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ATA DA 682ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
26 DE FEVEREIRO DE 2018. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de fevereiro do ano dois mil e dezoito, em segunda convocação, às vinte 
horas, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta e um 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 

Segunda Secretaria: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 

Terceiro Secretário “ad hoc”: Eduardo Ribas Oliveira Machado 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
4) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Presidente – Justificou a ausência do Segundo Secretário Antonio Carlos Marini Teixeira, 
por motivo de força maior. Nessas condições, consultou o Plenário que concordou que a 
Terceira Secretária Maria Emília Alves Rocha dos Santos ocupasse a Segunda Secretaria; 
e, o Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira Machado, a Terceira Secretaria “ad hoc”. 

 
 
5) EXPEDIENTE 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho, pelo falecimento do funcionário 
Walter Paulo Rocha, Encarregado de Zeladoria do Tênis, tendo proposto igualmente o 
Conselheiro Efetivo Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro; 2) de iniciativa da Conselheira 
Dulce Arena Avancini, pelo falecimento da Sra. Lilly Krohn Jany, viúva do ex-Conselheiro 
Erich Jany e cunhada da Associada Maria Emma Jany Maerkl; voto de louvor proposto 
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pelo Conselheiro Luiz Koji Ohara, à tenista Camilla Bossi, Vice-Campeã da categoria 16 
anos – Feminino, no Campeonato Banana Bowl realizado em Caxias do Sul no último fim 
de semana, extensivo ao técnico Eduardo Eche.   
 
Segunda Secretária em exercício - Colocou à disposição dos Conselheiros os seguintes 
expedientes recebidos da Diretoria: encaminhando o Relatório de Acompanhamento 
Mensal – RAM, as Demonstrações Contábeis e o Boletim ECP referentes a janeiro de 
2018; informando alterações em sua composição para o biênio 2017/2019; Comunicou 
que no último dia 09, a Associada Fernanda Ribeiro Monteiro Vicentin renunciou à 
condição de Suplente de Conselheiro, em virtude de estar residindo no Exterior, tendo 
sido convocado o Suplente do Grupo B da Chapa Pinheiros de Todos Nós imediatamente 
subsequente. 
 
Presidente – Fez duas seguintes comunicações: a primeira, “esse assunto tem suscitado 
muitas solicitações e muitos pedidos de esclarecimentos, então, acho importante dar a 
seguinte informação. A apresentação das contas aos Conselheiros deve vir a ser em 
breve disponibilizada independentemente da assinatura de Termo de Confidencialidade. 
O processo está em análise junto à Comissão Jurídica, mas a Comissão Jurídica numa 
reunião com a Presidência chegou à conclusão, que corroboro, que a apresentação das 
contas pura e simplesmente não implicaria na necessidade da assinatura de Termo de 
Confidencialidade. Ao passo que, eventualmente, outras informações que identifiquem 
pessoas ou que possam acarretar em algum tipo de problema ao Esporte Clube 
Pinheiros, exigirão assinatura de Termo de Confidencialidade, que será refeito, revisto 
aquele primeiro Termo, para torná-lo mais simples. E todos os Conselheiros que forem 
consultar contas deverão apenas assinar documento de presença para verificação das 
contas, nada mais que isso. Então, essa a primeira comunicação que a Presidência queria 
dar à Mesa e o faço confortavelmente, porque conversei do assunto com o Dr. Guilherme 
Reis, Presidente da Comissão Jurídica e com o Dr. Opice Blum, que é o Relator da matéria 
respectiva. Em segundo lugar, a Presidência pretende nomear uma Comissão Especial 
suprapartidária, para estudar e propor o aperfeiçoamento ao sistema utilizado pelo 
Clube para realização de Pregão, presencial ou eletrônico. Esse assunto diz muito 
respeito a mim, porque quando – acho que há quase 10 anos – propus da tribuna uma 
alteração regimental, para que se adotasse essa modalidade de licitação. Essa emenda à 
época foi aprovada à unanimidade pelo Conselho Deliberativo. E acho que esta Comissão 
poderá contribuir e muito com a Diretoria, até porque se trata de uma Comissão 
propositiva, quer dizer, identificar eventuais equívocos e propor soluções. Para integrar 
esta Comissão convido o Dr. José Manssur, que a presidirá, Dr. Guilherme Domingues de 
Castro Reis, Presidente da Comissão Jurídica, o Segundo Secretário Antonio Carlos Marini 
Teixeira, o Dr. Eduardo Collet e Silva Peixoto e o Associado, Desembargador Renato 
Corrêa Meyer Marino, também integrante da Comissão Jurídica. 
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Peter Alfredo Burmester – Associou-se ao voto de louvor consignado à tenista Camila 
Bossi, Vice-Campeã por idade na faixa de 16 anos, no torneio Banana Bowl Infanto-
Juvenil de Tênis, estendendo o voto à Diretora Adjunta da Seção, Marilena Queiroz, pela 
organização e direção do Torneio ITF Feminino, sendo realizado no Esporte Clube 
Pinheiros, com a participação de 96 jogadoras, representando 29 países. Propôs voto de 
louvor à Diretoria de Patrimônio, pela adequação da Lanchonete do Futebol para as 
condições necessárias, com melhor proveito dos associados, bem como pela instalação 
de ar condicionado na seção do Judô, há muito solicitado. Votos aprovados. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Comunicou naquela data havia tomado posse no 
cargo de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o Desembargador Carlos Eduardo 
Cauduro Padin, associado do Clube, irmão do Conselheiro Cândido Padin, tendo tanto ele 
quanto o Conselheiro Efetivo José Manssur comparecido ao evento e cumprimentado o i. 
Associado em nome do Clube. 
 
Presidente – A par de agradecer ao orador pela gentileza, comunicou que na reunião 
anterior já havia sido consignado voto de congratulações com o Desembargador Padin 
pela sua honrosa nomeação. 
 
Silvia Schuster – Reportou recentes conquistas dos atletas do Bowling, modalidade cujo 
número de associados vem aumentando sensivelmente, destacando um torneio em 
Santa Catarina, o 4º Torneio de Bowling, no qual conseguimos o 1º lugar no terceto da 1ª 
divisão. A associada Stephanie Martins foi campeã do All-Events, ou seja, campeã 
individual; dois outros meninos também fazem parte do terceto: Renan, campeão do All-
Events e Igor, 4º lugar. Além disso, esse terceto conseguiu o recorde de todos os tercetos 
do Brasil, com a maior contagem de pinos, 780 pinos em uma parte da jogada. São 10 
jogadas e numa dessas 10 eles conseguiram 780 pinos, é muito pino. O máximo dá 300 
por partida. Então, a Stephanie fez 257; o Igor fez 278 e o outro componente fez 255, foi 
muito bom para nós, para todo o nosso Pinheiros. Aí têm os individuais, como Leila 
Zuccari, 3º lugar no individual da 1ª divisão Feminina. Temos o terceto, formado pelos 
associados Fabio Reinbold, Mariângela e Ana Maria Rodrigues, 3º lugar na 2ª divisão; e 
também um terceto juvenil, com Gabriela Reinbold, 3ª colocada no individual, na 
categoria juvenil. Além disso, tivemos a Ana Maria Rodrigues, 4ª colocada no All-Events 
1ª divisão Feminina; Mariângela, 5ª colocada, Silvia Reinbold, 6ª colocada e, ainda, a 
Analice Cajueiro, 7ª, todas da 1ª divisão. Fábio, também associado, foi 5º colocado na 2ª 
divisão Masculina; Rafael Zuccari, 4º colocado na 1ª divisão juvenil e Victor Cajueiro, 5º 
colocado também na divisão juvenil. Propôs voto de louvor à Área de Bares e 
Restaurantes, pelo lançamento do novo cardápio na Lanchonete do Futebol. Perguntada, 
respondeu ao Sr. Presidente que desta vez não participou da competição. Votos 
aprovados. 
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Andreas de Souza Fein – Propôs “votos de júbilo e de louvor ao associado do Esporte 
Clube Pinheiros que mais uma vez reagiu de forma decidida, firme e resoluta em defesa 
do Clube, que em última análise é extensão da sua casa. Refiro-me à reação do associado 
ao malsinado projeto do Centro de Bem-Estar e Saúde. E quero comunicar, Sr. 
Presidente, que a situação hoje dos abaixo-assinados lançados como uma das formas de 
rejeição a esse inadequado projeto é de um total de 1415 assinaturas. Ao final do meu 
pronunciamento entregarei à Mesa duas cópias da consolidação dos abaixo-assinados. 
Uma é destinada a esta Casa e a outra à Diretoria. Peço obséquio, Sr. Presidente, que a 
diligente Secretaria deste Conselho encaminhe à Diretoria a outra cópia.”  
 
Presidente – Pela manifestação do Plenário, aprovado. Voto de louvor. O senhor se 
refere aqui a qual pessoa? 
 
Andreas de Souza Fein (fora do microfone) – Ao associado em geral. 
 
Presidente – Ao associado em geral? 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Põe em votação. 
Presidente – Vamos pôr em votação. A proposta, havia entendido mal, a proposta do 
Conselheiro Andreas Fein é que se faça um voto de louvor a todos os associados que se 
manifestaram contrariamente, através de abaixo-assinados, contra o Centro de Bem-
Estar, que naquela oportunidade a Diretoria manifestado interesse. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Só uma observação, Sr. Presidente. Não é apenas ao 
associado que assinou, é ao associado em geral. Já há precedente nesta Casa de votos de 
louvor, diria genéricos, que foram ofertados a associados. É nesse sentido que fiz minha 
proposição, só para esclarecer. 
 
Presidente – Meu problema não está na possibilidade de fazer um voto de louvor 
genérico e sim conhecer do Plenário se há o deferimento ou não desse voto de louvor. 
 
Marcos Martins Paulino (pela ordem) – Não quero, longe de mim entrar no mérito da 
propositura, agora, vamos inaugurar aqui o voto de louvor ao túmulo do soldado 
desconhecido, veja bem, desculpe-me. Se todos viermos aqui e falar “Vou fazer um voto 
de louvor” e não nominarmos a quem fica realmente bastante difícil, né? Vamos ampliar 
o voto de louvor ou desvalorizá-lo ao limite. É um voto de louvor, tem de ser 
minimamente dirigido, especificado, vou fazer um voto de louvor a quem? Não tive 
conhecimento previamente da lista que está sendo colocada para a Mesa. Vou votar 
louvor a quem não sei quem é, desculpe-me. 
 
Presidente – Veja bem, na verdade já há precedente sobre este assunto e o voto de 
louvor seria àqueles que se insurgiram contra... 
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Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – Não sei quem são. 
 
Presidente – Aí é uma questão que já há precedentes e há essa possibilidade da 
identificação daqueles que se insurgiram. 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – Não sei. 
 
