quer que seja, não 
podem sequer entrar no Clube nem como convidados. Sei que já faz alguns meses que esta 
comissão foi montada, sei que deu uma parada porque um dos Conselheiros teve problemas de 
saúde, mas acredito que é um assunto de suma importância e que não pode ser mais postergado. 
Entendo que temos outros assuntos, que a pauta é extensa, enfim, mas queria pedir uma posição 
formal, em que é anda esta comissão, o que está sendo estudado. Já pedi várias vezes por 
mensagem. Já pedi no Conselho, já vim conversar com a Lurdinha para saber o que estava 
acontecendo. Infelizmente não tive muita resposta, queria saber um pouco mais. Outro assunto é 
um pouquinho mais leve, mas gostaria de propor, pensei que fosse você, Chico, Diretor do cinema, 
mas não é, que o Clube repetisse a apresentação do filme “Aqualoucos”, que é um filme feito em 
homenagem aos aqualoucos. O fundador é o pai do André e Felipe, que foi aqualoucos aqui no 
Clube, Atleta Benemérito aqui no Clube. É um filme espetacular, de uma delicadeza e de uma 
qualidade incríveis. E é muito interessante ver como o Clube investindo no esporte, tendo visão até 
para aprovar assuntos, como o de hoje, cresceu. Infelizmente clubes como Esperia e Tietê estão 
tão decadentes. Repetir e até fazer mais propaganda para que mais sócios possam vir e confirmar 
isso tudo. É só isso. Obrigada.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira. A solicitação para reapresentação do filme “Aqualoucos” 
será enviada à Diretoria. A questão relacionada com a Comissão Especial que está cuidando do 
processo relacionado a licenciamento – É de sua autoria, não é, Conselheiro Cardia? – Pedir para 
a Lurdinha localizar quais Conselheiros estão nessa nomeação e cobrar-lhes encerramento nos 
trabalhos, eventualmente até se for o caso substituindo os seus componentes. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Senhor Presidente, o que me traz aqui é um pleito que 
tenho falado individualmente com muitos Conselheiros e gostaria que ele fosse expandido para 
todo Conselho, por isso o faço como pronunciamento, que é no sentido de tomarmos um pouco 
mais de zelo com o papel de Conselheiro. O papel de Conselheiro é de informar e não de 
desinformar, somos representantes do sócio e tenho ficado atônito com o que vejo nas redes 
sociais com a forma pela qual os Conselheiros têm se manifestado perante aos sócios, trazendo 
algum tipo, eu acredito que desinformação. E gostaria que eventualmente tivéssemos o retorno 
daquelas sessões preparatórias ao início de um mandato, início dos trabalhos, onde se 
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lembrassem aos Conselheiros dos artigos, dos deveres. Sempre foram muito boas e gostaria de 
deixar isso como sugestão. Trago aqui como exemplo uma declaração feita em rede social 
trazendo uma forma de debater ideias. E me chama atenção que, é assim: “Teremos de nos 
preparar para a guerra, pois o inimigo é insidioso e o poderio da caneta é a chave do cofre”. Não 
podemos esmorecer, avante! Ou seja, uma fala como essa incita a polarização. Não podemos ter 
isso dentro do Conselho, afinal aqui nós só debatemos ideias, no fundo somos todos associados 
aqui, que o maior prazer que a gente tem é poder estar junto de uma pessoa celebrando, 
confraternizando as vitórias do Clube. Agora, se temos diferenças de ideia, isso é plano de ideias, 
não precisamos incitar a guerra, não precisamos trazer, por mais que se fale “Isso é força de 
expressão”, têm maneiras mais educadas para trazer o debate das ideias dentro daquilo que os 
nossos Regimentos preconizam. É isso, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. ... Dr. Luís, só queria fazer uma ponderação. 
Infelizmente o Conselho Deliberativo não tem poderes para evitar manifestações nas redes sociais, 
embora lamente demais também esse clima que muitas vezes é repleto de antagonismo, de 
disputas, não críticas, mas questões agressivas. Inclusive queria salientar, estão aqui dois 
Membros da Comissão Jurídica, Dr. Cardia e Dr. Opice Blum, que numa das comissões 
disciplinares, por conta de uma agressão em rede social, o Dr. Louzã teve oportunidade de se 
manifestar, dizendo que por razões jurídicas, que ele deduz, que aquele que cometer alguma 
calúnia, alguma injúria, alguma postura difamatória em relação a outra pessoa em rede social está 
passível de ser apenado em sede pinheirense, porque se consideraria a rede social, já que ela não 
tem um lugar fixo, seria extensão da sede das nossas instalações, portanto, se entende como 
pinheirense. É lógico que falei de uma maneira muito simples, Dr. Louzã muito mais ilustrado o fez 
de uma maneira muito interessante. Valeria a pena inclusive aos Membros da Comissão Jurídica, 
por certo terão acesso oportuno, mas desde já pedirem para a secretaria do Conselho fornecer, 
porque achei muito interessante, tenho certeza que os senhores também acharão. É essa a 
consideração que queria fazer, Dr. Luis Lima, acerca das questões em rede social. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Reitero, Sr. Presidente, que não estou cerceando ou 
censurando o direito de manifestação, o que reitero em meu pronunciamento é que a Casa de 
debate é esta e não necessariamente sair do debate com desinformação.  
 
