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ATA DA 684ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 23 DE ABRIL DE 2018. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Maria Emma Jany 
Maerkl, Suplente do Grupo A pela Chapa Pinheirenses. 
 

 
5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Apresentou ao Plenário e foram aprovados as seguintes propostas: 
votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho, por falecimentos ocorridos 
recentemente, a saber: ex-Conselheiros Névio Carlos Luiz Vito Barattino e José 
Paulo Pereira (Zepinha); Sra. Maria Cecília Montagna, irmã do Conselheiro Plínio 
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Montagna, Secretário da Comissão de Saúde e Higiene; Associado Alfredo 
Zanussi; e, ex-Conselheiro Waldo Coimbra, tendo formulado a mesma proposta o 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório; 2) de iniciativa da Conselheira 
Ligia Tayar, pelo falecimento do Associado Ugo Di Cesare; 3) proposto pelo 
Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis, pelo falecimento do Associado 
Pedro Luiz Seiler Cerize, aos 17 anos de idade; voto de pronto restabelecimento 
proposto pela Mesa do Conselho, ao Conselheiro Walter Silva Bacelar de Barros, 
que foi submetido a uma cirurgia recentemente e encontra-se em plena 
recuperação; votos de louvor: 1) de iniciativa do Conselheiro Luiz Fernando 
Cimino Loureiro, aos atletas mirins do Judô Felipe Gurian Achcar e Peter Grad 
Niemeyer, pelos resultados alcançados em torneios, com agradecimento especial 
e estendendo os votos aos professores Raphael, Fabiana e Andréia e aos pais dos 
atletas supracitados, pelo comprometimento e suporte às crianças. Ele estende a 
todos os votos de louvor; 2) propostos pelo Conselheiro Fábio Prado Ferraro, à 
Seção de Jiu-Jitsu, em especial aos professores Gabriel Vella e Everaldo, que 
promoveram um festival da modalidade para crianças, no Ipê Clube, que além de 
ter sido um evento importante, demonstrou que o nível e aprendizado das nossas 
crianças está avançado; 3) de iniciativa do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de 
Sousa, a saber: à Conselheira Cláudia Nemoto Matsui, por ter levado as cores do 
Clube Maratona de Boston, no último dia 16 de abril; ao Associado Didier 
Chinchila, pelo pioneirismo e coragem demonstrados ao se sagrar o primeiro 
produtor rural a colher azeitonas no Nordeste Brasileiro; ao Associado Arthur 
Guerra de Andrade, médico e professor, por ter levado as cores do Clube à 
Maratona de Tóquio, em 28 de fevereiro; ao Associado Alexandre de Moraes, 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, pela sua conduta na formulação de voto 
argumentando não ver ilegalidade ou abuso na decisão do STJ que permitiu a 
prisão após a condenação de segunda instância, por se basear em entendimento 
do próprio STF; às atletas de alto rendimento Andreia Aparecida Hessel, Valdirene 
dos Santos Silva e Adriana Aparecida da Silva, que levaram o Esporte Clube 
Pinheiros ao pódio na Maratona Internacional de São Paulo, no último dia 08 de 
abril, conquistando, respectivamente, os 1º, 3º e 4º Lugares, extensivo ao técnico 
Claudio Roberto de Castilho. 
 
Primeiro Secretário - Colocou à disposição dos Conselheiros os seguintes 
expedientes recebidos da Diretoria: 1) informando sobre alterações em sua 
composição até maio de 2019; 2) encaminhando o Relatório de 
Acompanhamento Mensal, Boletim do Esporte Clube Pinheiros e as 
demonstrações contábeis de março/2018, disponíveis para consulta no site do 
Clube; 3) comunicando que disponibilizará sua equipe funcional, para atender os 
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interessados na análise e esclarecimento de dúvidas sobre esses documentos., no 
dia 07 de maio, das 16:h30 às 18:00 horas, na sala 2 do Centro Administrativo, 
por intermédio da Gerente Geral Yara Mansur. 
 
Silvia Schuster – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) pela iniciativa da 
atividade Troca de Figurinhas; pelo sucesso do Torneio Balada de Boliche, 
associada ao Torneio de crianças de 8 a 12 anos; 2) pela realização do Bazar, 
tecendo elogios a respeito; 3) pela palestra de Leandro Karnal, recentemente 
promovida pelo Clube; 4) à Seção de Bolão, pelos resultados alcançados no 
Campeonato Brasileiro Sênior (Curitiba/PR – 20 a 22/04/2018), tendo a equipe 
Feminina conquistado o 3º Lugar; a Mista, o 2º Lugar, e ainda um recorde, do 
jogador Randolf Hettfleisch ; 5) à Seção de Bowling, pelos resultados 
conquistados na Taça Brasília de Bowling, tendo as atletas Stephanie e Roberta se 
sagrado Campeãs e os atletas Renan Zoghaib e Nilson Wada, vice-campeões nas 
suas categorias. Votos aprovados. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Propôs voto de congratulações com o Associado 
Gianpaolo Poggio Smanio, reeleito por seus pares Procurador Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo e nomeado pelo Governador, tendo se associado ao voto o 
Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques e a Mesa do Conselho. Propôs, 
também, voto de louvor ao Conselheiro Raul Leite Mota e Silva, Dretor de Área 
Social e ao Presidente Roberto Cappellano, por terem promovido o show de Jon 
Secada, elogiando a iniciativa da Diretoria de colocar quiosques com algumas 
comidas típicas. Propostas aprovadas. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Elogiando atividade socioeducativa ambiental havida 
no Clube recentemente, possibilitando a observação de uma variedade de aves 
que habitam o meio ambiente do Clube, agradeceu a Diretoria pela oportunidade 
e propôs voto de louvor à ornitóloga responsável, a Associada Patrícia Couto, filha 
da Conselheira Janice Bernardes Couto. Recomendou que essa atividade se 
repita, inclusive que seja estendida às crianças da Escolinha, como forma de 
educá-las para preservar a fauna e a flora. Encaminhou à Mesa um folheto para 
conhecimento da Diretoria, com as dezenas de aves que habitam o nosso 
entorno, para conhecimento. Prosseguindo, informou que entre os dias 27 e 30 
deste mês haverá a Maratona em busca da natureza urbana, evento de 
observação que reúne 7 capitais do País e 65 cidades em todo o planeta. O 
objetivo do desafio é ampliar o conhecimento científico sobre espécies que vivem 
nas cidades, com base no conceito de ciência cidadã. O acesso pode ser feito pelo 
app iNaturalist. A expectativa é criar um banco de dados sobre as espécies que 
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vivem nas cidades, identificando áreas mais ricas e mais carentes, para direcionar 
ações de conservação. Proposta aprovada. 
 
Peter Alfredo Burmester – Observou com júbilo e louvor que o Clube está 
ajudando o Departamento de Assistência Social a estruturar sua primeira 
biblioteca destinada aos funcionários. Propôs voto de louvor ao Conselheiro 
Pedro Paulo de Salles Oliveira, que se dispôs a doar toda sua biblioteca, com 
cerca de mais de 250 livros. Voto aprovado. 
 
Presidente – Em nome da Mesa, associou-se ao voto consignado. 
 
André Perego Fiore – Propôs voto de louvor à Diretoria e à Seção de Natação, 
que na semana passada conquistou pela 17ª vez o título de Campeã do Troféu 
Brasil. Estendeu o voto à Diretora Adjunta de Natação, Mariana Katsuno, e à 
comissão técnica, pelo brilhante trabalho realizado. Discorreu sobre detalhes da 
competição e destacou que dos 13 atletas da Seleção Brasileira convocados para 
o Campeonato Pan-Pacífico, que é a competição máxima do calendário mundial 
da natação, 9 são do Pinheiros, aos quais desde logo propôs votos de louvor: 
Gabriel Santos, Pedro Spajari, Marcelo Chierighini, Guilherme Costa, Luiz Altamir, 
Lorrane Ferreira, Larissa Oliveira, João Gomes Júnior, Leonardo Santos e o técnico 
Alberto Silva. Destacou, ainda, que o Pinheiros conseguiu convocar 2 atletas para 
a Seleção dos Jogos Olímpicos da Juventude, que acontecerá neste ano em 
Buenos Aires: Vítor Pinheiro Souza e Maria Luiza Pessanha. Propôs voto de louvor 
à Diretoria, tendo em vista que a seção da Natação nunca formou tantos atletas 
na Escolinha, tendo aumentado expressivamente o número de associados no 
setor competitivo; um trabalho maravilhoso não só na Natação de alto 
rendimento, mas na Natação de base. Propôs voto de pronto restabelecimento 
da Tia Rita, do Jardim de Infância Tia Lucy, acometida de um problema de saúde. 
Votos aprovados. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Ratificou os votos de pesar consignados pelos 
falecimentos de Alfredo Zanussi e de Waldo Coimbra. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Em nome dos Conselheiros Claudia Nemoto 
Matsui, Guilherme Domingues de Castro Reis, Paulo Octavio Pereira de Almeida, 
Diretor Adjunto Social e em seu próprio nome, propôs voto de pesar pelo trágico 
falecimento do associado Pedro Luiz Seiler Cerize, solidarizando-se com a família. 
Aprovado. 
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Guilherme Domingues de Castro Reis – Associou-se ao voto consignado e, 
considerando a tenra idade do associado Pedro Luiz Seiler Cerize, propôs fosse 
observado um minuto de silêncio em sua memória. 
 
José Manssur (Fora do microfone) – Propôs e o Sr. Presidente concordou em 
considerar o voto como sendo do Plenário como um todo. 
 
- É observado um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Pedro Luiz Seiler Cerize. 

 
André Franco Montoro Filho – Em seu nome e em nome dos associados que 
presenciaram a ocorrência, propôs voto de louvor à equipe médica, pelo pronto 
atendimento prestado ao Associado Cesar Valle Verlangieri, salvando-lhe a vida; 
destacando a atuação da Dra. Isadora Rosan, da enfermeira Solange Mendes e ao 
motorista da ambulância Celso Dourado. Voto aprovado. 
 