Presidente – Já houve aqui, por exemplo, Dr. Paulino, votos de louvor a todos que 
participaram de determinado campeonato, de todos que apoiaram, vejo possibilidade 
disso. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, desculpe-me, na realidade e acho que 
sou bastante antigo na Casa, acho que os votos de louvor são os pedidos de um 
Conselheiro e quando são genéricos assim normalmente a Casa aprova, que é um desejo 
específico do Conselheiro. A gente transformar isso numa votação se aceita que mande o 
voto de louvor ou não, não me parece correto, que parece uma pré-discussão num 
assunto que não está em pauta. Então, a Casa aprovou, é genérico, é uma decisão dele, 
quer dizer, vamos não mandar, é um desejo. 
 
Presidente – Dr. Lomonaco, com base no Art. 36, §3º, a Mesa percebe que esse assunto 
suscita debates e deliberação, portanto, vai transferir esse assunto para a Ordem do Dia 
da reunião seguinte, a critério do Plenário. O §3º do Art. 36 do Regulamento Geral, diz o 
seguinte: havendo motivo para debates e deliberação – Isso no Expediente – qualquer 
Conselheiro ou a Mesa poderá requerer que o assunto seja colocado na Ordem do Dia da 
reunião seguinte, a critério do Plenário. Está claro? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Está claro, mas então me falhou minha audição, não 
ouvi essa proposta de que fosse colocado... 
 
Presidente – Estou fazendo agora, não havia feito anteriormente a sua manifestação. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não ouvi o Dr. Andreas falando que queria que se 
colocasse. 
 
Presidente – O Dr. Andreas fez essa manifestação agora no Expediente propondo voto de 
louvor. Percebe-se que o assunto suscita debate, é um assunto polêmico, então por 
decisão da Mesa, ouvindo o Plenário, se colocaria o assunto na Ordem do Dia da reunião 
seguinte. O assunto suscita debate, é isso que quero dizer. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Então se votarmos contra o voto de louvor não há 
debate. 
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Presidente – Não, na verdade estaríamos votando agora se isso ficaria para a próxima 
reunião ou não ficaria para a próxima reunião. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Então aceitar o pedido de um Conselheiro para fazer um 
voto de louvor generalista significa que a gente aceita que isso depois tenha Expediente, 
é essa a ideia? 
 
Presidente – Dr. Lomonaco, a questão de voto generalista, o senhor sabe, é Conselheiro 
antigo aqui, o senhor sabe que isso acontece e há vários precedentes nesse sentido. 
Como o assunto suscita polêmica, baseado em dispositivo do Regulamento Geral, a Mesa 
está propondo que essa matéria seja discutida na Ordem do Dia, no item próprio, na 
reunião seguinte, isso que vai ser votado em Plenário. Se o Plenário votar “não”, essa 
proposta será apresentada à Diretoria, o voto de louvor deve ser conferido ou não. 
Quanto à generalidade a Mesa já decidiu. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Ninguém se contrapôs à generalidade. 
 
Presidente – Dr. Lomonaco, quantas vezes tivemos votos genéricos, por exemplo, para 
vários campeonatos, várias coisas, denominação. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Dr. Collet, ninguém está se contrapondo ao voto 
genérico, o que estamos discutindo, o que estou colocando é se devemos votar contra o 
voto de louvor pedido pelo Conselheiro, para isso não vir no Expediente, essa é a ideia. 
 
Presidente – Vamos ter dois momentos, ou passamos essa matéria para a Ordem do Dia 
da próxima reunião, conforme propõe a Mesa, ou votamos agora se vai ser expedido ou 
não o voto de louvor genérico. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Ok, vou aceitar a decisão. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Dr. Collet, só queria saber, então estamos abrindo 
precedente que no voto de louvor vamos poder passar a fazer entregas de abaixo-
assinados, é isso? 
 
Presidente – Não. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – É o que estou entendendo, então, abaixo-assinado vai 
poder ser entregue neste momento? 
 
Presidente – Dr. Kawall, ele está entregando um abaixo-assinado, mas não foi esse o 
voto de louvor que ele disse. 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário: foi esse. 

 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – O objetivo foi esse, é claro, só não vê quem não quer, 
doutor. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: foi esse. 

 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – O objetivo foi esse, entregar um abaixo-assinado ao 
senhor e outro à Diretoria, é o que estou entendendo. 
 
Presidente – Como o senhor está colocando dessa maneira eu vou ser mais direto. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Sim. 
 
Presidente – Ele disse que não era para as pessoas que subscreveram, ele disse 
genericamente para os associados que se posicionaram contrariamente. Agora, o senhor 
surpreendentemente vem à tribuna para colocar como se eu não... 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Está-se abrindo um precedente que neste momento de 
votos de louvor sejam entregues abaixo-assinados, é isso que estou entendendo. 
 
Presidente – Está bom. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Sr. Presidente. 
 
Presidente – Olha, não há mais necessidade, a Mesa já decidiu. Muito obrigado. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Gostaria de entender uma coisa sobre essa 
decisão, por favor. Temos 38 mil associados no Clube, 1400 pessoas assinaram o abaixo-
assinado, isso significaria que é um voto de repúdio a todos que não assinaram o abaixo-
assinado? 
 
Presidente – O senhor também está indo muito longe, não tem nada a ver com isso. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Conheço muitas pessoas que foram contra o 
abaixo-assinado, o senhor está dando a chance de dar um repúdio a elas? 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro, mas não se trata de voto de repúdio. Então, 
vamos pôr em votação. Aqueles que ficarem sentados estão concordando que essa 
matéria entre na Ordem do Dia na próxima reunião do Conselho; aqueles que se 
levantarem são contrários a que entre na Ordem do Dia na próxima reunião. Então, 
aqueles que são favoráveis que essa matéria entre na Ordem do Dia na próxima reunião, 
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fiquem como estão; aqueles que forem contrários a que essa matéria entre na Ordem do 
Dia, queiram se levantar. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Vou repetir, a Mesa foi clara, mas vou repetir, houve talvez má apreensão, 
mas a Mesa foi clara. Aqueles que querem que essa matéria, que foi levantada pelo 
Conselheiro Andreas Fein, venha integrar a próxima Ordem do Dia na próxima reunião, 
fiquem como estão, aqueles que quiserem que a matéria venha integrar a próxima 
Ordem do Dia; aqueles que forem contrários, que não querem que essa matéria entre na 
Ordem do Dia, queiram se levantar.  Resolve agora. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Marcos Martins Paulino (pela ordem) – Sr. Presidente, por favor, pela ordem. Não 
conheço esse projeto, nunca foi apresentado neste Conselho, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Dr. Paulino, por favor, o senhor já se manifestou, ouvi com atenção. A Mesa 
já decidiu, o Plenário também já decidiu, o senhor quer na marra que isso não aconteça. 
 
Marcos Martins Paulino – Quem quer na marra é o senhor. 
 
Presidente – Eu não, Dr. Paulino, o senhor que quer na marra que não vote o Conselho 
Deliberativo. 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – Eu não quero nada, não sei o que estou 
votando, eu não conheço esse projeto. 
 
Presidente – Pois é, então o senhor vota contra, o que vou fazer? Não é projeto, é voto 
de louvor. 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – O senhor está encaminhando o projeto 
que está aí, o senhor encaminhou assim. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (pela ordem) – Sr. Presidente, pela ordem. Afinal de 
contas que projeto é esse, se nem veio a Plenário até agora, que voto de louvor vai ser 
concedido?  
 
Presidente – Na verdade voto genérico de pesar, votos de louvor de maneira genérica o 
Conselho já assistiu muito, há precedentes, esse é o ponto. 
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André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Uma pergunta: É coletivo ou é 
genérico? Coletivo, então as pessoas do Futebol, pessoas do Tênis, agora, genérico não, 
nunca vi. 
 
Presidente – Aqui na verdade seria coletivo, porque estamos falando de associados 
pinheirenses. Olha, se houver dúvida quanto a essa questão podemos eventualmente até 
modificar precedentes da Casa. Então, vamos fazer a votação se é possível isso ou não, 
mas doravante não será mais possível. Preferiria que se votasse, não tem nada a ver com 
o projeto do Bem-Estar, não se estaria apoiando nem rejeitando projeto nenhum, estaria 
se votando apenas o voto do Conselheiro Andreas Fein, que é outra coisa. Então, querer 
modificar essa votação para que seja uma aprovação à negação do projeto não tem 
cabimento, o projeto não está em pauta. Nem sei se esse projeto ainda tem algum 
interesse à Diretoria, ou para qualquer lugar. 
 
Andreas de Souza Fein – Sr. Presidente, só um esclarecimento. Isso aqui evidentemente 
não é um voto de louvor ao projeto, ou qualquer outra coisa, é um voto de louvor à 
postura atenta do associado do Clube Pinheiros, só isso. 
 
Presidente – Dá na mesma, Dr. Andreas. Embora a Mesa tenha sua convicção, vamos 
votar se há possibilidade ou não de emitir voto de louvor como pedido genérico, para em 
seguida votar. Acho que há, mas como há possibilidade de mudança de precedentes na 
Casa, vamos ver como que o Plenário se manifesta. Então, aqueles Conselheiros que 
entenderem que é possível a expedição de voto de louvor de maneira genérica, 
permaneçam como estão; aqueles que entenderem que não é possível expedir votos de 
louvor de maneira genérica, queiram se levantar.  Ganhou, não é possível expedir de 
maneira genérica. Muito bem, vamos dar prosseguimento. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Propôs voto de louvor pelo excelente Programa 
desenvolvido no Clube, intitulado Esporte e Saúde, em especial aos experientes e 
dedicados orientadores, os Profs. Zuleica Maria Rizzo Assunção e Claudecir Mazi, a Dra. 
Cátia Helena Takiuki e à nutricionista Renata Quaresma Persison, nutricionista. 
Aprovado. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Propôs voto de louvor à Diretoria, pela instalação 
das luzes de sinalização das vagas de garagem nos estacionamentos do Clube, sugestão 
que havia apresentado quando da inauguração do novo estacionamento, mas que não 
recebeu acolhida do Diretor à época. Voto aprovado. 
 
Presidente – Solicitou à Secretária do Conselho Deliberativo que devolvesse ao 
Conselheiro Andreas Fein o abaixo-assinado que ele havia entregue à Mesa, pois como 
não haverá possibilidade de fazer voto de louvor genérico, segundo decidiu o Plenário, 
referido documento não será aproveitado. 
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Andreas de Souza Fein – Sr. Presidente, tem um equívoco, fiz dois pronunciamentos. O 
primeiro pedi um voto de louvor genérico, repito, que havia precedentes aqui na Casa, 
não é um pedido inédito, acho que a Casa hoje prestou um desserviço ao Clube Pinheiros 
mudando esse precedente. O segundo não foi um pedido, foi uma comunicação sobre o 
status dos abaixo-assinados e neste momento é que entregue os abaixo-assinados. Uma 
coisa não tem nada a ver com a outra. 
 