Presidente – Mas esta Casa de debate também é um pouco... Hoje mesmo fui vítima de uma 
grosseria, enfim, não se tem mais limitações. 
 
Maria Elisa Cappellano (aparte) – Aproveitar, é o seguinte, me coloco à disposição deste 
Conselho, minha área é de comunicação, para redigir uma ideia que tive a respeito de fazer um 
manual do Conselheiro. Então, este Conselheiro quando entra, têm muitos Conselheiros que não 
sabem o que fazem aqui, não sabem quem cuida da parte administrativa do Clube, o que a gente 
cuida aqui no Conselho, até onde Conselheiro pode ir em questões decisórias. Então, me coloco à 
disposição se quiser para poder montar um manual. No ano que vem a gente vai ter eleição, de 
repente acho que é produtivo para a gente poder informar. 
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Presidente – Já houve inclusive, Conselheira, uma cartilha, e havia isso que o Dr. Luís Sousa 
menciona, era uma leitura: Olha, o Conselheiro tem de agir assim, assim, assado já na 
convocação. Estou ansioso para ouvir a Conselheira Lais Lima. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Não. É um aparte a esse último pronunciamento. O 
Conselho é autoridade suprema do Clube, então tem certo desacordo de fazer cartilha para 
autoridade suprema, não sobe. 
 
Presidente – Está bom. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Presidente 
da Diretoria e Srs. Diretores presentes, colegas Conselheiros, colegas Conselheiras, associados, 
boa noite. Desculpe-me pelo atraso, porque hoje em dia estou dividindo minha função de ser avó e 
Conselheira, então acho que avó está vencendo por enquanto, por isso estou me desculpando não 
ter vindo para a votação. Em todo caso gostaria de manifestar o fato de ter assistido... 
 
Presidente – Conselheira, só para esclarecer ao Plenário. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Pois não, por favor, agradeço. 
 
Presidente – A Conselheira Lais atrasou-se, portanto, ela não poderia votar, mas pode se 
manifestar. Por favor. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Obrigada. Essa é uma das coisas que a cartilha precisa 
contemplar. E também me coloco à disposição de auxiliar se houver profundidade nesse assunto. 
Nesse caso é o seguinte, acompanhando há muitos anos o Balé do Clube Pinheiros venho aqui me 
manifestar após muitos anos, porque acompanho com muita ênfase e com muita vontade, acho que 
tudo sempre dê certo e caminhe da forma mais correta possível, toda administração interna do 
Balé. Nesse interim estou muito preocupada com dois fatos, sendo profissional da área, que me 
alerta a averiguar e gostaria muito que se fizesse, algumas pessoas interessadas no assunto 
comigo a debater, investigar e ter algumas outras conclusões a respeito da qualidade do trabalho 
efetuado aqui dentro, o que me preocupa é a forma como está sendo conduzido o resultado final. 
Vim ao espetáculo, como venho sempre e sempre venho com certa preocupação. Algum tempo 
atrás, em estando no grupo que estamos avaliando o trabalho do esporte aqui junto ao Lolo, com 
exemplar trabalho que a equipe toda está fazendo com o trabalho do esporte no Clube, avaliando a 
qualidade da atividade esportiva junto a todas as faixas etárias que adentram as nossas atividades 
internas do Clube, eu verifico que o Balé está sendo necessário neste momento fazermos uma 
reavaliação de onde ele de se inserir: na atividade física propriamente dita, da formação da criança, 
essa é minha maior preocupação porque estamos lidando com crianças em formação. A quem não 
sabe ou a quem não tem essa formação, talvez desconheça, minha maior preocupação é a forma 
como estão sendo inseridas as sapatilhas de ponta nessas crianças, sem a mínima condição de 
exercer essa função. Vi aqui crianças torcendo o pé, vi crianças pulando sobre as pontas. Não é 
para pular, é para sobressair, ter força muscular, vi crianças com as pernas sem a mínima condição 
de fortalecimento para fazer esse trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho bastante difícil, não é 
fácil e vi crianças na tenra idade usando sapatilhas de ponta também. Não sei, às vezes a gente se 