Célio Cássio dos Santos – ... Meu voto de louvor na verdade é para quatro 
companheiros nossos aqui de Conselho. Nosso Presidente Francisco Carlos Collet e 
Silva, Dr. Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo, Dr. Antonio Carlos 
Marini Teixeira e a Sra. Maria Emilia Alves Rocha dos Santos. Hoje é a nossa 
última reunião desse biênio, dessa composição da Mesa e em meu nome quero 
agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês os trabalhos. Percebi quão 
duro pode ser e difícil algumas decisões que tomamos, mas de qualquer forma 
fizemos sempre o nosso melhor. Agradeço a oportunidade e desejo sorte a todos 
os meus companheiros de Mesa. Muito obrigado. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Maria Celina Cimino Loureiro – Propôs voto de louvor à equipe médica do Clube, 
pelo socorro prestado a uma colega sua de Boliche, que sofreu um AVC súbito 
jogando, tendo sido imediatamente transportada para o Hospital Albert Einstein, 
e passa bem.  
 
Presidente – Transferiu a Presidência ao Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 
 
- Assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 

 
Francisco Carlos Collet e Silva – ... Venho ocupar aqui a tribuna no Expediente 
para externar o meu agradecimento neste meu primeiro mandato a todos os 
Membros da Mesa do Conselho Deliberativo, Dr. Célio Cássio dos Santos, Dr. 
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Paulo Sérgio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo, Dr. Antonio Carlos Marini 
Teixeira, Dra. Maria Emília Alves Rocha dos Santos. Também ao Conselho Fiscal, 
Dr. Keyler Carvalho Rocha, Ademir Scarpin, José Luís de Oliveira Camargo, aos 
Membros Suplentes Wilson Roberto Tadeu Bernardelli, Alencar Severino da 
Costa, José Roberto de Araújo Cunha Junior. Vou nominar agora os Presidentes 
das Comissões Permanentes, em nome de quem cumprimento todos os 
Membros, que de uma maneira muito dedicada, muito competente, não 
mediram esforços para colaborar com a Mesa do Conselho Deliberativo e com 
este Conselho. Assim o faço ao Presidente da Comissão de Esportes, Dr. Reinaldo 
Fernandes Campos; ao Presidente da Comissão Financeira, Dr. Luís Alberto 
Figueiredo de Sousa; ao Presidente da Comissão de Jovens, Dr. André Novaes 
Patury Monteiro; ao Presidente da Comissão Jurídica, aqui presente, Dr. 
Guilherme Domingues de Castro Reis; ao Presidente da Comissão de Obras, 
Engenheiro Caio Luiz Avancine; ao Presidente da Comissão de Higiene e Saúde, 
Dr. Severiano Atanes Netto; ao Presidente da Comissão de Veteranos, Dr. Vicente 
Mandia. Quero também estender esses cumprimentos à Comissão de Sindicância, 
faço-o em nome de seu dedicado Presidente, Dr. José Luiz Toloza Oliveira Costa. 
Quero agradecer, Sras. e Srs. Conselheiros, por todo apoio que mereci nesse meu 
primeiro mandato, nesses primeiros dois anos. Foi realmente, tive momentos, 
nós tomos erramos e acertamos, acho que errar é humano, mas jamais e jamais o 
faria, jamais transigi com a independência do Conselho Deliberativo, exerci a 
Presidência com liberdade, exerci a Presidência acreditando que o Conselho 
Deliberativo sabe as melhores soluções para os destinos do Clube Pinheiros. E o 
Conselho Deliberativo e suas representações têm que ser plural, porque o 
Conselho Deliberativo é plural. As Comissões, mercê da decisão dos senhores nas 
últimas eleições para composição destes cargos, os Srs. Conselheiros sabiamente 
nomearam para compor a Mesa e para compor as Comissões, Conselheiros de 
diversas matizes, diversas vertentes políticas aqui no Clube. Isso se mostrou 
muito interessante, propiciou visões diferentes acerca do assunto. É esse meu 
agradecimento, faço-o de coração. Muito obrigado a todos os senhores. Quero só 
dizer mais alguma coisa. Há uma desinformação que crassa infelizmente. Quero 
dizer aos senhores que cumpro todos os compromissos que assumo e não tem, 
não existe, repito, não existe nenhum compromisso com qualquer pessoa que 
seja que me impeça de concorrer livremente à reeleição. Não tenho esse 
compromisso. Desafio a quem disser o contrário. Muito obrigado. Desculpem-me 
pelo desabafo.  
 
- Reassume a Presidência o Dr. Francisco Carlos Collet e Silva. 
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6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – Apreciação da Ata da 683ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
26 de março de 2018. 

Presidente – Submeteu ao Plenário e foram aprovadas as seguintes retificações 
propostas pelo Conselheiro Rodrigo Ferreira Lara, em seu pronunciamento no 
item 3 da Ordem do Dia: o termo “detalhados” deve constar no singular; 
substituir “sempre levanta” por “senta e levanta”; onde se lê “era tempo 
suficiente”, leia-se “ “dará tempo suficiente”; inserir um ponto de interrogação 
depois da palavra “Clube”; corrigir para Tática o nome da auditoria e incluir 
interrogação após a palavra “isso”; e, substituir “algo que não P.O.” por /’algo que 
não ocorreu na P.O.”. Não havendo objeção, declarou a Ata aprovada com as 
retificações supra. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-17/2018, referente ao Relatório da 

Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa do 
exercício de 2017. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Utilizando apresentação exibida no telão, 
passou a expor: Esses gráficos já são de conhecimento, mas vale a pena retomá-
los. A ideia é ver que o sistema orçamentário do Esporte Clube Pinheiros é 
composto basicamente de dois grandes orçamentos, como coloca, que é o 
Orçamento Corrente e Orçamento de Investimentos. O que é importante nesta 
prestação de contas é certificarmos que dinheiro daqui não veio para cá e que 
dinheiro daqui não veio para cá. Então, com todas as bases que tivemos na 
Comissão, que acompanhamos pudemos ver que ao longo do ano não houve 
trânsito de dinheiro entre esses orçamentos. E os documentos que são 
apresentados realmente refletem o uso do dinheiro internamente a cada um 
desses orçamentos. O Orçamento Corrente ainda tem uma subdivisão a mais, que 
é o Orçamento de Custeio e de Bares e Restaurantes. Novamente, a disciplina 
fiscal exige que dinheiro que seja aqui do custeio não vá para bares e 
restaurantes e que dinheiro do Orçamento de Bares e Restaurantes não vá para 
custeio. O que são esses dinheiros? No Orçamento de Custeio e entrada de 
dinheiro dá-se pelas taxas e contribuições que todos pagamos. E no Orçamento 
de Bares e Restaurantes a entrada do dinheiro dá-se pelo consumo que todos 
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fazemos ao entrar no restaurante. Usualmente esses dinheiros que entram são 
utilizados especificamente para bares e restaurantes em contas dessa natureza, 
em despesas dessa natureza. E também para as despesas de custeio em contas de 
natureza semelhante, porém, essas duas contas são separadas, esses orçamentos 
não se misturam, perfeito? Na parte voltada ao Orçamento de Investimento a 
entrada de dinheiro é pelos títulos, as vendas de títulos do edital e as taxas de 
transferência. E o uso dele, ele também é um dinheiro carimbado, esse dinheiro 
não pode passar pelo Orçamento Corrente, ele é usado para cá em termos de 
fazer o Plano Diretor, obras, reformas e também investimentos, ou seja, ativo 
permanente, aqueles que beneficiam o Clube por um longo período de tempo. 
Usualmente o Orçamento Corrente nós lidamos aqui com coisas que beneficiam 
ao longo do ano. Esse daqui são aqueles que vão beneficiar por cinco, 10 anos. 
Então, objetivo, o que estamos fazendo hoje aqui? Hoje estamos cumprindo esse 
Art. 70, que ordinariamente estamos aqui na segunda quinzena de abril e vamos 
deliberar sobre esse relatório. E o relatório não é de único documento. Todos 
receberam, conforme o Presidente Collet comentou, esse conjunto todo aqui de 
demonstrações, documentos adicionados dos pareceres das devidas Comissões. 
O primeiro ponto que vem é que constatamos que o escopo dos distintos 
orçamentos foi respeitado. Fazendo um histórico inclusive de anos anteriores 
vimos que existe inclusive uma regularidade no que diz respeito ao resultado das 
principais contas, que são custeio e bares e restaurantes. Para que a gente 
entenda essa regularidade, para que possamos ter um pouquinho mais de 
comparabilidade, até porque uma das formas de se avaliar se as contas estão 
corretas ou não é olhar um pouco o que aconteceu em anos anteriores. Então, 
uma das coisas que está sendo olhada é isso daqui. No relatório da prestação de 
constas da Diretoria de 2016, na página 237, havia um conjunto de dados que 
informavam que algumas despesas seriam mais convenientemente alocadas em 
restaurantes e não no custeio. Que despesas seriam essas? Despesas de ICMS, 
aquela taxa do cartão de crédito, os 3% que o Clube paga quando usa cartão de 
crédito, o próprio orçamento dos caixas, que os caixas deveriam ser alocados a 
restaurante. Ou seja, o custo baseado em atividade. As utilidades também, água, 
energia elétrica, gás. Então, fazendo a comparação desses elementos que antes 
estavam aqui apropriados a custeio, na conta de restaurantes, o que se olha é 
que o resultado de restaurantes, apesar de ser negativo está dentro de certa 
constância, então, temos aqui grandes surpresas. Ou seja, é uma prestação de 
contas que tem bastante paridade com os anos anteriores, inclusive aquilo que a 
gente olha no resultado de custeio. Outro tema importante que se deve olhar é 
recomposição do capital de giro. O saldo dessa conta de recuperação de capital 
de giro começou o ano de 2017, ou acabou o ano de 2016, que é a mesma coisa, 
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com R$3 milhões e meio. Ao longo do ano de 2017 foram incorporados R$4 
milhões e 600, fazendo que ao final de 2017 o saldo atingisse R$8 milhões e 100. 
O importante é que esta Casa não esqueça que o objetivo são R$14 milhões, 
conforme este ofício datado de 30 de abril de 2015. Então, como é que está se 
prevendo isso daqui? Prevê-se que agora ao longo de 2018, que foi previsto na 
P.O., se coloquem outros R$2 milhões e 900. E também se prevê aí buscar R$3 
milhões em outros exercícios, totalizando esses R$14 milhões, perfeito? O que 
temos então de outro ponto importante, que é o quanto temos de saldo no caixa. 
Hoje existe um saldo que você olha de R$47 milhões. Mas devemos tomar muito 
cuidado ao olhar isso daqui, porque a primeira impressão “Puxa, o Clube está com 
bastante dinheiro”. Então, como é que se divide isso daqui? Desses R$47 milhões, 
R$30 milhões são recursos que tecnicamente recebem o nome de sem restrição. 
E temos outros R$16 milhões e meio, que eles têm restrição por conta dessa 
vinculação. Vinculação à Lei de Incentivo ao Esporte, não podemos dar qualquer 
outro uso que seja diferente dele. E se olhamos com detalhe esses R$30 milhões, 
quase R$31 sem restrição vemos que R$17 milhões são carimbados, são para o 
Fundo Especial. O Fundo Especial é esse que toda vez deliberamos aqui para 
liberar, aprovar ou não determinada obra. Lembrando que R$17 milhões é muito 
ou é pouco? O Clube tem uma depreciação de R$8 milhões por ano, ou seja, 
necessidade de repor ativos de R$8 milhões por ano. Então, vemos que isso daqui 
é alguma coisa também que não é um dinheiro totalmente livre, é carimbado. E 
sobram então R$13 milhões de recursos operacionais. Na sequência também, um 
ponto que é importante se olhar – Por favor, Jorge – é que o índice de liquidez ao 
final do ano, descontada já a compra do imóvel da Angelina Maffei Vilta, ele 
atingiu o valor de 1,32, usando o mesmo critério de anos anteriores. O significado 
do índice de liquidez é quanto dinheiro tenho no meu ativo para dinheiros que 
tenho no passivo, ou seja, para contas que tenho a pagar. Falando de uma 
maneira grosseira tenho R$ 1,32 no meu ativo para cada R$ 1,00 de passivo que 
preciso pagar, o que demonstra uma condição de cobertura do que temos em 
relação as nossas necessidades. Sr. Presidente, de maneira geral esse seria o 
conjunto de informações que queria trazer e agradeço a atenção. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Gostaria de tecer aqui um breve 
comentário a respeito do relatório da Diretoria referente à prestação de contas 
de 2017. As minhas considerações estão embasadas no parecer da Comissão 
Permanente de Obras, mais especificamente no item 3 do referido parecer. O que 
significa isso? São os valores solicitados pela Diretoria através do Fundo Especial 
de Investimento e os valores efetivamente gastos para execução das obras e 
projetos em 2017. Tudo isso está bem explicado na página 144 da prestação de 
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contas. O que me chamou atenção é o fato de que na reforma do Restaurante 
Germânia a Diretoria obteve autorização deste Conselho Deliberativo para utilizar 
a verba de R$2 milhões e 462 mil do Fundo Especial de Investimentos. O valor 
efetivamente gasto pela Diretoria foi R$3 milhões e 078 mil. A verba utilizada sem 
autorização deste Conselho chegou a R$616 mil. Então, só gostaria de lembrar a 
todos que o Fundo Especial é de responsabilidade do Conselho Deliberativo e a 
sua utilização só pode ser feita mediante autorização prévia deste Conselho, 
conforme determina o inciso II, do Art. 152, do Regulamento Geral do Clube. O 
que fala o inciso II – o Fundo Especial de Investimentos será aplicado 
exclusivamente na execução de obras, reformas e outros, destinados às áreas ou 
modalidades esportivas, sempre com prévia autorização deste Conselho 
Deliberativo. Isso está bem definido no Regulamento Geral do Clube. Assim 
sendo, solicito que a prestação de contas seja aprovada, porém, seja aprovada 
com uma ressalva. O que é a ressalva? Dr. Collet, o senhor que é advogado, 
consultei hoje o Tribunal de Justiça, jurisprudência, e lá pude aferir o seguinte: 
uma ressalva são falhas formais que não maculam a regularidade das contas 
apresentadas, porém, ensejam a sua aprovação com uma ressalva. Ou seja, com 
uma falha, correto? Então, vou ler aos senhores a ressalva. Depois vou lhe 
entregar a ressalva aqui escrita. Ressalva: a Diretoria deixou de solicitar 
autorização prévia do Conselho Deliberativo para utilização de verba adicional do 
Fundo de Investimentos, no valor de R$618 mil, para conclusão das obras do 
Restaurante Germânia, conforme determina o Art. 152, do Regulamento Geral do 
Esporte Clube Pinheiros. A Diretoria deveria ter solicitado essa verba no ano 
passado, ao terminar a obra. Não agora, jogar essa verba de R$618 mil na 
prestação de contas. Está errado. Então, as contas têm que ser aprovadas, mas 
com uma ressalva. É só isso que tinha. Obrigado. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – ... Gostaria de começar, tive o prazer de 
ler o relatório da Diretoria. Em primeiro lugar, senti um profundo orgulho em ser 
sócio deste Clube, o maior Clube esportivo, social e cultural da América Latina e 
que terminou o ano sem déficit. Uma gestão, portanto, competente, eficiente, 
que da minha parte merece meu modesto aplauso. Além disso, Srs. Conselheiros, 
no ano passado se efetuou uma compra que entendo extremamente oportuna 
para o Clube, que é do prédio contíguo. E com isso vamos liberar totalmente o 
atual centro administrativo, onde se encontra a Diretoria, para outras atividades 
e para mais conforto ao associado e toda a Diretoria irá para esse novo prédio. 
Então, Srs. Conselheiros, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a Diretoria 
pela eficiência de gestão. Em segundo lugar, quero dizer que voto sem ressalva 
por aprovação integral do relatório da Diretoria, até porque o dinheiro foi gasto. 
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A obra não podia ser parada, a reforma, simplesmente ficou um pouco mais caro 
do que o previsto e se completou. Por sinal, quem esteve no Restaurante 
Germânia viu um restaurante muito mais confortável. Então, esse é meu voto 
favorável, sem restrição, sem ressalva e com elogio à visão da Diretoria ao 
comprar esse imóvel contíguo, que vai dar muito mais eficiência às futuras 
administrações do Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado.  
 
Santo Romeu Netto – ... 23 de abril de 2018, última reunião da atual legislatura 
do Conselho Deliberativo. Completo seis anos de gestão e intensamente participo 
dessa efeméride. Pauta aparentemente reduzida, mas de capital importância, já 
que cuida do Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de 
receita e despesa do ano de 2017. Questão técnica, pois de suma importância à 
agremiação e aos associados. Ao Conselho, como órgão deliberativo impõe-se 
levar à devida conta os eruditos pareceres da Comissão Permanente de 
Veteranos e de tantas outras Comissões, pediria licença para nomear, já que o 
eminente Presidente fez menção às respectivas Presidências das Comissões, a 
todos os Membros que efetivamente prestaram inestimável colaboração, estando 
presentes, discutindo e oferecendo a melhor alternativa de soluções, para exame 
e deliberação do colegiado. Comissão Permanente de Veteranos, integrada pelos 
Conselheiros Mandia, Bacelar; Secretária – Beatriz Sartorelli; Ítalo Catani e 
Negreiros Bruno. Comissão que entende que a matéria está em condições de ser 
apreciada e votada pelos Membros do Conselho. Por sua vez, a Comissão 
Permanente de Sindicância também ratifica a posição, entendendo que a matéria 
está em condições de ser discutida e votada. Fato repetido pela Comissão 
Permanente Jurídica, após análise dos dispositivos estatutários encerra-se o 
parecer. Regimentais e regulamentares entende que o relatório da Diretoria do 
exercício de 2017, apresentado pela Presidência da Diretoria. Ofício 123/2018 
está formalmente em termos para ser apreciado e votado pelo Conselho 
Deliberativo, a quem caberá análise do mérito dos documentos. Competência 
editada pelo Art. 108 de resto do nosso regramento, incisos I a III, Regulamento 
Geral. Presidente Guilherme Domingues de Castro Reis já reverenciado. Aprovado 
o parecer por unanimidade pelos Conselheiros integrantes da emérita Comissão, 
respectivamente Renato Müller da Silva Opice Blum – Vice-Presidente; Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia – Secretário; Renato Corrêa Meyer Marino e Claudio 
Vita Neto. A Comissão de Jovens também participou, integrada pelos eminentes 
Conselheiros André Novaes Patury Monteiro; Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini; 
Carlos Augusto Kodama Westphal; Henrique Petrilli Olivan; Rodrigo Reichert 
Campos de Pinho, entendendo que a matéria está em condições de ser aprovada 
e votada. O mesmo ocorrendo com a Comissão Permanente de Saúde e Higiene, 
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integrada pelos Conselheiros Severiano Atanes Netto; Mauro Caffaro Giuzio; 
Plinio Kouznetz Montagna e pelos Membros Domingos Lagonegro Neto e Sylvio 
Renan Monteiro de Barros. Nomes que salientei, vimos homenageando. Na 
mesma linha, entendendo que a matéria está em condições de ser discutida e 
votada, manifesta-se a Comissão Permanente de Esportes. Votos do Presidente 
Reinaldo Fernandes Campos; Fernando Silva Xavier Junior – Vice-Presidente; 
Antonio Sergio Colonezi – Secretário e os Membros João Fernando Rossi e 
Marcelo La Terza Santos. A Comissão Permanente de Obras por sua vez, em 
apreciando o relatório da Diretoria e os balanços relativos ao período de janeiro a 
dezembro de 2017, em especial as informações da Diretoria de Patrimônio no 
que se refere às principais obras e serviços e aos valores apresentados pela 
Diretoria Financeira para execução das referidas obras, do mesmo modo que as 
demais Comissões entenderam que o relatório da Diretoria está em condições de 
ser apreciado e votado pelo Conselho. Assinando o parecer o Presidente – Caio 
Luiz Avancine; o Vice – Luiz Roberto Martinez; Secretário – Waldemar Arthur 
Zamaiola e os Membros Heitor Ferreira Tonissi e Odilon Gonçalves Lima Cardoso. 
Finalmente, a Comissão Permanente Financeira, exarando seu parecer e 
asseverando que o relatório anual da Diretoria contendo as demonstrações 
financeiras do exercício de 2017 está apto a ser submetido à apreciação do 
Conselho Deliberativo, para sua apreciação e deliberação. Subscrevem o parecer 
os ilustres Conselheiros Luís Alberto Figueiredo de Sousa, que fez uma brilhante 
apresentação nesta noite; Ariovaldo Pereira Ribeiro Neto e Edmundo Comino 
Junior, assim como Luiz Guilherme Laraya Kawall, Membros. Importante 
assinalar, a Comissão Financeira registrou observações e recomendações, 
entendendo-as pertinentes. Como desta tribuna na noite de hoje também 
apresentou recomendação um dos oradores que me antecederam. Importante 
assinalar, a Comissão Financeira registrou essas observações e recomendações, 
fundada em todos os dados, anotações e informes constantes do relatório que 
todos recebemos com tempo suficiente para a devida análise. Com efeito, a 
matéria encontra-se a nosso ver, modesto, em condições de apreciação e 
votação... 
 