Presidente – Para que seja comunicado à Diretoria e ao Conselho, só comunicado? 
 
Andreas de Souza Fein – Comunicado e entregue. 
 
Presidente – Está entregue, será comunicado. 
 
Andreas de Souza Fein – Agradeceu. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Primeiramente, associou-se aos votos consignados aos 
bolicheiros que se sagraram Campeões. Prosseguiu, reportando-se ao Torneio Forja de 
Campeões, que se realizava na Seção de Boxe, parabenizou e propôs voto de júbilo ao 
Diretor de Área de Esportes Associativos Competitivos, Conselheiro Rodolfo José Sanchez 
Serine, um dos encaminhadores da proposta, bem como o Conselheiro Mário Gonçalves 
Soares, um grande incentivador da modalidade. Aprovado. 
 
Marcos Martins Paulino (pela ordem) – Segundo a sua decisão recente, agora, quero 
ficar bem esclarecido para que não haja dúvidas em nosso Plenário. O Dr. Andreas disse 
que eram duas coisas, ele propôs um voto de louvor que não foi aprovado. Outra, que 
ele pediu encaminhamento à Diretoria do abaixo-assinado. Pela minha experiência no 
Conselho costumamos o seguinte, quando se encaminha alguma coisa no Expediente, 
aliás, os Presidentes dizem assim “Pela manifestação do Plenário, aprovado, 
encaminharemos à Diretoria”. Como isto não foi aprovado, ele separou as coisas, está 
dizendo que este abaixo-assinado será encaminhado à Diretoria, pergunto ao senhor, 
como não houve aprovação precisamos tomar cuidado para o Conselho não virar 
protocolo de abaixo-assinados, só esse cuidado que precisa ter, não foi aprovado pelo 
Plenário isso, por favor. Não estou na marra, mas alguém aqui está na marra hoje, eu não 
estou.  
 
Presidente – É muito simples, no Expediente é comum não fazer voto nenhum e fazer 
uma comunicação. Hoje mesmo assistimos isso. 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – A gente tem de aprovar para ir à 
Diretoria. 
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Presidente – É só uma comunicação, não enreda nenhuma decisão de mérito. Acho que 
ninguém está de marra, acho que me expressei mal. Mas é uma mera comunicação, acho 
que não há necessidade de fazer tempestade em copo de água. 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – Também me expressei mal então, ficamos 
quites.  
 
José Manssur (fora do microfone) – Sr. Presidente, a decisão encontra amparo no §1º, 
do Art. 36, do Regimento Interno da Diretoria. 
 
Presidente – Informou que o Terceiro Secretário “ad hoc”, Conselheiro Eduardo Ribas 
Oliveira Machado subscreveu o voto proposto pelo Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs voto de louvor ao Presidente da Diretoria, 
Roberto Cappellano, por ter atendido ao pleito dos praticantes de Remo, propondo ao 
Conselho a construção de um novo galpão para o Remo e a reforma da área de chegada 
na raia da USP. Por outro lado, pediu ao Sr. Presidente do Conselho que inclua na pauta 
da próxima reunião proposta enviada pela Diretoria, visando a ampliação do Ginásio de 
Handebol. Voto aprovado. 
 
Presidente – Esclareceu ao orador que o Expediente não era o momento adequado para 
apresentar aquele pedido à Mesa. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Desculpou-se. Prosseguindo, na condição de 
usuário da piscina coberta, cumprimentou a Diretoria, na pessoa do Diretor de Área de 
Patrimônio, Carlos Edmundo Miller Neto, por ter instalado o piso antiderrapante, 
inclusive com a troca da escada. Finalmente, cumprimentou o Diretor de Área Social, 
Raul Leite Mota e Silva, peo sucesso da Feijoada Carnavalesca e o evento Folia dos 
Clubes, do qual também participaram três outros clubes coirmãos, Paulistano, Paineiras e 
Hebraica, sugerindo que no próximo ano o Pinheiros faça um Carnaval entre os quatro 
clubes, na terça-feira, em nosso Salão de Festas. Os votos foram aprovados. 
 
Presidente – Em nome da Mesa do Conselho, subscreveu o voto relacionado à raia da 
USP. Submeteu ao Plenário votos de louvor propostos pela Conselheira Claudia Nemoto 
Matsui, aos atletas pinheirenses que participaram das seguintes competições: Maratona 
de Tóquio (Japão – 25/02/2018): Silvia Souza de Araújo, Vivian Fuller Olsen, Daniela Dalla 
Molle Guerra de Andrade e Arthur Guerra de Andrade; Triathlon Internacional de Santos 
(25/02/2018): Beatriz Neres, Fernanda Palma, Pedro ApudFelipe Bianchi Gonçalves, 
Antonio Manssur Filho, Azarias Feitosa Junior, Roberto Moreno Pinna, Marcos Moreno 
Chagas Assumpção, Pedro Luiz Cerize, Walter Lemmi e Antonio Carlos Lichtenfels Giuzio; 
com destaque à atleta Fernanda Palma, que já atuou pela Seleção Brasileira, sendo do 
Esporte Clube Pinheiros, do Polo Aquático, que fez estreia como elite e ficou em 2º lugar, 



12/34 

 

atrás da também pinheirense Bia Neres. Votos aprovados. Referiu que o Conselheiro José 
Luiz Fernandes havia solicitado por escrito que fosse colocada uma placa na porta do 
Departamento Médico, 3º andar, com horário de funcionamento, sendo este de segunda 
a sexta-feira, entretanto não se tratava de matéria do Expediente, podendo ser renovada 
no item “A Voz do Conselheiro”. Informou que a Mesa, por sugestão do Primeiro 
Secretário, além de endossar a proposta específica do Conselheiro Carlos Roberto Sá de 
Miranda Bório, estendia o voto ao Diretor Adjunto de Remo, Fernando Jorge Mendes 
Neto. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – Apreciação da Ata da 681ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de 
janeiro de 2018. 

Andreas de Souza Fein – Pediu retificação da Ata para constar, em sua fala no item 
Várias, na pág. 27, o verbo “contatar”, ao invés de “contratar”.  
 
 
Presidente – Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada com a retificação supra. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-10/2016 – Primeira discussão e votação de 

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

Presidente – Esta matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de 25/09/2017, tendo sido 
retirada de pauta por proposta da Mesa do Conselho, para dar cumprimento à decisão 
tomada na Reunião de 28/08/2017, no sentido de que a Diretoria fosse ouvida acerca da 
matéria, e, posteriormente, retornasse para apreciação do Plenário. Trata-se de proposta 
subscrita pelo Conselheiro Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt acompanhado de 
outros cinquenta Conselheiros, de criação de um §7º, no Art. 16 do Estatuto Social e de 
um §7º no Art. 45, do Regulamento Geral, para tornar obrigatório o desconto em todas 
as taxas devidas ao Clube que sejam destinadas às práticas esportivas, sociais e culturais 
de Associados de uma mesma família. No prazo regimental apresentaram emendas o 
então Conselheiro Eduardo Sampaio d´Utra Vaz e outros Conselheiros e o Conselheiro 
Luiz Eduardo Fernandes. A emenda do Conselheiro Eduardo Sampaio d´Utra Vaz e outros 
Conselheiros é substitutiva, portanto com preferência na votação conforme Art. 48 do 
Regimento do Conselho, e pretende limitar a alteração à criação de um §7º (que seria o 
§6º, na verdade), no Art. 33, do Regulamento Geral (Quer dizer o seguinte, a emenda 
substitutiva entende desnecessária qualquer alteração estatutária, ainda que seja 
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favorável à proposta do Conselheiro Jorge Ehrhardt e outros. Em meu modo de entender, 
também, não há necessidade, se o Conselho quiser implementar a proposta do 
Conselheiro Jorge Ehrhardt não haveria necessidade para atingir essa finalidade a 
alteração estatutária, bastaria uma alteração regimental, conforme proposta.) Bem, feito 
esse parêntese, manifestaram-se as Comissões Permanentes Jurídica e Financeira, cujos 
pareceres os senhores receberam com a convocação. Em seu parecer, a Comissão 
Jurídica entendeu que a matéria está em termos, mas pede a oitiva do Conselheiro Luiz 
Eduardo Fernandes para que esclareça e justifique a emenda que apresentou e refere 
que a alteração, por certo, visa a criação de um §6º, tanto no Art. 16 do Estatuto Social 
quanto no Art. 33 do Regulamento Geral, já que ambos dispositivos contêm 5 parágrafos. 
Não sei se o Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes está em Plenário.  Está inscrito. Pode 
falar desse microfone mesmo, acho que é um mero equívoco, o senhor queria se referir 
ao §6º e se referiu ao §7º. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Mas tenho uma inicial que até comuniquei à Mesa. Antes de 
entrar na discussão dos parágrafos, como o senhor está citando, salvo entendimento 
contrário, parece que há um parecer da Comissão Financeira contrário à proposta como 
um todo. E se o Plenário entender que a proposta como um todo não se justifica não há 
necessidade de discutir item por item das outras propostas. 
 
Presidente – Mas previamente o senhor deve esclarecer a proposta que apresentou. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Posso até esclarecer, agora, se o Plenário resolve acatar a 
proposta da Comissão Financeira o assunto acaba e a gente já vai para outro assunto. 
 
Presidente – Fato incerto e não sabido, mas vai ser votado, o senhor tem razão. Mas o 
senhor esclarecendo nós saberíamos agora que o senhor pretendia se referir ao §6, 
embora tenha mencionado §7º. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Me submeto à Comissão de Redação. 
 
Presidente – Tudo bem, a Comissão Jurídica havia pedido para que o senhor fizesse esse 
esclarecimento preliminarmente. Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Sim. 
 
Presidente – O Conselheiro Ado antecipou, mas seria a próxima menção que faria para 
esclarecimento dos Srs. Conselheiros. A Comissão Financeira opinou no sentido de que 
não é oportuno ampliar o programa de bonificação para classes sociais não previstas no 
Estatuto Social e no Regulamento Geral, visto a necessidade de criar controles para a 
implantação e manutenção da extensão do programa, que pela análise do programa já 
implantado gerariam custos sem contrapartida no aumento de receita e de inscritos. 
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Finalmente, a Diretoria se manifestou em atendimento ao determinado pelo Conselho 
Deliberativo, e se manifesta dizendo que a proposta, se aprovada, é inexequível 
operacionalmente.  
 
Discussão: 

Estavam inscritos os Conselheiros Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, Luiz Eduardo 
Fernandes e Carlos Augusto Kodama Westphal, que abriram mão da palavra, motivo pelo 
qual o Sr. Presidente deu por encerrada a discussão. 
 