30/31 

 

engana um pouco pela aparência física, biótipo da criança, às vezes pode até ter a faixa etária 
correspondente à utilização das sapatilhas de ponta, mas não tem a correspondência física para 
isso. Essa minha preocupação, Sr. Presidente, gostaria de levar ao Departamento de Esportes para 
uma grande avaliação sobre todas as atividades infantis que estão sendo feitas no Clube, desde o 
Centro de Aprendizado Desportivo – CAD, em que estamos preocupados em inserir algumas 
coisas que realmente tenham relevância na formação da criança, na formação psico, na formação 
social, na formação física, íntegra, psicológica, existe todo um contemplamento nessa faixa etária 
que temos de preservar, desde os 3, 4, 5, 6 anos principalmente. Vejo as crianças aos 6, 7, 
chegando às sapatilhas de ponta aos 8 anos sem a mínima condição. Vi até a personagem do Balé 
torcer o pé durante a apresentação depois de três, quatro dias seguidos fazendo apresentação. E 
ela saltando sobre a ponta com o joelho fletido, sem a extensão e o amortecimento correto para se 
fazer o trabalho. Protelei muito para fazer essa minha manifestação, anos, porque tento 
acompanhar, tento incentivar, tento dar força para essas professoras, que são realmente 
fantásticas, não tenho nada a criticar sobre o trabalho que é feito junto a essas crianças lá na sala 
de aula com elas, mas vejo resultado e vejo que algo está errado. E é nisso que quero me ater aos 
senhores. Adoraria, Sr. Presidente, que pudéssemos ter a possibilidade de ter acesso à forma 
como é, administrativa primeiro desse setor, como está sendo hoje. Sei como foi formado porque a 
formação foi feita por mim, isso há 27 anos, perdão, há 20, 87. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: 30 anos. 

 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Nossa, passou tudo isso! Perdi a noção, 30 anos já. Então, 
quando formei fiz com que ela tivesse uma autonomia para que essas atividades pudessem resultar 
nesses espetáculos, que é o que todo pai e mãe querem ver, no final aquele resultado bonito, a 
criança, aquela emoção do palco, etc. Mas não dá mais para fugir do controle da formação íntegra 
da criança, seja na parte física, mental e emocional. Então, estamos num impasse: a atividade 
física interna aqui do Clube com crianças em formação, o Balé deveria já neste momento estar 
fazendo parte desse trabalho. Chamamos vários professores, estamos fazendo uma integração 
para que tenha uma mesma linguagem nessa formação, seja na escolinha de esporte, seja na 
escolinha de natação, seja na escolinha de futebol, seja no CAD, no aprendizado esportivo, por que 
não, o Balé deveria estar sabendo como funciona a formação da criança, atividade física oferecida 
aqui dentro, entendeu? 
 
Presidente – Entendi. É que o tempo vai se esgotar e preciso entender, há algum requerimento 
específico à Diretoria? 
 
Lais Helena Pinheiro Lima e Silva – Gostaria de fazer esse pedido, primeiro, entender como está 
funcionando atualmente a parte administrativa desse setor, que é independente de tudo no Clube, 
ele funciona sozinho, se ele está se tornando ali uma escola dentro do Clube, percebe? A 
impressão que tenho, pode ser que esteja enganada, é uma escola independente dentro do Clube, 
com professores e funcionários pagos pelo Clube. Quero entender se faz parte, o Clube entende 
isso como sendo um setor de formação infantil na área de esportes e Balé passa a ser atividade 
física sim e passa a ter uma função talvez, não digo esportiva, artística, mas esportiva também. 
Então, quero saber da formação, como é que está sendo feita, pedagógica, da formação 
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administrativa e como está sendo feita a passagem das atividades, para a criança chegar às 
sapatilhas de ponta, ou seja, têm degraus, a gente quer saber essas passagens. ...  Obrigada. 
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrados os trabalhos às 22:32 horas. 

 

* * * 

 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 681ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 29 de janeiro  de 2018. 
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