Presidente – Dr. Santo Romeu, perdão, não querendo interrompê-lo, o tempo 
regimental já se exauriu. O senhor precisa de quanto para concluir? 
 
Santo Romeu Netto – Cinco minutos. 
 
Presidente – Pois não. 
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Santo Romeu Netto – ... A Comissão emergente dos pronunciamentos técnicos, 
imagino que a digna Presidência ao ensejar a discussão a respeito da matéria 
alcance a fase de apreciação, cumprindo o item da pauta como consectário 
natural e regimental. De minha parte, ainda, peço permissão para no esplandecer 
da fase que se esgota e no linear da que nasce registrar o enorme prazer e honra 
que me asseguraram os Srs. Conselheiros durante o período de gestão que se 
finda. Pessoas qualificadas, nobres, seletas, isentas e determinadas quando se 
cuide de temas, como o de hoje, de interesse associativo. Cultas, sensíveis, 
interessadas, sobretudo, quando ligados aos assuntos do Clube e dos associados. 
Parabéns! Tenho certeza da viva participação de todos no permanente processo 
evolutivo e histórico do nosso Clube e no bem da comunidade pinheirense. 
Conselheiro ou não, esta Casa sempre merecerá o meu respeito, sussurrando 
discreto, sentimento do dever cumprido e do esforçado trajeto em busca do 
melhor. Certo de que só o trabalho e o amor constroem. Muito obrigado a todos.  
 
Presidente – Muito obrigado. Dr. Santo Romeu, gostaria de consignar também, 
em nome da Mesa, um agradecimento especial pelas inúmeras Comissões 
Especiais que o senhor gentilmente aceitou presidir, em processos, sobretudo, de 
naturezas disciplinares, dentre outros de intrincadas questões administrativas. O 
senhor é um Conselheiro sobremodo atuante, preocupado e sempre age no 
interesse do Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – ... Poderia repetir todos os elogios que já foram 
dados, porque uma gestão profícua deveria consignar um relatório muito bom, 
mas vi alguns defeitos graves de expressão nesse relatório que acho que devem 
corrigidos e quero tornar clara minha ressalva. Nas folhas azuis do final do 
relatório, eles falam composição do Conselho e só fala nas Comissões. Aliás, a 
Comissão é feita para informar o Conselho. Parece que de alguma maneira nesse 
relatório abstraíram do Conselho. Importante não é a Comissão, importante é o 
Conselho e o Conselho deveria ter sido consignado, transcrito nesse relatório. Do 
ponto de vista do camarada que examina artigo para ser visto, tem uma aplicação 
da palavra funcional muito difícil de entender no relatório. A palavra funcional 
vem aplicada como tratada por funcionário. Devia no mínimo ser funcionarial 
então, porque funcional, o Presidente do Conselho é funcional, ele desempenha a 
função dele. Acho que isso de alguma maneira tem que ser corrigido. Em termos 
de Fundo uma gestão profícua e bem-sucedida, o relatório tinha que ser bom. Na 
forma tiveram esses erros graves. É o que tinha a dizer.  
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Presidente – Muito obrigado, Conselheiro Tarcísio Bandeira. Não há mais 
inscritos. 
 
...  
 