Votação/Deliberação: 

Presidente – Passaremos então à votação. Conselheiro Jorge, deixe-me fazer apenas uma 
observação. O senhor em sua proposta pede alteração estatutária. Já expus aqui em 
Plenário que para os fins que o senhor almeja, ainda que alcançados, não haveria 
necessidade de alteração estatutária. Pergunto a V. Sa. se é possível o senhor retirar essa 
parte relativa à alteração estatutária, para que eu possa pedir aprovação do Plenário 
quanto a sua retirada antes de iniciarmos a fase de votação. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (fora do microfone) – Ok, está retirado. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Srs. Conselheiros, quando a matéria já está à 
apreciação do Plenário, mesmo o subscritor principal daquela emenda não pode retirá-la 
da apreciação do Conselho Deliberativo, salvo se o próprio Conselho Deliberativo assim 
concordar. No caso não estamos diante de uma retirada total, mas de uma retirada 
parcial, mas, seguindo a lição do dispositivo regulamentar que cuida da matéria acredito 
que mesmo para retirada parcial haveria necessidade da aprovação do Conselho 
Deliberativo. Portanto, consulto o Plenário se está de acordo com a retirada apenas da 
parte relativa à alteração do Estatuto, mantendo o restante da proposta conforme 
apresentada. Aqueles que forem favoráveis a essa retirada parcial da proposta, 
permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, queiram se levantar.  Proposta 
parcialmente retirada. Vamos dar início. Como os senhores sabem tem primazia a 
proposta substitutiva. A primeira parte da proposta substitutiva já está prejudicada, 
porque propunha justamente a exclusão da proposição, de exclusão do §7º no Art. 16 do 
Estatuto Social... Então, vamos prosseguir na proposta do Conselheiro Eduardo Sampaio 
d’Utra Vaz e outros. Ele propõe... 
 
Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) – E a sugestão de votar o parecer da 
Comissão Jurídica. 
 
Presidente – Já relatei todo processo, inclusive fiz menção ao parecer da Comissão 
Financeira. Como sempre, todos os Conselheiros receberam os pareceres das Comissões, 
tanto Financeira quanto Jurídica neste caso, manifestações da Diretoria, o processo está 
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instruído. Estamos agora, Conselheiro, na fase de votação. A sua proposta, por ser aditiva 
vai ser votada ao final. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) – Estou propondo juntar todas as propostas 
com base no parecer da Comissão Financeira. 
 
Presidente – Como praxe vamos votar por artigos a questão. Sempre foi feito assim no 
Conselho, evidentemente aquele que for apoiar a votação da Comissão Financeira vai 
votar contrariamente. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – É isso que estou tentando falar, quem for a favor da Comissão 
Financeira todos os itens que o senhor mencionar vai ser contrário. Se o Plenário decide 
seguir a Comissão Financeira eu mesmo fico em dúvida, porque se o Plenário decide não 
seguir a Comissão Financeira gostaria que minha emenda fosse aprovada. No passo que 
se aprova a Comissão Financeira, a minha emenda e todas as outras perdem sentido. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro, mas na verdade já estamos na fase de 
votação e vamos fazer como sempre fizemos aqui no Conselho, não votar como matéria 
preliminar, não sendo dessa natureza uma manifestação da Comissão Financeira 
isoladamente. 
 
- O Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente – O senhor pode votar contra, por exemplo, se o senhor quiser apoiar vota 
contra as propostas todas, que o senhor está apoiando a Comissão Financeira, está bem? 
Então, vamos lá. O Conselheiro Eduardo Sampaio d’Utra Vaz propõe que seja inserido no 
Art. 33 do Regulamento Geral um §7º, ele também na verdade deve estar se referindo ao 
6º, à medida que esse artigo, Dr. João Benedicto, possui apenas 5 artigos, então, não há 
como aprovarmos o §7º se não temos o 6º. Então, vamos considerar como se fosse o 
§6º. §6º, que não tem correspondente no Regulamento Geral, proposto pelo Conselheiro 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz, dispõe o seguinte: a Diretoria encaminhará anualmente à 
apreciação do Conselho Deliberativo por ocasião do envio da Proposta Orçamentária os 
termos e condições a que poderá conferir descontos familiares para pagamento das 
taxas no exercício seguinte. Ou seja, ele diz que a Diretoria encaminhará, portanto, 
obrigatoriamente todo ano para apreciação do Conselho Deliberativo os termos e 
condições que poderá conferir de descontos familiares para pagamento das taxas no 
exercício seguinte. Aprovação desse parágrafo está embutida duas questões. A primeira 
é que a Diretoria deverá fazer isso no Orçamento. E segundo que estaria aprovado o 
desconto para familiares, não se tem aqui nessa hipótese a definição de percentuais. 
Portanto, em votação. Aqueles que forem favoráveis... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano (fora do microfone) – Dr. Collet. 
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Presidente – Pois não. 
 
- O Presidente Roberto Cappellano manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente – Não estou escutando. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – A questão é a seguinte, como não houve manifestação 
do Conselheiro aqui algumas questões não ficaram claras. Eu, por exemplo, me mantive 
silente por conta da manifestação do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, que 
realmente tinha colocado, Dr. Collet, aqui inicialmente seria votada a aprovação ou não 
de uma maneira geral, está certo? Ele falou isso ali e depois abdicou de falar aqui na 
tribuna. Então, de minha parte desisti inclusive de me inscrever para falar por conta 
disso. Segunda questão, não se sabe o que é família... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Está na Constituição. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Se sabe o que é família, é verdade. Sem dúvida, Dr. 
Manssur, mas o senhor concorda que o que foi colocado como família aqui não é bem o 
que o Supremo vem entendendo hoje ou não é o que o Supremo entendeu em outubro 
do ano passado. 
 
- O Conselheiro José Manssur continua se manifestando fora do microfone. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Meu ponto aqui, Dr. Manssur e Dr. Collet, é que 
realmente o Conselheiro colocou, apesar de não ter vindo aqui, ele colocou dali, o senhor 
o chamou, ele colocou... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Só me manifestei nesse microfone porque tive a permissão do 
Presidente, porque queria me manifestar da tribuna e encaminhei uma proposta para ser 
feita essa votação preliminarmente. 
 
Presidente – Conselheiros, Dr. Eduardo, por gentileza, agradeço muito sua intervenção, 
agradeço intervenção do Dr. Luiz Eduardo Fernandes, mas a questão é a seguinte, não 
posso pôr em bloco porque há uma proposta substitutiva. Mas procurei, quando fiz a 
exposição, deixar bastante claro que quem for contrário à adoção de qualquer emenda 
substitutiva, ou a principal, tem de votar contrariamente. Não posso pôr em bloco uma 
votação que não comporta essa votação em bloco, até porque elas divergem, Dr. 
Eduardo. Fico nesse posicionamento. Entendo também a questão levantada pelo Dr. Luiz 
Eduardo Fernandes, que se fundamenta no parecer da Comissão Financeira, é diferente 
da ponderação que estamos fazendo agora. 
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Eduardo Collet e Silva Peixoto – Desculpe-me discordar novamente, mas é uma questão 
de lógica. Se a pessoa não concorda com nada, primeiro vota isso. Depois, se concorda 
com alguma coisa aí vota se com aquilo que concorda. Salvo melhor juízo, na questão da 
Comissão de Mediação foi votado em bloco. 
 
Presidente – Foi sim votado em bloco, inclusive por proposta minha, mas ali acontece 
que ou se aprovava tudo, porque não faria sentido aprovar-se artigo por artigo. Vocês 
preferem fazer assim, não há problema, vamos fazer dessa maneira.  A Mesa aqui é 
muito sensível a argumentos dos Conselheiros, faço questão de proceder da maneira que 
entendem os Srs. Conselheiros que seja a maneira mais indicada. Para a Mesa, embora 
isso não seja usual, como também no episódio anterior, o fará em homenagem ao apelo 
do Conselho Deliberativo, de alguns Conselheiros que assim o fizeram. Então, vamos 
votar em primeiro lugar o seguinte: Aqueles que forem contrários a qualquer mudança 
das normas atuais do Regulamento Geral votarão “não” e aqueles que forem favoráveis à 
discussão para se ver quais seriam os dispositivos acolhidos em Plenário, votarão “sim”. 
Aqueles que quiserem prosseguir na discussão da matéria, permaneçam como estão; 
aqueles que forem contrários à discussão da matéria, preferindo rejeitá-la de plano, 
queiram se levantar.  Foi rejeitada de plano.  Srs. Conselheiros, dando prosseguimento, 
apenas para constar, foram rejeitadas as propostas principal, substitutiva e aditiva 
apresentadas. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-01/2018, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
previsto de até R$ 497.602,95, para aquisição de Ativo Imobilizado para o 
Fitness – 15 Equipamentos Elípticos (Cross Trainer). 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo e abriu a discussão. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... Primeiramente, quero encaminhar meu voto 1000% para 
que se aprove essa medida. Mas só gostaria de lembrar uma coisa, Presidente, estamos 
em três anos é a segunda parte do Fitness que estamos melhorando. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Terceira. 

 
Carlos Alexandre Brazolin – Desculpe-me, terceira, o senhor tem razão. O Fitness tem 
pelo menos mais umas 30 áreas que temos de melhorar, é o local que mais dá lucro ao 
Clube. O Fitness precisa das esteiras que há dois anos estão precisando ser trocadas, já 
estamos chegando na parte dos próprios equipamentos. Existia uma contenção de 
despesa, porque nossas esteiras já estão indo para manutenção. Se o senhor der uma 
olhada na rubrica de peças que o senhor vai gastar este ano vai ver que vão cobrir pelo 
menos boa parte das esteiras do Clube. No Clube temos um Fitness que é o maior da 
América do Sul, temos mais de 6 mil pessoas usando, então, não é normal o que uma 



18/34 

 

esteira do Clube roda. E o que acontece? Começa a quebrar peça. Manda para 
manutenção. Começa a dar mais manutenção, você manda para mais manutenção. E 
esse vício de peças já é comprovadamente visto que custa muito mais caro do que se 
comprar novo e ter na garantia. Então, Sr. Presidente, peço olhar com carinho nessa 
galinha de ovos de ouro e dar uma olhada nessas peças e equipamentos, porque se não 
trocar vamos trocar peças. É preferível então deixar um carro velho correndo a um novo? 
Além do que o sócio do Esporte Clube Pinheiros merece o que tem de melhor no 
mercado e isso aí todo ano têm novas tecnologias. Muito obrigado.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – Primeiramente, ia pedir até que a Diretoria se manifestasse, 
mas estou recebendo aqui um comunicado, porque me foi questionado o valor desses 
equipamentos, está saindo cada um R$33 mil e 200, e acaba de chegar aqui que o valor 
deles oscila entre R$11 mil e 500, e o mais caro, Discover SE, top, com TV, o preço está 
correto. Mas queria aqui, se possível, se tiver fazendo alguma coisa errada perdoe-me, 
discutir o desembolso total e volto à questão da expansão do Fitness aprovada em 
outubro de 2016, onde foi alocado à Diretoria um valor de R$212 mil. No ano passado, 
até foi surpreendente a manifestação do Presidente, porque ele falou daqui de onde 
estou que não conseguiu fazer expansão por desacordo entre os Diretores que ele 
mesmo nomeia. Aquilo eu fiquei meio assim, não entendi direito. E já vai para dois anos 
essa expansão e entendo que essa aquisição nova do prédio que foi feita, as novas 
alocações e a distância do orçamento de dois anos passados já não se justificam mais. 
Então, minha proposta, eu não sei se é substitutiva, alternativa ou aditiva, queria usar 
esse valor de R$212 mil que foi alocado à época, que está em poder da Diretoria, abater 
desses R$497 mil e minha proposta é que seja aprovada então uma conta grosso modo o 
valor de R$285 mil. Sou favorável aos novos aparelhos, como o Conselheiro que me 
antecedeu, mas sou controlador de recursos. Então, se possível, gostaria que fosse feita 
essa proposta alternativa. Muito obrigado.  
 
Presidente – Conselheiro Dr. Luiz Eduardo Fernandes, na verdade a proposta é da 
Diretoria, ela pede autorização para usar até esse valor para providenciar essas 
aquisições de ativo imobilizado que refere na proposta. Quer dizer, o senhor não poderia 
motu proprio alterar a proposta da Diretoria dando outro encaminhamento... O senhor 
poderia, por exemplo, encaminhar contrariamente à aprovação, não tem problema, mas 
o que o senhor não pode é alterar a proposta da Diretoria, isso que estou dizendo ao 
senhor. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Eu não posso encaminhar uma proposta substitutiva à da 
Diretoria? 
 
Presidente – A proposta é da Diretoria, quer dizer, a Diretoria que faz a proposta dela, o 
senhor não pode fazer a proposta da Diretoria. O senhor pode encaminhar 
contrariamente à aprovação da proposta. 
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Luiz Eduardo Fernandes – E eu poderia num futuro próximo encaminhar essa proposta 
do valor de R$85 mil. Eu recuso hoje e encaminho depois. 
 
Presidente – Não poderia porque não é da competência do senhor, Conselheiro. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Está bom, não posso encaminhar proposta, essa é minha 
dúvida. 
 
Presidente – O senhor não pode encaminhar proposta pela Diretoria. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – A proposta encaminhada por mim. 
 
Presidente – Como é que o senhor vai encaminhar uma proposta que obriga a Diretoria 
fazer, fica nonsense. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Está bom. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Maria Celina Cimino Loureiro – ... Queria dizer o seguinte, estão vindo falar aqui de 
compra de bike, trocar as esteiras, R$300 mil, R$400 mil. Frequento o Fitness dia sim, dia 
não, aquilo está uma sujeira, os tubos de ar condicionado estão negros, ninguém limpa, 
vaza água no chão, está cheio de adesivos tapando a água. Agora, vem falar de compra 
de bike, compra de esteira e ninguém limpa aquilo. Queria que vocês fossem ao Fitness e 
visse a sujeira, os tubos de ar condicionado estão negros e ninguém limpa. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira, mas a matéria, a Ordem do Dia é no sentido... 
 
Maria Celina Cimino Loureiro – Só fiz essa observação porque acho engraçado falar de 
compra de bike, compra disso, daquilo e ninguém limpa aquilo, é isso.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Endosso a fala da Conselheira. 
 
Presidente – Não há mais inscritos, então, vamos votar. Aqueles que forem favoráveis à 
autorização para a Diretoria usar o valor de até R$ 497.602,95, para aquisição de Ativo 
Imobilizado para o Fitness, fiquem como estão; aquele que for contrário, queira se 
levantar.  Foi aprovado por ampla maioria. 
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Item 4 - Apreciação do processo CD-02/2018, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
previsto de até R$ 558.871,80, para construir um novo galpão para o Remo 
e reformar a área de chegada na raia da USP. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processado e abriu a discussão. 
 
Caio Luiz Avancine – ... Falo aqui como Presidente da Comissão de Obras sobre essa obra 
que vocês receberam, as instalações do Remo. A Comissão de Obras em seu parecer 
procurou dar uma visão do complexo de Remo da raia olímpica e das instalações do 
galpão de nosso Clube, para melhor entendimento de nossos Conselheiros. Essa 
Comissão vistoriou o local juntamente com alguns Membros da Diretoria e pôde 
constatar que, quanto ao complexo de Remo esse está tudo cercado, dispondo de 
portaria com sistemas de segurança, jardins conservados, água da raia em boas 
condições, enfim, passando boa impressão do que vimos. Portanto, trata-se de um 
privilégio ter um espaço desses locado nas proximidades do Clube em um local tão 
diferenciado. Lá tivemos oportunidade de conversar com o diretor responsável pela área 
de Remo do complexo, que nos informou que caso algum clube pretenda instalar galpão 
para barcos no local terá de ser verificada a disponibilidade e passar por uma rigorosa 
análise. Portanto, não é qualquer clube que se instala lá. No local existem galpões de 
barcos de apenas alguns clubes praticantes de Remo, dispostos ao longo da raia, sendo 
todos em alvenaria. O galpão utilizado para guardar os barcos do Clube Pinheiros é muito 
antigo, tendo estrutura metálica e coberto com sistema de lonas, vem apresentando 
estrutura desgastada, lona ressecada e com diversas infiltrações, ventilação inadequada, 
deficiência no piso de concreto, instalações elétricas superadas e não atendendo as 
legislações. Portanto, sua vida útil se encontra esgotada e ainda apresenta área existente 
insuficiente para guarda de todos os nossos barcos. O novo galpão proposto terá uma 
área de cerca de 50% maior do que a existente. Será estrutura metálica, com fechamento 
frontal e traseiro em chapas galvanizadas, com aberturas para ventilação e iluminação. 
Cobertura em lona moderna e adequada ao isolamento térmico. Terá exaustores eólicos, 
novas instalações elétricas, picos, mezanino, fundações, etc. A implantação será 
deslocada da atual ocupação, não causando, portanto, transtornos maiores às atividades 
do local. E o prazo previsto para a obra é de 90 dias. A metodologia para estimativa de 
custos está adequada, baseada em tabelas de custos apropriadas e levantamento com 
fornecedores específicos. Vale destacar também que o muro existente hoje entre a 
Marginal Pinheiros e a raia olímpica será derrubado, entrando em seu lugar um 
fechamento em vidros, que já se encontra em andamento pela parte interna da raia e 
vem sendo executado por empresa particular em parceria com a municipalidade. Esta 
melhoria certamente trará um grande destaque ao local e aos galpões lá existentes. A 
Comissão de Obras recomenda que a obra deve ser executada após as devidas 
autorizações formal, por escrito dos responsáveis pelo local e tomar os devidos cuidados 
quanto à ventilação natural e efeitos adventos. Então, com essas considerações, a 
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Comissão se manifesta em sentido favorável da execução da obra pretendida e me 
coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Qual é a área? 
 
Caio Luiz Avancine – 492 m² é o que se pretende fazer. 
 
Presidente – Houve uma distração aqui da Mesa. O Presidente da Diretoria havia pedido 
para falar no início desse item para prestar alguns esclarecimentos, inclusive passar um 
filme e a Mesa, por um lapso, não observou esse pedido inicial, espero que V. Sa. não se 
incomode, ouviríamos então agora o Presidente da Diretoria, ok?  Sr. Presidente, o 
senhor quer que passe um filme, é isso? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano (fora do microfone) – Na verdade tem 
muita gente que não conhece a raia olímpica do Clube lá da USP... Dr. Collet, apenas para 
esclarecer nossos Conselheiros, que têm alguns Conselheiros que não tem familiaridade 
com a raia do Clube, então, fizemos um pequeno filme mostrando como é o local, para 
quem não teve oportunidade de ir até lá. É diferente de qualquer outra obra que tem 
dentro do Clube, que qualquer associado pode chegar até o local. É simplesmente um 
filminho de 4 minutos, que a gente mostra como está nosso local e como é nossa raia. 
Precisando, depois que o Conselheiro Arruda falar, se tiver algum tipo de esclarecimento 
técnico, financeiro, jurídico, administrativo estou à disposição. 
 
Presidente – Muito obrigado. A Mesa defere o pedido da Diretoria, até por entender que 
o assunto é pertinente e relevante. Por favor, vamos assistir ao filme.  
 
- É exibido o filme mencionado. 

 
José Roberto Coutinho de Arruda – ... antes de qualquer coisa, deixo bem claro que sou 
totalmente favorável a essa obra que está sendo proposta. Conversava aqui com o Caio 
Avancine e o filme deixou muito claro que realmente aquela cabana do Remo estava 
merecendo um trato maior. Minha dúvida, Sr. Presidente, talvez o próprio Presidente da 
Diretoria possa esclarecer, é uma questão, seria até uma preliminar, mas não vou 
levantar como preliminar para prejudicar qualquer tipo de votação, mesmo porque 
tumulto hoje já houve suficiente. Me preocupa o Clube gastar, investir um dinheiro fora 
das nossas dependências, um imóvel que não é nosso. O Conselheiro Bório falou “Bom, é 
fácil, se amanhã ou depois por algum motivo não quer mais usar, pega a armação, traz 
aqui para o Clube e põe em qualquer lugar”. A gente vê pelo tamanho que não é pôr em 
qualquer lugar, é uma estrutura bastante grande. E dentro disso, pergunto: Qual seria a 
rubrica contábil em que seria inserida essa verba? Ou, se não houvesse seria o caso de 
fazer uma doação à USP? Então, essa é uma dúvida, gostaria se o Presidente da Diretoria 
pudesse esclarecer. Mas quanto ao mérito, repito, sou totalmente favorável, precisamos 
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incentivar o Remo, que é uma coisa que aparentemente a gente ouve falar pouco, mas o 
Remo tem de ser incentivado, sou totalmente favorável em termos de mérito, só essa 
questão contábil que me pega um pouquinho.  
 
Presidente – Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, por gentileza, a área é de 
propriedade da USP? 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – É da USP. 
 
Presidente – Então, o documento correspondente correto não deveria ser doação, que é 
um contrato de direito privado, mas sim de cessão de área da USP para o Esporte Clube 
Pinheiros. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Falei em doação e não dotação. 
 
Presidente – Então em direito público falaremos em concessão, cessão de modo 
genérico, não há possibilidade de doação, a não ser que houvesse uma lei específica. 
Então, acho que esse assunto pode até ser objeto de uma conversa futura, inclusive para 
aperfeiçoar a normatização desse tipo de situação. Mas agora, veja bem, quanto ao 
Clube poder investir lá ou não, à medida que pelo menos detém o uso, acho que, como 
V. Sa. mesmo observou, é possível e que V. Sa. inclusive é favorável. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Totalmente. Agora, não sei, uma sugestão, talvez 
colocar no contrato alguma especificação com relação a eventual devolução do material, 
alguma coisa, enfim. Sou totalmente favorável, só esse detalhezinho que me preocupa, 
mas no restante estou totalmente a favor. Se V. Sa. acha que a matéria está tranquila 
não vamos discutir, não vou levantar qualquer tipo de prejudicial para deliberação dessa 
matéria e vou votar a favor. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Não há mais inscritos. Vamos entrar em 
votação. Aqueles que forem favoráveis à concessão de autorização à Diretoria, para 
utilização dos recursos do Fundo Especial até o valor de R$ 558.871,80, para construir um 
novo galpão para o Remo e reforma da área de chegada da raia da USP, permaneçam 
como estão; aqueles que forem contrários a essa autorização, queiram se levantar.  
Aprovado à unanimidade.  
 