José Manssur – ... Esse é o momento fundamental do Conselho Deliberativo. O 
Art. 70, do nosso Regulamento Geral estabelece a obrigatoriedade de o Conselho 
se reunir em cada ano na segunda quinzena de abril, é a reunião ordinária, para 
deliberar sobre o Relatório, balanços e demonstrações financeiras do ano findo. E 
a outra reunião ordinária que acontece todo ano é em novembro, quando da 
apresentação da Proposta Orçamentária. Por seu turno, Sr. Presidente, todos 
sabemos, só para dar um introito à manifestação, ... nos anos pares a renovação 
do terço do Colegiado e nos anos ímpares, com o mesmo Colegiado da eleição da 
Diretoria e do Conselho Fiscal. E esta, como bem disse o Conselheiro que me 
antecedeu, ela é importante porque examina as demonstrações financeiras. 
Nominou-se aqui, com justiça e com clareza os pareceres das doutas Comissões 
Processantes Permanentes deste Colegiado. E que todos à unanimidade 
opinaram pelo deferimento das contas. Mas me permitam, com todo respeito, 
salientar dois aspectos vitais e que se encontram no primeiro volume, onde o 
órgão de auditoria independente e externa – Auditoria, que examina. 
Independente porque não tem nenhum vínculo. E externa, contrariamente à 
interna, obrigatoriamente, por força até de lei ordinária, comum do 
Ordenamento Positivo Nacional, é obrigada a se pronunciar nesse tipo de matéria 
– E os ilustres Conselheiros que me antecederam não fizeram menção. E temos 
aqui no primeiro volume, logo após as notas explicativas da administração, o 
parecer dos Sra. Auditores Independentes Externos – E é bom que se diga isso, 
tenho certeza que todos leram, mas é bom que se enfatize – que deram parecer 
no sentido de que não há nenhuma ênfase a ser salientada, nenhuma ressalva a 
ser considerada e diz “Em nossa opinião essas demonstrações do valor 
adicionado foram adequadamente elaboradas em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e são consistentes 
em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto”. Este parecer dos 
Auditores Independentes encontra-se no penúltimo parágrafo, de Fls. 59. Mas há 
mais, eminente Presidente, que hoje encerra o seu mandato primeiro nesta 
gestão, há um parecer do Conselho Fiscal, que não foi mencionado aqui e que é 
órgão vital, é órgão autônomo e independente – Força de lei federal e de uma 
alteração que sei o quanto me foi caro pelos desdobramentos que tive que passar 
fora do Esporte Clube Pinheiros por ter trazido essas alterações à aprovação 
desta Casa. E depois por homologação à Assembleia Geral – Este órgão 
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independente, autônomo, sobranceiro, que tem função de direito específica 
também lançou parecer às folhas subsequentes a 160, portanto, 161, subscrito 
este parecer por todos os integrantes, concluindo que os documentos acima 
estão adequadamente apresentados e opinam favoravelmente ao seu 
encaminhamento. Então, o que temos aqui, Sr. Presidente? Temos as 
demonstrações apresentadas em dois volumes – Tirante o custo belíssimo, mas 
são dois volumes para se guardar e o Clube merece essa despesa – chancelados 
estes pareceres, ou estes relatórios por todas as Comissões que em razão, ou 
força do regramento institucional nosso são obrigadas a opinar. E o fizeram sem 
qualquer admoestação. Auditado pela Auditoria Independente sem ênfase, ou 
sem quaisquer assinalações ou ressalvas, como foi dito, mas entrarei naquela 
específica do ilustre Conselheiro que me antecedeu, sem qualquer anotação 
nesse sentido. Portanto, também o Conselho Fiscal. Ou seja, esta matéria passou 
pelo crivo de todas essas Comissões, pelos órgãos independentes de Auditoria, 
pelo Conselho Fiscal, razão pela qual e pelo meu voto, Sr. Presidente, estou 
encaminhando pela aprovação. Até mesmo porque recentemente, Sr. Presidente, 
e há pouco dizia ao dirigente executivo desta Casa, o princípio da prestação de 
contas envolve essencialmente valores como responsabilidade, controle e 
transparência, sugerindo-se às entidades de administração do desporto 
apresentar às partes interessadas os pareceres. Aconteceu. Do Conselho Fiscal. 
Também. Das Auditorias Independentes. Idem. Os resultados qualitativos e 
quantitativos da gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência do 
cumprimento dos objetivos estabelecidos para o exercício, planejamento anual 
foram apresentados. A Peça Orçamentária, que é fato gerador destas prestações 
de contas, a meu sentir foram realizadas. Sou daqueles, não vem apelo essa 
discussão, que entende, que algo aprovado na Proposta Orçamentária se não 
realizado no exercício a que faz referência, ele decai, não podendo passar para 
outros exercícios senão houver solicitação expressa para tanto. Mas isto é outro 
assunto e já restou superado em assentada anterior, é o meu entendimento. 
Demonstraram-se os indicadores utilizados pela Entidade para aferição do 
atingimento de suas metas. Foram prestadas as informações referentes à força de 
trabalho, gastos com pessoal e ao cumprimento da legislação trabalhista. E aqui 
me dirijo aos operosos funcionários desta Casa. A opinião é pessoal, quer aqui, 
quer em outras entidades onde singelamente atuo, entendo que os recursos 
humanos de uma entidade constituem-se no maior patrimônio desta entidade. E 
é assim que eu os vejo e é assim que eu os cumprimento. Vejo também que 
houve apresentação de informações sobre a gestão de compras e contratações. 
Apresentação de informações em geral sobre a gestão, razão pela qual as 
demonstrações contábeis, Sr. Presidente, quer sob o prisma formal, quer sob o 
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prisma material, a meu sentir encontram-se corretas. Fez-se aqui uma ressalva. 
Busquei intuir a razão do porquê da procedência da manifestação quanto à 
ressalva. No exercício da obra talvez – Quem sou eu, nunca fui gestor – houvesse 
alguma dificuldade para a Diretoria interromper, solicitar este acréscimo. Deveria 
fazê-lo, baseando-me no que foi dito aqui, mas até vir ao Conselho. Reunir-se o 
Conselho para se liberar esta verba para se aplicar na obra talvez o tempo não 
fosse suficiente para dar-se normal prosseguimento às obras, que eram 
interessantes. Como disse um ilustre Conselheiro que aqui se manifestou “A obra 
foi realizada”. Quando muito poderá se solicitar ao Sr. Presidente, caso essas 
justificativas não calham, que diga o porquê desse acontecimento. No mais e pelo 
meu voto, Sr. Presidente, pela aprovação das contas referentes às demonstrações 
financeiras do exercício findo. É como voto, Sr. Presidente.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Convidado a se manifestar, disse 
o seguinte: ... Com muita alegria que venho aqui falar da prestação de contas e de 
um Orçamento de R$250 milhões. Por tudo que foi falado aqui estamos com uma 
pequena diferença de entendimento que vou chegar, a questão de R$600 ou 
R$500 e poucos mil reais. Essa é uma alegria muito grande para mim, a gente 
poder chegar nesse nível de prestação de contas. E vamos tentar de novo, como a 
gente conseguiu no ano passado de ter ganho como melhor relatório de 
prestação de contas de organizações não empresariais, tentar este ano 
novamente na ABRASCA. Corrigimos o que não tinha tido nota máxima, o Dr. 
Manssur, como se diz, minuciosamente falou que foi uma parte de Suprimentos, 
outra parte que exatamente a gente deixou e colocou essas informações no 
relatório. Ele é dividido em dois volumes, até porque é uma exigência desses 
órgãos. A gente até pensou, isso dois anos atrás, de tirar o segundo volume e 
deixar digital, mas acho que tem de ter gravado, porque são as conquistas dos 
nossos associados, são as conquistas do Pinheiros e isso precisa ficar para sempre 
marcado aqui, que é muito importante. Conseguimos chegar neste ano pelo 3º 
ano consecutivo com equilíbrio orçamentário. As variações existem e a gente está 
sempre em cima. A gente começou na metade de maio para junho um boletim 
econômico, que está passando para todos os Conselheiros para o 
acompanhamento das despesas, para a gente fazer as correções que têm de ser 
feitas. Não é fácil gerir o Clube, existem vários problemas, às vezes de repasse de 
Lei de Incentivo, às vezes é alguma obra, às vezes algum problema de encargos, 
às vezes é algum outro problema que chega. Tem sempre acontecido no Clube, 
mas graças a Deus com nossa firmeza, austeridade a gente tem conseguido fechar 
todo ano no zero a zero. É minha forma de gerir com minha equipe, Fernando 
Rohrs, a gente não deixa problema para o futuro, não deixa problema para frente, 
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consegue zerar o Clube todo ano, que esse é o objetivo de uma prestação de 
contas. Isso é muito importante. Além de tudo isso, de não estar criando nenhum 
tipo de déficit, nenhum tipo de problema, estamos pagando déficit, foi bem 
colocado pelo Conselheiro Luís Sousa, R$8 milhões e 100 pagos. E agora no 
próximo ano se Deus quiser vamos chegar em R$11 milhões, que a gente vai ter 
este ano, está tudo caminhando para esse sucesso, e conseguir recuperar dos 
R$14 milhões, que foi um problema que ocorreu por sete, oito anos, em quatro 
anos. Acho que isso também é salutar e muito importante. Um detalhe que foi 
esquecido de falar, se a gente não tivesse comprado o prédio, só para ter uma 
ideia de números, quem é mais ligado ao mercado financeiro, teríamos um índice 
de liquidez de 1,65. Além de tudo isso que falei, pagar o déficit, não ter criado 
déficit, compramos um patrimônio para o Esporte Clube Pinheiros e fechamos o 
ano com um índice de liquidez de 1,32. Acho que isso é muito bom para o nosso 
Clube, não vou me auto elogiar, mas é muito bom. Posso falar com muita 
propriedade e com muita segurança que hoje o Conselho Fiscal, que tem 
prestado um papel excelente ao Clube, ele contrata inclusive Auditoria 
Independente. Antigamente, quem está há mais tempo aqui, o Conselho Fiscal 
era eleito junto com a chapa da Diretoria. Isso a gente corrigiu já faz dois anos, na 
última eleição, o Conselho Fiscal foi eleito separadamente da Diretoria. E quem 
fazia licitação para contratar a auditoria era a Diretoria. Chamei o Dr. Keyler, fiz 
em 2015, fiz agora em 2017, falei: Dr. Keyler, escolha quem quiser, contrate quem 
quiser, faça a licitação que o senhor quiser. Ele escolheu e assim tem feito, o que 
me dá uma tranquilidade maior ainda, ter um Conselho Fiscal totalmente 
independente, não ter nenhuma matiz política comigo, totalmente independente 
mesmo. E ainda ele contrata uma auditoria de terceiros para olhar as contas do 
Esporte Clube Pinheiros. Isso me dá uma tranquilidade, que no ano que vem 
acaba meu mandato e a gente vai andar aqui pelo Clube por mais 30, 40 anos e 
vamos poder estar todo mundo tranquilo, que foi tudo muito bem organizado. 
Outra coisa que é importante falar, só rapidamente, também em bares e 
restaurantes, que hoje é um lugar que tem muito, muito não, mas tem um 
subsídio e todo ano a gente tenta segurar esse subsídio, que diversas despesas 
que antes estavam relacionadas no custeio, hoje a gente traz para restaurantes e 
propicia essa discussão que a gente pode ter que são: ICMS, que antes era 
lançado no custeio, independente de a redução que a gente teve, hoje é jogado 
nos restaurantes. Os caixas, que eram jogados no custeio, os caixas dos bares, 
hoje estão nos restaurantes. A gente definiu uma porcentagem de água e luz, 
energia e água para ir no consumo dos restaurantes, que isso também ficava 
numa conta custeio macro. Outra coisa que a gente também colocou, para lá são 
as despesas de cartões. Não são 3%, como o Luís falou, a gente negocia bem as 
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despesas de cartões, mas só para ter uma ideia, em 2014 essa despesa foi de 
R$500 mil que o Clube gasta de cartão, pagando as taxas às operadoras. Então, 
tenho a tranquilidade de falar que a gente traz toda abertura das contas para 
poder chegar ao nível de excelência que o Clube Pinheiros precisa. E temos 
conseguido demonstrar, apresentar. Como disse, é um orçamento corrente, 
quando você vê que algum lugar está escapando, vai lá, segura, para poder fechar 
no zero a zero. Isso a gente está conseguindo fazer. Vamos à parte do 
Investimento, que o Conselheiro La Terza fez uma colocação. Acho importante a 
gente entender o Clube como um Clube macro. A gente aprova uma verba, óbvio 
para o Investimento e depois faz a obra. Dr. Manssur, parece até que combinei 
com ele, mas não combinei com o Dr. Manssur, estou falando sério. Por exemplo, 
fazer uma obra de dois, três anos é uma coisa. Pode chegar, fala, pede alguma 
coisa, um complemento. Mas numa obra de três meses, que a gente sabe que 
tem que mandar uma matéria ao Conselho com 30 dias antes, 30 dias da 
Comissão e 30 dias vem a reunião, não tem como fazer diferente. E o Conselheiro 
La Terza falou “Ah, não, o momento para ter trazido era depois de obra”. Isso não 
está escrito em nenhum momento em nosso Regimento, Estatuto, em nenhum 
lugar está escrito, é uma opinião sua, que está trazendo. Em nosso entendimento, 
o momento de trazer é agora na prestação de contas o que aconteceu numa obra 
pequena. Tenho muito claro em minha cabeça e cada dia mais conhecendo o 
Clube, que as obras grandes têm de ser precedidas de duas aprovações sim, 
porque além de toda obra que tem de fazer tem todo o entorno que tem de 
cuidar. O associado não quer ficar sem atividade, o associado não quer ficar sem 
o restaurante e tem toda uma despesa que num primeiro momento você não 
enxerga e depois aparece. Mas nas obras curtas, que são essas de pequeno valor 
não tem como fazer isso, porque são obras de três meses. Farei até a pergunta ao 
contrário: Se você para uma obra em dois meses uma obra de três, para aprovar, 
primeiro, quero saber quem segura o sócio lá, porque o sócio ia matar se você 