A Conselheira Regina Helena Secaf apresentou declaração escrita de voto, nos seguintes 
termos: “Gostaria de deixar consignado meu voto contrário à compra do material elíptico 
para o fitness, justificado pelo estado ruim das bicicletas horizontais usadas pelos mais 
idosos.” 
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Item 5 - Apreciação do processo CD-03/2018, referente ao pedido de autorização 
formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
previsto de até R$ 447.695,62, para reforma da área do Squash. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Caio Luiz Avancine –Também, em nome da Comissão, vistoriamos o local e verificamos 
que realmente é necessária essa reforma pretendida, ela visa uma adequação nas 
instalações civis, como troca de piso das quadras por um piso tipo flutuante, uma 
madeira clara, pau-marfim, que é a madeira indicada, uma vez que a bolinha é escura. 
Instalação de novas esquadrias para ventilação. A ventilação do local é muito 
prejudicada, então, realmente têm umas aberturas laterais, de forma a propiciar uma 
circulação melhor; melhores condições do local. Melhoria nas instalações hidráulicas dos 
banheiros, parte elétrica também. Construção de um mezanino metálico e execução de 
um deck em madeira na área externa, onde existe uma abertura ali para os jardins. A 
reforma está alinhada com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento, portanto, 
não vemos dificuldades. E a metodologia também, pelo levantamento de custos também 
foi adequada. Recomendação nossa era para sanar algum problema de umidade que 
existe no local, uma vez que existe um paredão para a quadra 13 que vai causando algum 
deterioramento do madeiramento com o passar do tempo. Também me coloco à 
disposição para esclarecimentos. 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz (aparte) – Como vai fazer essa reforma de maneira 
tão abrangente não foi pensado em investir naquele telhado, que aquela telha de 
fibrocimento transfere muito calor para as quadras e para quem usa esse espaço. Não 
seria o momento correto para mexer naquilo e transformar num ambiente mais 
agradável, mais adequado aos usuários? 
 
Caio Luiz Avancine – Realmente o tipo de telha que tem lá, essa telha de fibrocimento, 
quem é da área sabe que ela realmente transmite muito calor ao compartimento. Esse 
sistema de ventilação foi visando justamente essa melhoria do local. Agora, não veio da 
Diretoria e nós também não levantamos essa sugestão. 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Talvez seja uma sugestão adequada. Já tivemos 
ocasiões aí que coisas não foram feitas e depois tivemos de refazer, porque ficou no 
meio do caminho. Só isso. 
 
Caio Luiz Avancine – Só para ter uma ideia, essa troca do piso do Squash é o item mais 
caro que tem na reforma, justamente por causa desse tipo de madeiramento, que é esse 
pau-marfim. Mas a sugestão é boa, acho que se for possível é viável, não sei como é 
tecnicamente. 
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Edmundo Comino Junior (aparte) –Sou jogador de Squash e a questão do calor favorece 
o jogo, é o contrário, é interessante isso, favorece o jogo, inclusive o sistema de ar 
condicionado que a gente queria colocar era para o inverno, quando a gente estudou ar 
condicionado, é para esquentar o jogo, é interessante isso.  
 
Presidente – Não há mais inscritos. Interessantes essas observações. Srs. Conselheiros, 
então vamos entrar em votação. Evidentemente que o Conselho não está aprovando 
uma obra específica de um determinado projeto, mas sim aquela planejada pela 
Diretoria até determinado valor, quer dizer, o Conselho libera a utilização do valor para 
ser feita uma obra. Em que pese as observações feitas aqui por Conselheiros 
conhecedores, a Diretoria talvez possa adequar da maneira que favoreça a prática do 
Squash, da maneira que for mais indicada. Mas agora vamos votar se o Conselho autoriza 
ou não a Diretoria utilizar os recursos referidos. Aqueles Conselheiros que forem 
favoráveis à expedição de autorização para a Diretoria utilizar recursos do Fundo Especial 
até o valor de R$ 447.695,62, para reforma da área do Squash, permaneçam como estão; 
aqueles que forem contrários a essa autorização, queiram se levantar.  Aprovado à 
unanimidade.  
 
 
Item 6 - Apreciação do processo CD-35/2017, referente à proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do ingresso do atleta Gladson Alberto Silva Barbosa, 
da Seção de Atletismo, como Associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente de aquisição de título social. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Não havendo inscritos, declarou 
encerrada a discussão e submeteu a proposta ao Plenário, que deliberou pela sua 
aprovação. 
 
 
Item 7 - “A Voz do Conselheiro” 

Presidente – Antes de entrar neste item e em Várias, gostaria de fazer um 
esclarecimento ao Plenário, que é o seguinte. Pela minha escola, que é a mesma escola 
de diversos juristas desta Casa, temos amor pelo debate, mesmo ao debate acalorado, 
isso é muito melhor do que o silêncio, do que o desinteresse, do que o pouco caso. 
Então, minha postura é essa, quero mesmo assistir os Conselheiros se manifestando, isso 
para mim é importante. Favoreço sim muitas vezes a manifestação dos Conselheiros do 
microfone de aparte, lógico que com limites, porque entendo que isso é importante. 
Procuro extrair da maneira mais lídima possível a mais pura a vontade do Conselho 
Deliberativo. É isso que queria explicar e agradeço a todos aqueles Conselheiros que me 
brindaram com o debate. Muito obrigado.  
 
José Manssur (fora do microfone) – É da essência do Parlamento. 
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Presidente – Essência do Parlamento, Dr. Manssur, somos da mesma escola, o senhor, 
Dr. Paulino, Dr. Sergio Lazzarini, dentre outros grandes... 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – É restrito à área jurídica? Acho que 
isso é questão de cidadania, não é de escola. 
 
Presidente – Está vendo, até gosto de discutir, vamos discutir se é da área jurídica ou não 
essa prerrogativa. Acredito que não, acho que é de todo democrata. Vamos dar início. 
Obrigado pelo intervalo. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – ... Trago aqui um pleito e aflição de muitos pais do 
Pinheiros. Primeiramente gostaria de lembrar que a realidade da mulher hoje é bem 
diferente de alguns anos atrás. Muitas mulheres hoje assumem as famílias e não 
conseguem mais suportar as despesas de vários empregados, não contam com ajuda de 
funcionários, parentes que possam cuidar da rotina dos seus filhos. Essa é uma realidade, 
louvo muitos pais que vejo aqui no Clube também que exercem esse papel, isso é muito 
importante. Entretanto, precisamos lembrar que devido à violência, devido a todas as 
dificuldades que muitas mulheres que tem tripla jornada de trabalho contam com o 
Clube para deixar seus filhos, seja porque não tem outra oportunidade, seja porque 
foram criadas aqui dentro e confiam no ambiente familiar do Clube, então, elas precisam 
de pessoas que assistam essas crianças dentro do Clube. Com as novas regras muitas 
mães vieram me procurar e muito aflitas, porque trabalham fora, não tem parentes que 
poderiam assumir essa assistência e muito menos empregados fixos, é uma realidade, 
estamos passando por uma crise inédita e muitas famílias, ou muitas mulheres sozinhas, 
ou homens sozinhos não tem mais todo staff, muitas famílias não têm mais esse staff em 
casa, infelizmente. Precisamos inovar, como é na Europa há muitos anos. Qual o anseio 
dessas mães? Como as regras mudaram para as questões dos acompanhantes, me 
recordo bem, quando meus filhos eram pequenos tinha dois acompanhantes, era uma 
funcionária e uma folguista, porque trabalhava fora e precisava dessa mobilidade toda. 
Agora, com as regras, além da cobrança da taxa – Não vamos nem voltar ao mérito, 
porque acho que entrei na política do Clube justamente contra a taxa das babás – mas 
isso já é fato consumado, precisamos acolher esses pais que precisam do Clube e trazer 
essas crianças. O Clube é impermeável às crianças e adolescentes. Eu mesma, meus filhos 
se criaram aqui dentro e não passam na porta da Faria Lima hoje, porque não tem 
qualquer atrativo para adolescente. Então, precisamos sim propiciar para esses pais, para 
essas mães, que muitas vezes contam com ajuda às vezes de uma faxineira, ou de um 
Uber, facilitar a vida dessas pessoas. Até o conceito de família hoje mudou bastante... 
 
Presidente – Conselheira, perdão, mas seu tempo já se esgotou. 
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Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Mais um minutinho, por gentileza, nunca me 
manifesto, por gentileza, porque é um pleito muito sério, os associados estão muito 
aflitos. 
 
Presidente – Não estou achando desimportante. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Fizemos uma reunião antes da reunião do 
Conselho e as associadas, essas mães estão muito aflitas, trabalhadoras, que passam por 
situações difíceis e precisamos ser solidários, nós aqui principalmente da Diretoria e do 
Conselho. Só quem tem filho sabe da dificuldade que é a logística de uma família, 
portanto, peço atenção de todos, precisamos sim entender. E a proposta inicial, 
sabemos, Presidente Cappellano, que teremos uma reunião na quarta-feira para 
discutirmos esse assunto e conto com a colaboração de toda Diretoria, que as regras de 
dois acompanhantes por família seria perfeita, sem restringir se são ou não funcionários, 
registrados ou não, a responsabilidade é do sócio por quem ele coloca como 
acompanhante do seu filho. 
 
Presidente – Conselheira, não é que não ache importante... 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Então, o que nós pedimos... 
 
Presidente – Um minutinho, por favor. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Presidente, estou falando de uma questão 
muito... 
 
Presidente – A senhora tem de obedecer... 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Muitas pessoas invadem o tempo, sempre 
respeitei. 
 
Presidente – Quando, doutora? 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Os associados estão assistindo e vendo que estou 
sendo coibida de falar uma coisa extremamente importante para o associado, é o anseio 
e aflição de muitas mães, muitas filhas dos senhores. E seus netos podem ficar sem 
assistência. 
 
Presidente – Conselheira, só um minutinho... 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Não, o senhor me interrompeu, o senhor está me 
interrompendo, não consigo terminar. 
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Presidente – Conselheira, vou pedir para desligar seu microfone. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Não tenho condições de terminar. 
 
Presidente – Não se trata de uma opinião sobre o mérito de sua proposta,... 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Veja que democracia nós temos. 
 
Presidente – ...o problema é que tenho de me ater ao tempo, não tenho absolutamente 
nada contra sua proposta. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Posso terminar? 
 