não termina uma obra, não tinha como. Tem uma segunda conta aqui, no caso 
específico tinha de ser colocado, que ali é nosso restaurante que tem mais 
volume de compra, melhor faturamento do Clube. Com ele fechado você 
prejudica o restante do orçamento. Então, é uma decisão que você tem de tomar 
na gestão, tem de terminar e não pode deixar o maior ponto, e hoje está lá, do 
Clube, acho que é inegável, atendendo todo mundo. Também tenho muita 
tranquilidade de falar, que antes a gente podia discutir de várias obras, a gente 
fez diversas obras e estamos questionando apenas uma obra que deu essa 
diferença. Volto a dizer, se quiser a Lei 8666/93, que é a lei que rege os contratos, 
as licitações, um aditivo de reforma pode até 50%. Um aditivo de obra nova 25%. 
A despesa que a gente teve aí dá 25%, ou seja, não estou criando nada de novo, 
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estou fazendo o que faz lá fora, o que a legislação permite lá fora no sentido da 
transparência e da montagem. Volto a dizer, em nenhum lugar do nosso Estatuto 
está escrito que você tem de trazer logo depois da obra. O momento é esse da 
prestação de contas. Agora que a gente chega aqui, apresenta todas as contas e 
vê. Podemos fazer outra conta, uma conta macro de tudo que foi aprovado para 
o Investimento também. E se você pegar, até na Comissão de Obras não 
apareceu, faltou duas despesas colocadas, que dão R$5 milhões e pouco, não R$4 
milhões e 400, a gente gastou um pouco menos que o pedido para todo Fundo de 
Investimento. Outro detalhe para se falar que é importante, não daria 
obviamente nada significativo, mas é a realidade do Clube também, essa foi uma 
obra aprovada em meados de 2016 e fizemos essa obra em janeiro de 2017. Teve 
aí seis meses da diferença. Por que também teve essa pequena discrepância no 
orçamento? Porque a gente melhorou o projeto, na hora de executar fez um 
tratamento acústico muito mais especificado do que tem o tratamento hoje. E 
agora a gente vai fazer esse mesmo tratamento no Ponto, que hoje pode se 
conversar lá e dá para se ouvir as pessoas. Outra coisa que a gente fez, tirou o ar 
condicionado, que usava uma sala lá no fundo da cozinha ali da Sede, botamos 
esse ar condicionado para cima do telhado. A gente abriu espaço embaixo para 
poder guardar utensílios, alimentos, tudo, porque a gente botou o ar 
condicionado no telhado. E para botar esse ar condicionado no telhado a gente 
fez um pequeno reforço nas vigas. Quem é engenheiro aqui, a gente acabou de 
ter esse exemplo na obra do Snooker, quando a gente abriu tinha uma colônia de 
cupim lá quase que centenária. Não centenária, porque a Sede é de 60, mas pelo 
menos com 50 anos, a gente teve muito problema nas instalações elétricas e 
hidráulicas do Clube, que a gente fez. Então, em nosso entendimento é muito 
claro que o momento é este para fazer. Se fosse uma obra, por exemplo, não vou 
querer comparar muito, a única coisa que posso dizer que esse problema, se for 
levar isso à risca que o Conselheiro está querendo levar, todos os relatórios de 
prestação de contas do Pinheiros, de todos os anos teriam de ter ressalvas, 
porque todos os anos tem algum valor ou outro que estoura um pouco de algum 
orçamento. Então, temos de decidir uma regra, ou criar no Estatuto, que não 
existe hoje, a regra que vai querer adotar, não pode chegar agora e a gente 
adotar esta regra. Todos os relatórios de prestação de contas; tiveram umas com 
valores muito mais significativos, de três, quatro vezes o valor inicialmente 
solicitado e a gente teve esse tipo de problema. Então, não acho justo nem 
correto a gente querer pegar neste volume de obra, neste volume de orçamento, 
na condição específica que é esta obra, com as melhorias que a gente fez. Volto a 
dizer, é uma obra de três meses. Não sei como gerir assim e nenhum gestor do 
Clube gerirá o Clube desta forma. Você vai parar uma obra de três meses porque 
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faltam R$400 mil, R$500 mil, de R$3 milhões. Não é um negócio significativo ao 
Clube e porque não está escrito em nosso Regimento, não tem, é uma regra que 
está aparecendo agora, que “Olha, você tinha de aprovar logo depois da obra”. 
Não concordo, acho que o momento oportuno é esse, que todo mundo pôde 
analisar, todo mundo pôde ver o que foi feito, o que foi colocado e a gente 
delibera aqui. Por isso volto a dizer, uma obra de dois, três, quatro anos, com 
valores significativos, R$10, R$15, R$20 milhões é diferente, porque você não 
para a obra, uma obra de R$15 milhões você sabe no primeiro, segundo, terceiro 
mês, se vai faltar dinheiro, vai lá e pede. Numa obra de três meses, quando está 
para acabar o dinheiro já acabou a obra. É inviável, desculpa, não tem como ir. 
Outro detalhe que é importante a gente colocar, se tivesse algum tipo de 
alteração, algum tipo de vontade de não ser transparente, o próprio custeio do 
Clube deu R$137 mil de resultado positivo, de superávit este ano. Poderia ter 
jogado no custeio essa despesa. Obviamente que a contabilidade não deixa, 
porque ela é muito rígida. Então, estamos mandando R$137 mil para o 
Investimento, ou seja, para cobrir o que gastou, ou seja, é muito tranquilo. Graças 
a este bom ano que a gente teve de 2017, poder mandar dinheiro ao 
Investimento. Ou seja, que cobre alguma coisa que tenha feito, ou seja, diminui 
mais ainda, então não é R$600, mas R$600 menos cento e pouco. Acho que é 
importante falar. Com relação ao resto, só tenho que ficar contente e alegre de 
nossa prestação de contas chegar nesse nível de detalhamento. Estou à 
disposição para qualquer tipo de pergunta e conseguir tudo isso que a gente fez 
para o Clube neste ano: pagar o déficit, não criar déficit, conseguir comprar um 
prédio, tem esse índice de liquidez e a gente conseguir ir para frente. É isso que 
tenho a falar aqui. É com muito orgulho que vamos tentar, brincando, não é, 
Marini, ser bicampeão da ABRASCA com o relatório da qualidade que é essa do 
Pinheiros, para muito nos orgulhar aqui, que a gente está no caminho certo. 
Lógico, têm melhorias para se fazer, não tenha dúvida, mas tenho certeza 
absoluta que a gente está no caminho certo. Estamos agora com a governança 
em fase final para poder trazer ao Conselho, que pode ser que na governança a 
gente acerte esses pequenos detalhes, alguma coisa. Só que volto a dizer, quando 
você está na gestão, é da gestão, percebe como funciona a gestão tem que ter a 
maleabilidade, principalmente o bom senso para tocar o Clube, não pode faltar 
bom senso. E isso eu tenho certeza que a gente tem tido e a gente está muito 
tranquilo para trazer, volto a dizer, numa prestação de contas de R$200 milhões e 
poucos temos uma vírgula com entendimento divergente, porque não está 
escrito, é o raciocínio do Conselheiro La Terza, que é diferente do meu raciocínio, 
diferente do raciocínio da Diretoria, que trouxe neste momento para aprovar. 
Faço até uma pergunta: Qual é a diferença de se aprovar logo depois da obra ou 
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se aprovar hoje? Não muda nada, você está ratificando, não tem prejuízo 
nenhum, não tem problema nenhum ao Clube, pelo contrário, é muito 
transparente trazer aqui para fazer. Fora, posso falar isso, podemos ter escapado 
nessa de preço, mas de qualidade e prazo estamos cumprindo todos, não temos 
nenhum problema de qualidade nas obras e não temos nenhum problema de 
prazo. Estamos conseguindo atender. E o nosso sócio é muito exigente, uma 
semana atrasado – O Dutra chegou aqui agora, sabe como o sócio reclama. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira (aparte) – ... No início da sua explanação o senhor 
colocou por duas ou três oportunidades déficit. O senhor se referia à composição 
de capital de giro, não é? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Déficit de capital de giro, que foi 
assim que a Comissão de 2014 ou 2015 nominou o problema, recomposição do 
capital de giro. Chamo isso de déficit de capital de giro. Têm uns que chamam de 
outro nome, mas acho que é recomposição do capital de giro. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Era só isso. Aproveitando, agradeço ao Diretor 
Miller, a pedido do Conselheiro Foschini, nos recebeu lá no prédio novo e 
gostamos muito do que vimos por lá. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Obrigado. Estamos soltando a 
licitação esta semana, aproveitar que você falou do prédio, para nos próximos 60, 
90 dias terminar a reforma e efetivamente fazer a mudança e depois trazer para 
esta Casa a mudança dessas áreas para o centro administrativo antigo, que seria 
o Conselho e algumas outras áreas para lá. Obviamente que a gente vai passar 
para cá para poder pedir essa verba e poder fazer a obra. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues (aparte) – A rigor, na verdade estaria retificando, 
pediria sua retificação, exatamente na mesma linha do Marini Teixeira, com 
relação à observação que você fez por tratar-se de déficit, quando a própria 
Comissão definiu que seria uma recomposição de capital de giro. Talvez 
semanticamente foi dito lá déficit de capital de giro, mas no entendimento da 
Comissão na ocasião tratar-se não déficit orçamentário, mas uma recomposição 
de capital de giro. Mas quero aproveitar a oportunidade para encaminhar meu 
voto favorável ao relatório, muito bem elaborado. Parabenizá-lo pelo trabalho 
feito pela Diretoria neste ano de 2017. Sei das dificuldades, sei das dificuldades 
das obras. E das obras curtas, como você mesmo colocou. O importante é que se 
houver alguma contrariedade, que os valores sejam ratificados ou rejeitados hoje. 
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A prestação de contas foi feita, então, quero parabenizá-lo e deixar esclarecido. 
Apesar de que esse capital de giro também não foi contraído na minha gestão.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Exato. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Queria deixar consignado também que ele foi 
iniciado na nossa gestão, você sabe perfeitamente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A recomposição. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Quando você assumiu a recomposição. Iniciou-se 
na nossa gestão. É só isso. Parabéns pelo relatório.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Obrigado. Só para colaborar, 
Dutra, exatamente, você iniciou em 2015, pedindo R$1 milhão e 200 da 
recomposição do capital de giro. E é o que você falou, exatamente isso, ninguém 
está omitindo nenhum valor, está trazendo neste momento para obviamente se 
autorizar e se aprovar nas obras rápidas. Quem esteve lá e você esteve, sabe 
como é que funciona o sistema do Clube. E não podemos criar regra que não está 
no Regimento: Ah, tem que aprovar depois de terminada a obra. Isso não existe. 
A gente pode até querer discutir isso, mas não é nesse fórum e é em outra 
colocação muito mais bem-feita, com as dificuldades, para a própria Diretoria se 
manifestar, para a gente não travar o Clube e não ter problema. Mas é isso 
mesmo, começou com você em 2015. Peguei seu orçamento de R$1 milhão e 200 
e dei sequência nesse orçamento.  
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Boa noite. Aproveito e encaminho meu 
voto também pela aprovação das contas da Diretoria. Quero solicitar um 
esclarecimento ao Presidente. Ao final de sua explanação sobre o destino dos 
R$137 milhões de superávit... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – R$137 mil. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – R$137 mil de superávit, estamos fazendo um 
esforço muito grande para recompor o capital de giro, então, em minha opinião 
esse superávit deveria ser mantido nas contas do Custeio e não ser transferido 
para Investimento. Não sei se foi essa a explicação que você deu. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Foi e te explico por quê. Temos 
um Plano Diretor aprovado, já teve várias Comissões aqui que a grande 
dificuldade é ter dinheiro no Fundo de Investimento. O Custeio depende da nossa 
gestão, da minha gestão, da gestão do próximo Presidente e ele tem que fazer 
economia para poder pagar recomposição do capital de giro. Então, acho que se a 
gente puder colaborar sempre no Fundo de Investimento e o Fundo de 
Investimento em minha opinião, tenho certeza que todos aqui vão concordar, ele 
tem que sempre quando for utilizar para alguma outra coisa pedir solicitação do 
Conselho. Então, você fica mais garantido, mais amarrado. É o exemplo dos 
chineses, que depois a gente usou para comprar o prédio. Poderia ter ficado no 
Custeio e viria na prestação. Não, acho que Investimento é o caixa forte do Clube 
e tendo um superávit, como teve, nossa ideia é mandar para Investimento, para 
ficar lá e usá-lo no futuro para alguma obra, uma intervenção do Plano Diretor, 
por isso.  
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Está bem. Obrigado.  
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Gostaria de fazer duas observações. Quer 
dizer, a primeira, reconhecendo que talvez a sua gestão talvez seja das que mais 
tem respeitado do ponto de vista orçamentário as decisões do Conselho. Mas 
houve esse caso dessa obra do Germânia que houve esse problema. Estou 
acostumado a trabalhar, ou trabalhei muito com orçamento público, quando você 
não pode gastar mais se não tiver aprovação. Mas existe esse problema também 
na administração pública e o que se faz é dar uma margem de realocação do 
orçamento. Coisa que não é feita aqui no Clube e nem se está previsto em nosso 
ordenamento legal. Mas acho que é algo que poderia ser pensado para se ter 
mais respeito ainda no orçamento, dar uma margem para que se possa fazer essa 
realocação. Pelo que o Paulino calculou agora, 0,3%, não é isso? 
 
Marcos Martins Paulino (Fora do microfone) – 0,2. 
 
André Franco Montoro Filho – 0,2 do total do orçamento, que realmente é algo 
insignificante. Mas do ponto de vista do rigor acho que seria interessante que 
houvesse uma disposição estatutária, legal que permitisse essa realocação. Outro 
aspecto agora dessa discussão que houve, acho que o que não pode ocorrer é 
você pegar recursos de Investimento, que são recursos não recorrentes para 
financiar despesas de custeio, que são despesas permanentes. O fato de pegar 
sobra de Custeio para alocar para Investimento é absolutamente correto e aquele 
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recomendado. Repito, o que não pode é pegar dinheiro reservado para o 
Investimento para financiar Custeio. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Fazendo uma colocação, que a 
gente é sempre muito prudente. Nas outras obras que a gente está falando do 
Investimento, têm mais seis obras, em todas eu economizei. Isso também tem 
que ser falado. A gente teve problema no Germânia, mas teve uma economia 
gigantesca na central de resíduos – Estou sem a lista aqui, preciso procurar – Mas 
se pegar a lista, teve o DAS, em todas as outras a gente economizou. Ou seja, de 
todas as obras tivemos problema em uma, a gente só pensa naquilo que teve 
problema. E em todas as outras que economizei? Então, entra no seu raciocínio. 
Eu deveria vir aqui e falar. Não vou falar “Olha, economizei R$100 mil, economizei 
R$200”. Não. O que serve para cima serve para baixo. Neste momento é fechada 
a conta, o que não gastei obviamente presta-se conta e fica no Investimento, é 
muito tranquilo. Porque também têm as obras ao contrário, que não foram 
gastas. Por sinal foram cinco que a gente gastou menos do que tinha solicitado, 
então, se serve para cima serve para baixo, isso é muito claro. Acho que é isso, 
acho que tirei todas as dúvidas com relação à prestação de contas, acho que está 
muito bem explicada essa colocação do orçamento de investimento, nossa 
preocupação com ele, como a gente fez e solicita obviamente aprovação da 
prestação de contas sem nenhuma ressalva, porque volto a dizer, se a gente 
começar a criar e o Dr. Dutra falou aqui, temos que ver todas as outras 
prestações de contas que tiveram problemas similares ou maiores. É isso.  
 
Presidente – Muito bem. 
 
José Manssur – Sr. Presidente,... Apenas uma dúvida que talvez o ilustre 
Conselheiro Kawall, de tanta história, por si ou quem o antecede, não esteja 
errado, a menos que esteja lendo equivocadamente. Pediria que o Sr. Presidente, 
com o conhecimento que lhe é notório, verificasse o parágrafo 2º, do Art. 45, do 
Regimento Interno da Diretoria. Vou ler para o senhor e o Presidente vai me 
ajudar na interpretação. 
 
Presidente – Dr. Manssur, Art. 45, parágrafo 2º? 
 
José Manssur – É, do Regimento da Diretoria: Em caso de superávit, Presidentes, 
o resultado será remetido à reserva orçamentária, devendo os recursos 
respectivos serem aplicados integral e exclusivamente na manutenção 
patrimonial e desenvolvimento dos objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros. 
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Essa é uma alteração do dia 31 de março de 2014. Não sei se é o que o Dr. Kawall 
havia dito. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – O Conselheiro Luís falou aqui... 
 
Presidente – O superávit o Presidente esclareceu que foi do Custeio para o 
Investimento. 
 
José Manssur – É esse o caminho? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É esse o caminho, do Custeio para 
o Investimento. 
 
José Manssur – De acordo com esse parágrafo? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Exatamente. Muito obrigado. Boa 
noite.  
 
Presidente – Agradeço a manifestação gentil do Presidente da Diretoria, 
sobremodo esclarecedora. Todos os oradores manifestaram-se no sentido da 
aprovação da prestação de contas. O Conselheiro Ricardo La Terza também 
propõe aprovação, porém, apresenta uma ressalva. Evidentemente não vou falar 
absolutamente nada da ressalva, mas vou falar algo que é da competência do 
Conselho Deliberativo, não posso cercear; como disse hoje inclusive da tribuna. É 
competência exclusiva do Conselho Deliberativo em processo específico, 
instruído diretamente para aquele fim, aprovar a utilização do Fundo de 
Investimento. Não há possibilidade de hoje ser ratificada numa mera prestação 
de contas recursos que foram utilizados, embora não aprovados pelo Conselho 
Deliberativo para a reforma do Restaurante Germânia. Tenho certeza, houve 
transparência, até por conta dessa transparência é que estamos constatando essa 
questão. De modo algum houve malversação ou alguma má intenção. Mas não 
podemos abrir mão da competência que é exclusiva nossa, do Conselho 
Deliberativo. Até rogo para que não haja mudança nesse sentido, quer dizer, o 
orçamento quando for feito e nós analisarmos se vamos autorizar ou não a 
Diretoria utilizar o Fundo de Investimento para qualquer obra, este orçamento 
deve vir bem feito, de modo que não sejamos surpreendidos com uma mudança, 
como aconteceu. Acho que a colocação deveria ter sido feita logo depois, feita 
agora não se justifica, porque ela teria que ser instruída num processo próprio, se 
possível anteriormente. Mas se houvesse necessidade no sentido do interesse 
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pinheirense que não fosse paralisada a obra eu acho que poderia e deveria ter 
sido feito um pedido de complemento de verba para utilização do Fundo de 
Investimento. São observações que faço, não em prol de algum tipo de ressalva 
ou qualquer coisa, mas algo que não posso transigir; que é com a competência do 
Conselho Deliberativo. Então, vamos primeiro votar o que parece que é 
unanimidade, não houve nenhuma manifestação contrária, se aprovamos ou não 
as contas apresentadas pela Diretoria. Aprovadas, vamos votar se com ou sem 
ressalva. Está claro, nenhum problema? ... Então, aqueles que forem favoráveis à 
aprovação das contas da Diretoria, permaneçam como estão; aqueles que forem 
contrários, queiram se levantar. Aprovada por ampla maioria. Agora temos que 
votar a ressalva apresentada pelo Conselheiro Ricardo La Terza. Ele diz o seguinte, 
a ressalva seria nesses termos: A Diretoria deixou de solicitar autorização prévia 
do Conselho Deliberativo para utilização de verba adicional do Fundo de 
Investimentos no valor de R$618 mil para conclusão das obras do Restaurante 
Germânia, conforme determina o Art. 152, do Regulamento Geral do ECP. Então, 
essa ressalva. Aqueles que forem favoráveis à ressalva apresentada pelo 
Conselheiro Ricardo La Terza, permaneçam como estão; aqueles que forem 
contrários, queiram se levantar. ... Rejeitada por maioria.  
 
- A Conselheira Regina Helena Secaf apresentou declaração escrita de voto, nos 

seguintes termos: “Venho por meio desta consignar meu voto contrário à aprovação das 

contas de 2017, pois a diretoria não cumpriu as regras da Lei Pelé, disponibilizando 

todas as contas no site do Clube, assim como previsto no Estatuto Social.” 

 
- Observe-se que posteriormente à Reunião, o Conselheiro Roberto Gonçalves La Laina 

requereu à Presidência do Conselho Deliberativo reconsideração da decisão que 

indeferiu seu pedido de consignação do seu voto por escrito em ata, uma vez que estava 

presente à reunião, no momento em que ocorreu a votação. O requerimento foi deferido, 

portanto registre-se que o Conselheiro Roberto Gonçalves La Laina apresentou 

declaração escrita de voto, nos seguintes termos: “Venho por meio desta consignar meu 

voto contrário à aprovação das contas de 2017, pois a diretoria não cumpriu as regras da 

Lei Pelé, disponibilizando todas as contas no site do Clube, assim como previsto no 

Estatuto Social.” 

 
 
Item 3 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Convida para ocupar a tribuna o primeiro orador inscrito. 
 

- Assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 
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Regina Helena Secaf – ... Venho aqui em nome de alguns pais que têm filhos com 
deficiências. Esses pais tiveram problemas na admissão dos seus filhos como 
sócios do Clube a partir do momento que a Comissão de Sindicância pede um 
atestado médico para essas crianças. A frase que recebi: Acabei de virar sócia, 
meu marido já era há mais tempo e achei esquisito esse absurdo. Que condição 
física ou mental deveria me fazer inapta a conviver com outras pessoas? Tenho a 
impressão que o Clube ao exigir desses pais que já tem problema, que não é 
pequeno, dentro de casa, recebem da Sindicância uma obrigatoriedade de um 
atestado médico de seus filhos.  
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Pretendeu apartear a oradora, mas o Sr. 
Presidente em exercício a informou da impossibilidade de aparte neste item da 
Ordem do Dia. 
 