Presidente – Peço a senhora para ser sucinta para conclusão, por favor. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Estou terminando. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Fala em Várias. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Deixe-a falar. 

 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Me inscrevi, cheguei às 17:00 horas aqui, numa 
tempestade para poder falar, nunca me manifesto. Portanto, Sr. Presidente Cappellano, 
lhe peço que sejam dois acompanhantes, sem distinção de funcionários ou não. E que 
casos de trigêmeos, até quadrigêmeos sejam tratados como exceção e discutidos à parte. 
Por favor, Presidente, estarei lá na quarta-feira e peço sensibilidade, porque é pelas filhas 
dos senhores, inclusive acompanhantes de idosos, porque temos muitos idosos que 
necessitam de acompanhantes aqui no Clube. Muito obrigada pela sua concessão de 
tempo.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... Vou primeiro fazer um pedido, que diversos associados de 
novo pediram, que uma das áreas mais ocupadas do Clube, que é o estacionamento 
antigo do Clube. Acabamos de aprovar um “aumento”, ou uma não concessão de 5 
horas, dobrou o valor do estacionamento para quem fica no estacionamento antigo. Com 
esse dinheiro extra acho que poderíamos fazer as melhorias que diversas pessoas 
precisam. Presidente Cappellano, umas três vezes o senhor me falou que ia dar uma 
olhada nisso, aqui na frente, é só isso que gostaria que o senhor fizesse. As mães andam 
com o carrinho no meio da rua, porque os carrinhos não cabem em nossas alamedas, o 
estacionamento é antigo, precisa ser remodernizado, é muito simples. Precisa ter 
passarelas maiores, precisa ter uma remodelação das vagas. As pessoas com carros 
grandes não conseguem parar. E hoje em dia, acertadamente ou não, estão recebendo 
um aviso para conversar depois com a Diretoria. Vagas para gestantes, vagas de 
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acessibilidade, tudo isso daria muito bem para ser feito em pouco tempo e com pouco 
custo, é só um pouquinho mais de vontade. Outra coisa que diversos associados estão 
pedindo é para que o PDD seja respeitado. Diversas pessoas, inclusive já conversamos 
ontem sobre edificações no meio do Clube. O Clube, segundo o PDD, como todos aqui 
aprovamos, as edificações são nos entornos do Clube. Então, vamos pedir para isso. 
Dona Celina, esse é o pleito que a senhora fez também, que veio em outra hora, mas a 
senhora tem toda razão, o Fitness está uma imundice, é um lugar onde as pessoas fazem 
muito esporte, ali não pode ter toda essa poeira, todas essas coisas. Não sei como a 
parte de manutenção tem de fazer, mas tem de fazer. Se faz poeira tem de limpar. Hoje é 
só isso, Presidente.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Meu pedido é de vários sócios, é para que se aumente as 
raias de lazer para a Natação, principalmente nos fins de semana. Este sábado estava um 
dia ensolarado e os associados se espremendo numa única raia, tendo treino. Sábado é 
um dia que as pessoas vem ao Clube, então, se possível que a Diretoria evitasse treino 
nas piscinas externas sábados e domingos e se passasse de ter uma raia onde às vezes 
seis, oito sócios se revezam, para quatro, cinco raias para sócios poderem nadar, de lazer, 
equacionando o período de treinos dos atletas. Muito obrigado.  
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Estou vindo aqui falar em nome de associados 
menores, mas maiores de 16 anos. Fiquei sabendo de uma situação porque sou patrono 
do Milan, que é equipe menor que está indo jogar no Futebol adulto. Como sei que é 
difícil administrar um grupo de 41 pessoas, é natural que haja certas inconsistências, 
levei esse assunto à Diretoria de Futebol, levei esse assunto ao Futebol, mas achei 
prudente trazer isso a vocês também, porque é um pedido para que a gente faça uma 
averiguação para ver se pode haver uma adequação de procedimento. Esses moleques 
que tem mais de 16 anos agora sobem para jogar no Futebol adulto. Apesar de jogarem 
no Futebol adulto ainda são tratados pelo Clube como menores, então eles não podem 
nem fazer a inscrição deles numa atividade, o pai tem de fazer a inscrição, eles não 
podem nem mesmo pedir prorrogação de atestado, ou fazer as coisas que precisam fazer 
para poder adequar à modalidade. Mas a modalidade exige que eles tenham 
comportamento de adulto, como todos os outros adultos. Então, dentro dessa situação, 
ainda para piorar porque Murphy existe, a gente tem um campeonato este ano que 
começa em fevereiro e que começou uma semana depois do Carnaval. Como eles não 
conseguiam se inscrever nas atividades, que foi passado a eles que tinham de ir à 
Secretaria para se inscrever porque eles saíram do Futebol menor, Futebol adulto era 
uma nova modalidade, eu, como patrono não conseguia receber as informações de 
quem estava ou não estava inscrito. E era minha obrigação controlar. Porque tudo que 
pode dar errado dá errado mesmo, no final a gente só conseguiu inscrever os 16 
jogadores nossos um dia antes do jogo inicial. Lógico que no dia do jogo então veio o 
quadro de avisos e um dos meninos de 16 anos estava com atestado médico que venceu 
meia-noite daquele dia, então, no dia do jogo não podia jogar. Se tivesse vencido no dia 
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anterior ele poderia. O que descobri? Você vai à Secretaria tem atendente que aceita que 
o menino faça a inscrição dele com a carteira do pai, porque ela acha que é bom senso, 
se ele está lá é porque o pai sabe e se ele tem dinheiro para pagar é porque o pai sabe. 
Tem atendente que segue o procedimento e não aceita que o menino faça. Se ele vai 
fazer online não tem como se inscrever no time novo, porque o time novo não está no 
sistema. Se ele vai pedir prorrogação do atestado também não pode, o pai dele que tem 
de fazer. Mas se ele for ao Fitness e tentar entrar automaticamente a menina da portaria 
dá a ele a prorrogação. Enfim, manobrando todo sistema do Clube conseguimos, eu 
consegui a vinte minutos de começar o jogo que o menino que é sócio, que pagou R$ 
500,00 para fazer atividade conseguisse pagar, porque até aquele momento ele ia ser 
proibido de jogar a partida. Então, acho que a gente precisa dar uma olhadinha nesses 
procedimentos dos maiores, porque acho que se o menino já pode votar para presidente 
do País e do Clube, votar para Conselheiro e se já tem 16 para 17 acho que é bom senso 
que ele possa pelo menos pagar suas inscrições e possa tomar conta das necessidades 
das suas atividades, porque vi a frustração dos moleques que não conseguiam resolver os 
problemas deles. E os pais estavam viajando, a mãe estava no hospital e tudo foi 
resolvido um dia antes, e assim, no suadouro. Então, pediria que o Clube desse uma 
olhada nesses procedimentos, a gente tentasse facilitar um pouquinho a vida da 
molecada. Obrigado.  
 
 
Item 8 - Várias. 

José Manssur – ... Quando de meu último pronunciamento na condição de Presidente do 
Conselho Deliberativo deixei assentado que retornando ao Egrégio Plenário, de que tanto 
me honro e já então na condição de Conselheiro Efetivo, faria uso da palavra apenas em 
momentos relevantes de natureza institucional. E após refletir e bastante refletir, Sr. 
Presidente, entendi necessário, com todo respeito efetuar o presente pronunciamento 
nesse item da Ordem do Dia, denominado Várias, em que livre é a palavra do 
Conselheiro. Deste modo decidi, Sr. Presidente, após um exercício, como dissera, de 
enorme reflexão, por quanto à luz da zelosa e última comunicação da Mesa, 
representada por V. Sa., dando ciência a este Conselho de representação disciplinar, 
deduzido por outro ilustre órgão da administração do Clube visando à aplicação de 
sanção a Conselheiro, em razão de palavra por ele utilizada em pronunciamento 
formulado em novembro transato, quando da discussão da proposta orçamentária, 
entendi, Sr. Presidente, com todo respeito e acatamento, que merecia esta especial 
circunstância uma palavra de quem, preocupado, como todos nós, com a preservação da 
harmonia entre os diversos órgãos que compõe a unidade funcional administrativa desta 
Instituição, que é nossa alma mater. Basta, Sr. Presidente, de antagonismos, onde se 
busca sobreposição ou prevalência de uma opinião sobre outra sem que que se possa 
proclamar para qualquer um a prevalência ou a suficiência absoluta de um sobre outro. 
Somos todos pinheirenses, iguais em direitos e deveres, não pode haver Conselho 
democrático, Sr. Presidente, onde cada um de todos os Conselheiros não tenham plena 
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consciência de seus direitos e, sobretudo, da palavra e da gravidade e da possibilidade 
plena de poder expressá-la dentro dos limites, representantes que são do corpo 
associativo, em mandato que lhes foi conferido pelo instrumento mais forte da 
democracia, que é o voto livre e independente, voto de ciência e de consciência, que não 
tolera benemerência e nem benevolência. Os poderes são independentes, os poderes 
são autônomos e soberanos, se assim não fosse corre-se o risco de se instalar grave crise 
institucional, que não se permite e que não pode ser admitida, porque ela traz a 
desarmonia entre os poderes administrativos de uma instituição. Não se admite a 
ingerência de um órgão sobre o outro. Nada se faz, Sr. Presidente, sem a herança do 
passado e sem o pensamento voltado para o futuro. Nunca antes, em mais de 30 anos 
nesta Casa, sendo seis ininterruptos como Presidente deste Colegiado maior, vivenciei 
um momento, e hoje vimos, tão delicado de nossa vida institucional. Muito embora o 
senhor, com a elegância habitual bem lembrou, que estamos num Parlamento e 
Parlamento vem de parlare. E parlare quer dizer falar. Estou aqui, Sr. Presidente, 
defendendo apenas e tão só princípios dos quais sou cativo, junto com meus valores, 
sobre os quais não transijo, por isso que tenho o compromisso inafastável com eles. Faço 
este singelo discurso, Sr. Presidente, em defesa de princípios imutáveis e universais, que 
amparam a liberdade de expressão, que é a expressão maior da liberdade, como disse 
um dos maiores juízes deste País. Esta manifestação minha, livre de pensamento, que é o 
direito de qualquer um de emitir suas opiniões e pensamentos sem o temor de eventual 
retaliação, de eventual censura, máxime por parte de outro órgão tão interessado nos 
destinos deste Clube quanto desta Casa maior, de 75 anos de história e que na década de 
40 por uma decisão sua fez este Clube se tornar primus inter pares socioeducativo 
esportivo da Nação, e foi no Conselho. Respeitável Conselho e Conselheiro Efetivo, por 
quem nutro estima há mais de 40 anos, quando se discutia aqui a criação de câmaras 
processantes no âmbito do Conselho, defendeu e bem, como sempre, a necessidade de 
se fazer constar no projeto, e foi acolhido e aprovado e hoje é resolução, a imunidade do 
Conselheiro em seus pronunciamentos no exercício livre do mandato que o voto 
soberano lhe conferiu, isso porque o princípio da liberdade de expressão encontra-se 
protegido para que o exercício parlamentar não venha a sofrer interferências. Há, todos 
sabemos, discursos acalorados capazes de desagradar, mas tal circunstância, nesses 
discursos fortes, palavras às vezes mal-empregadas, várias vezes já tivemos aqui e no 
exercício da Presidência, Presidente, foram várias, incontáveis vezes que mandei riscar 
expressões pronunciadas por quem hoje talvez esteja indignado com aquilo que ouviu. 
Sr. Presidente, sou de uma geração, muitos dos senhores ainda não tinham nascido, 
outros estavam na primeira idade, mas muitos conviveram este momento, onde saíamos 
às ruas, Sr. Presidente, no esto das multidões, nas praças e gritávamos “É proibido 
proibir”. O mandato é inviolável, a significar imunidade material, que os ingleses, logo 
depois de João Sem-Terra, chamavam freedom of speech para possibilitar o pleno 
exercício da representação que lhe foi conferida. 
 
Presidente – Dr. Manssur, seu tempo regulamentar de 10 minutos se esgotou. 
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José Manssur – Já estou terminando. 
 
Presidente – Diferentemente do que no item anterior, Dr. Manssur, como o senhor bem 
sabe, o limite são três minutos, nesse item são 10. E a Mesa, como de praxe, como 
acontece sempre aqui no Conselho, lhe concederá mais cinco minutos para o senhor 
concluir sua oração brilhante. Muito obrigado. 
 
José Manssur – Agradeço. 
 
Presidente – Desculpe-me a interrupção. 
 
José Manssur – Em absoluto. Bem fez V. Sa. e bem faz várias vezes, e hoje vimos, em 
suspender a tramitação da representação. Efetuada, aliás, Sr. Presidente, sem sequer se 
pedir autorização a este órgão, que é de rigor, por analogias a preceitos institucionais. É 
hora de concluir, Sr. Presidente, e como sou dos que entendem que não pode haver 
discurso dissociado de ação, requeiro, Sr. Presidente, que em prol dos princípios aqui 
sustentados, especialmente da autonomia, independência do Conselho, da harmonia a 
ser preservada entre órgãos e também até porque respeito o órgão que representou, 
que no momento de reflexão maior pense com seus Pares e retire a representação. Mas 
se não o fizer, ad argumentandum tantum, Sr. Presidente, que V. Sa. no exercício juízo 
primeiro de admissibilidade que lhe compete ainda, examine à luz destes princípios e 
fundamentalmente, Sr. Presidente, na linha do disposto no parágrafo único do Art. 5º do 
Regimento Processual Disciplinar, porque a fala da qual se retirou a expressão que 
estaria a machucar fora proferida em 27 de novembro transato, como dissera. O 
trintídio, ou seja, os 30 dias de há muito já se escoaram, razão pela qual a representação, 
Sr. Presidente, que sobreveio em 08 de fevereiro, como V. Sa. noticiou, está 
indelevelmente fulminada pelo decurso do tempo. Isto se chama decadência, perda do 
direito pelo decurso do tempo contrariamente à prescrição que há perda da ação pelo 
decurso do prazo. Assim, Sras. e Srs. Conselheiros, procedi, porque tenho procurado 
pautar a minha vida, a minha conduta com as lições de um grande, de um extraordinário 
pensador, que não é brasileiro, mas que muitos conhecem, Norberto Bobbio, sempre 
procurei respeitar os fatos, que como diz um dos maiores políticos deste País, é sua 
excelência os fatos, sempre procurei respeitar aos outros, aprendi a respeitar as ideias 
alheias, a deter-me diante do segredo de cada consciência, a compreender como hora 
faço, que antes de discutir tem que se buscar compreender e antes de debater saber o 
que se está falando. Mas o que abomino, Sr. Presidente, com todas as minhas forças, já 
ingressando no outono da minha vida, sem saber mais o que me resta, é rejeitar, é 
rejeitar os radicalismos, é rejeitar, Sr. Presidente, o fanatismo, é rejeitar o antagonismo, 
porque isto só serve para alimentar as paixões, e eu estou, o Clube também e todos nós 
na busca perene da paz, destruindo os muros e buscando construir pontes. Tenho dito, 
Sr. Presidente.  
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Presidente – Muito bem, Dr. Manssur. Dr. Manssur, muito obrigado pela sua 
manifestação, como sempre ilustrativa e sobremodo competente. Este processo referido 
pelo Dr. Manssur encontra-se com a Comissão Jurídica, ainda não foi exercitado o juízo 
de admissibilidade, como o próprio Dr. Manssur falou, mas esse processo já está na 
Comissão Jurídica para analisar inclusive a questão da decadência referida. Decadência 
ou prescrição, aí há uma discussão relacionada, mas, enfim, pelo decurso de prazo, já 
está na Comissão Jurídica, o Conselheiro interessado já está ciente deste fato. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – ... Venho aqui mais uma vez para cobrar, Dr. Collet, 
sobre a Comissão dos títulos, das pessoas que se ausentam, que pedem licença. Essa 
comissão já foi montada há mais de um ano e meio e infelizmente até agora não tivemos 
nenhuma resposta. Já estive várias vezes no Conselho pedido informações e não recebi. 
Sei que a Conselheira Maria Elisa e a Mila conseguiram ter acesso aos resultados da 
Comissão e uma das coisas que havia sugerido ao Dr. Cardia, que preside a Comissão era 
o – O Luís Sousa não gosta muito desse termo – mas é o aluguel de títulos. E eu havia 
sido informada, até orientada há muito tempo pelo Dr. Manssur que levasse essa 
sugestão justamente a esta Comissão e que não haveria necessidade de se coletar as 50 
assinaturas, tal, tal, tal, seria o momento de ser colocado. E elas me falaram que não 
consta do resultado desta Comissão. Vou falar mais uma vez, a ideia desse aluguel de 
títulos, porque acho que é uma coisa que pode ser estudada, até para situação de muitos 
acompanhantes, que até a Patrizia comentou, em que sentido? Quando a gente sugere o 
aluguel de títulos minha proposta era que esses títulos dessas pessoas que se licenciam 
fossem colocados à disposição principalmente desses acompanhantes sócios, que 
vendem títulos e continuam frequentando o Clube como se fossem associados. Fiz uma 
conta por alto de um dado que recebi no ano passado da Diretoria, que são em média 
440 títulos que se ausentam por ano. E se a gente fizer uma conta, o Clube faturaria em 
média R$2 milhões e 200. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Quantas pessoas? 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – A informação que tive no ano passado eram 440 
títulos que se licenciavam. Esses títulos pagam 50% da mensalidade, que dá o valor de 
R$1 milhão e 100. Se esses títulos fossem alugados o Clube recebia mais R$1 milhão e 
100. Alguns clubes, como Hebraica e Paineiras, fazem essa prática e, além da cobrança da 
mensalidade, eles ainda cobram uma joia. Então, acredito que também é uma fonte a 
mais, esse R$1 milhão e 100 pagaria quase todas as obras que a gente aprovou hoje. 
Então, acho que é uma coisa para ser estudada e que até o que fui informada e orientada 
é que o momento seria dentro desta Comissão que o Dr. Cardia preside. Infelizmente a 
Maria Elisa, que teve acesso, comentou comigo que não viu nada a respeito. Então, 
queria saber se agora a gente pede 50 assinaturas para tentar alterar o Estatuto. 
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Presidente – Conselheira, qualquer Conselheiro tem acesso livre a qualquer processo de 
qualquer natureza dentro do Conselho Deliberativo. A senhora está ciente, sabe inclusive 
que nós, a Mesa, tem procurado instar no sentido de esse processo ser o quanto antes 
resolvido. Entendo a sua preocupação e acredito, não tenho certeza, estava tentando 
confirmar agora, que parece que teria sido feito o relatório... 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt (fora do microfone) – Já foi assinado, a questão 
era por conta de resposta da Diretoria para saber quantas pessoas tinham usado nos 
últimos dois anos esse benefício. Mas já foi assinado o relatório final e encaminhado. 
 
Presidente – Muito obrigado pelo esclarecimento, Conselheiro, não sabia. Sabia que o 
Dr. Cardia havia comparecido para fazer o relatório final e ia convidar os demais 
Conselheiros integrantes desta Comissão para, se concordassem, fazer o 
encaminhamento final. Agora, o Conselheiro gentilmente observa que isso já foi feito. 
Então, já está atendido seu requerimento. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Só uma coisa, o Luiz Eduardo, que se ausentou, fez o 
comentário em relação às piscinas. Só queria, como usuária da piscina, informar que 
normalmente os treinos começam às 7h da manhã e terminam às 9h, quando a piscina 
ainda está bem vazia. Esse treino que ele viu no fim de semana era de associados, era o 
pessoal da Natação adulto que estava usando as raias. O treino acabou às 9h15 e a 
piscina estava bem vazia. Às vezes as pessoas falam “Ah, precisam liberar mais as raias, 
tal”. As raias são liberadas do treinamento a partir das 9h e geralmente não incomoda 
ninguém nesse horário, porque a piscina está vazia. 
 
Presidente – Conselheira, a Sra. Lurdinha acabou de confirmar que a Comissão já assinou 
o relatório final e entregou hoje à noite, por isso não estava sabendo, não tive ainda 
oportunidade de ver, mas entregou hoje à noite o relatório final, confirmando o que o 
Conselheiro gentilmente esclareceu. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Tenho uma dúvida, Dr. Collet, no caso dessa minha 
proposta de aluguel de títulos – o Luís não gosta desse termo, mas não sei outro que 
possa dar – no caso de não constar nesta Comissão e de não caber tem de se partir para 
50 assinaturas ou existe a possibilidade de se sugerir, de se incluir isso nesse termo? 
 
Presidente – Vamos aguardar o parecer, Conselheira, não quero avançar na opinião, viu, 
Dr. Manssur, da Comissão Especial, mas me parece que vai precisar sim assinatura. Mas, 
enfim, vamos aguardar, Conselheira, estou a sua disposição para qualquer 
esclarecimento independentemente da reunião do Conselho. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Obrigada.  
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Dulce Arena Avancini – Em nome de diversos associados peço uma colocação para 
sinalização do Centro Pró-Memória no entorno do local, porque tem sinalização de toda 
atividade que existe no prédio, menos do Centro Pró-Memória. E tem muita gente, muito 
associado que frequenta o Fitness, ginástica, e tal, que não sabe da existência do 1º 
andar onde está localizado o lindo e maravilhoso Centro Pró-Memória. Por favor, é a 
terceira ou quarta vez que peço que coloquem essa placa. É esse meu pedido.  
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 22:35 horas. 

 
* * * 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 683ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 26 de março de 2018. 
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