Regina Helena Secaf – ... Gostaria de pedir à Comissão Jurídica, vou entregar à 
Mesa pareceres da lei de direito dos deficientes, inclusão. Está tudo aqui. 
Gostaria de pedir à Comissão Jurídica um parecer sobre isso. ... Aqui na lei de 
proteção legal brasileira, do direito das pessoas com deficiência um comentário 
feito, que é o seguinte: Na verdade a sociedade é que é deficiente e não está 
preparada para o diferente. Incapazes somos nós, meio social e Poder Público. 
Necessário envolvimento da coletividade e adoção de políticas públicas e 
particulares efetivas de mecanismos de apoio para promover igualdade. O 
exercício pleno dos direitos de todos se a deficiência é uma limitação física, 
psíquica ou motora, que pode ou não restringir as funções de uma pessoa. A 
desvantagem é uma questão social, que pode e deve ser evitado, com acesso a 
uma adequada assistência e aos mecanismos de apoio, principalmente para tratar 
com o tratamento discriminatório e preconceituoso. Vou entregar à Mesa, 
gostaria que a Comissão Jurídica fizesse um parecer, porque os pais estão se 
sentindo agredidos diante dessa exigência do Clube, que me parece ilegal. 
Obrigada. Boa noite. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – ... Vou fazer aqui bem rapidamente duas 
solicitações à Diretoria, bem objetivas e rápidas, sempre em nome dos 
associados. A primeira é que muitos associados têm vindo falar comigo para que 
equipare os preços do estacionamento, equiparando esses da Tucumã com os da 
Faria Lima. Tem gente, aqui também existe que tem alguma dificuldade em fazer 
esses pagamentos, está pesando no bolso no fim do mês. A segunda solicitação é 
o seguinte. No mês passado estava licenciado e não pude comparecer a esta 
reunião do Conselho e nesta reunião do mês passado foi votada e aprovada a 
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construção de um prédio no lugar da cabana. Analisando esse projeto, vou dizer, 
não achei adequado o projeto, achei que o projeto não era exatamente 
adequado.  
 
Presidente em exercício – Qual é a solicitação? 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Vou fazer a solicitação, um instante. ... Foi 
aprovado. Fico pensando o seguinte, tenho mais de 40 anos de experiência em 
construção comercial. Tem uma regrinha básica na construção comercial, que é a 
seguinte – Vi alguns defeitos, mas um que chama bastante atenção foi aquela 
escada lá para cima, naquele solário – A regra que existe aí no comércio é a 
seguinte: você faz meio lance de escada perde 50% da freguesia. Fico pensando, 
quem vai subir para ficar lá de cima espiando ou participando de alguma 
atividade? Os senhores que hoje participam lá das reuniões com seus amigos, 
com aquela tradição que se mantém há 40 anos, não vão subir. Outra coisa, 
quando vim de viagem, nos últimos dias fiquei nas alamedas pesquisando junto 
aos associados o que achavam da obra. Todos eles, a maioria total foi contra essa 
obra, que acham que vai inclusive... 
 
Presidente em exercício – O senhor me permite? 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Deixe-me terminar. 
 
Presidente em exercício – Vou deixar, só quero dar um esclarecimento ao senhor. 
Esta Casa, por meio dos seus Conselheiros é a legítima representante dos 
associados. Aprovamos na última reunião essa obra. De modo que quando o 
senhor diz que os associados na sua totalidade são contra o abra, desculpe-me, 
está incorreto.  
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Espera um pouquinho, me permita 
complementar, os associados que não foram consultados. Fiquei lá falando com 
os associados nas alamedas, coisa que não foi feita por essa gestão. Então, é para 
esses associados que devo o meu discurso aqui. Minha solicitação ao Presidente é 
no sentido de que se pense um pouco melhor nisso, faça uma avaliação com mais 
calma, com mais ponderação, quem sabe melhorar um pouco o projeto. O 
projeto não está adequado. É essa minha solicitação. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
- Reassume a Presidência o Dr. Francisco Carlos Collet e SIlva 
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Maria Angélica Masagão Prochaska – ... O que me traz aqui hoje é que na última 
reunião não pude falar e meu mandato está terminando, não sei se vou voltar ou 
não. Mas não posso, da última vez entreguei uma carta com fotografias de locais 
que precisavam de manutenção e que estavam abandonados. Mas isso já está 
sendo usado hoje, todo mundo já sabe o que é, mas um dos itens que não foi 
mencionado e não posso mais deixar passar é o seguinte: Vários sócios me 
procuram e querem saber, obter informações corretas sobre o tombamento do 
Salão de Festas, conforme a ata 666 do tombamento que chegou ao nosso 
conhecimento. Esse assunto é muito comentado pelos sócios, todo mundo sabe, 
mas não tivemos informação nenhuma. E peço aos senhores encaminharem à 
Diretoria algumas perguntas, o sentimento dos mesmos em relação ao assunto, 
que sem dúvida vai acarretar prejuízo a nossa Entidade. Abaixo ponho algumas 
perguntas que não pude responder, porque não tenho o conhecimento 
necessário, não sou uma expert no assunto, mas andei pesquisando, andei lendo 
muito. As perguntas que tenho a fazer e peço que encaminhe à Diretoria a fim de 
que possamos dar um esclarecimento a respeito são as seguintes: Quais as 
medidas que foram tomadas? Tivemos defesa consistente? Houve 
acompanhamento de advogados especializados no assunto? Houve parecer 
técnico de arquitetos renomados em nossa defesa? E agora pergunto: Qual é a 
realidade sobre o estado geral do salão hoje, que nos impediu de reformá-lo até 
agora? Há uma impressão geral de que para ganharmos no CONDEPHAAT não se 
cuidou do processo CONPRESP como se devia. Segundo alguns comentários, 
talvez alguns infundados, corre-se esse risco, como disse, não sou expert, ele 
pode até ser transformado numa área pública, com a consequente perda do 
patrimônio do Clube. Não podemos nos esquecer que o salão, por ocasião do 
alargamento da Avenida Faria Lima levou boa parte da nossa área e do prédio, 
que era motivo de orgulho para nós. Ele foi muito ferido e já está totalmente 
descaracterizado. Na minha visão esse tombamento me parece inaceitável e 
gostaria imensamente de ter um esclarecimento da Diretoria sobre tudo que está 
sendo feito a esse respeito, que a gente possa dizer, porque até hoje não recebi 
nada a respeito desse tombamento. Muito obrigada.  
 
Presidente – Nobre Conselheira, serão encaminhados seus questionamentos à 
Diretoria. Apenas queria fazer uma observação. ... A Presidência do Conselho já 
tem mantido contato com a Presidência da Diretoria para prestar esses 
esclarecimentos não numa reunião do Conselho, que não há mais possibilidade 
nem orçamentária para isso, mas numa reunião que pretendemos designar na 
sala do Conselho Deliberativo para que possa nessa oportunidade o Presidente da 
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Diretoria pôr os Conselheiros a par das questões relacionadas ao processo de 
desapropriação do CONPRESP. Agora, apenas uma observação, após o início dos 
processos tanto no CONDEPHAAT quanto no CONPRESP não havia possibilidade 
de o Esporte Clube Pinheiros por esta ou por Diretorias anteriores fazer qualquer 
tipo de reforma por impedimento legal. Mas de qualquer modo, acredito que – 
Presidente Cappellano, vamos agendar aquela data para o Presidente poder pôr 
todos nós a par do que está acontecendo. Foi muito pertinente, agradeço muito a 
manifestação de V. Sa., nobre Conselheira. Muito obrigado. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Agradeço ao senhor por essa explicação. 
Realmente gostaria de saber a respeito, porque quando nos perguntam a gente 
não sabe. Sei que a Diretoria está tomando providências, mas alguma coisa mais 
precisa que a gente possa dizer a eles: Não, a nossa Diretoria está fazendo isso ou 
aqui, não vamos nos preocupar com isso. Mas, infelizmente, até hoje não pude. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – ... Antes de ouvir o próximo orador, que é o Dr. Luiz Eduardo 
Fernandes, recebi aqui através do Dr. Paulo três declarações de voto acerca das 
contas da Diretoria. Ocorre, porém, que a Conselheira Ana Claudia não está 
presente. 
 
Ana Claudia Alves de Sá (fora do microfone) – Estou aqui. Saí e voltei. 
 
Presidente – A senhora estava na hora da votação? 
 
Ana Claudia Alves de Sá (fora do microfone) – Não. 
 
Presidente – Então não poderei aceitar só por esse motivo a sua declaração de 
voto. E a do Conselheiro Roberto La Laina, também não. De outro modo, fica 
recebida a manifestação da Conselheira Regina Secaf; sua declaração de voto 
constará da ata. 
 
Regina Helena Secaf (fora do microfone) – Obrigada. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Muito obrigado. Volto aqui a me dirigir aos senhores, 
peço primeiramente à Mesa que permita que se projete visual para elucidar o 
Plenário. Estou aguardando a resposta da Mesa.  
 
Presidente – Pois não, Dr. Luiz Eduardo. 
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... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Enquanto isso, venho à tribuna trazer um pedido da 
turma do Futebol, do Basquete, da quadrinha e de vários sócios. Aliás, estamos 
com vários representantes ali, agradeço a presença dos associados que estão 
naquele canto, queria que todos os Conselheiros também ficassem atentos a essa 
manifestação dos sócios. Eles desejam que se instale uma piscina de biribol. Essa 
modalidade que já houve aqui no passado é de agrado de vários sócios, centenas 
deles. Senão me engano foi na gestão do Sr. Arlindo que teve essa modalidade. 
Foi um sucesso muito grande e estou tendo muitos pedidos de todas essas áreas 
que citei para reativar essa modalidade. Esse pedido já foi formalizado por mim 
junto à Diretoria. 
 
Presidente – Muito bem, será encaminhado de novo, o senhor está fazendo esse 
requerimento também na Voz do Conselheiro. 
 
... 
 
- Projeção. 

 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Trago ainda esses dados técnicos projetados para os 
senhores avaliarem e subsidiar a Diretoria na sua decisão. Essas planilhas, plantas 
e dados que estão sendo projetados também já encaminhei à Diretoria através do 
Conselho. O custo a nosso ver é bastante razoável e o benefício será muito 
grande, lembrando que esse novo equipamento ou benfeitoria também pode e 
deve ser usado pelas crianças. Peço perdão pela projeção, não ficou muito claro, 
mas se alguém tiver interesse esses dados estão no Conselho e já encaminhados à 
Diretoria. Agradeço aos sócios que vieram ver o pronunciamento e o pedido. 
Vamos todos com o nosso Clube. Muito obrigado. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 

 
Item 4 - Várias. 

José Manssur – ... O tema já foi abordado pela ilustre Conselheira Prochaska na 
Voz do Conselheiro e complementada com a sempre lúcidas considerações de 
V.Sa. . 
 
Presidente – Obrigado. 
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José Manssur – Esta Tribuna, Sr. Presidente, desde o início da história deste 
Conselho e lá se vão mais de 75 anos, é o locus, é o local adequado para 
apresentação de manifestações como expressão livre das ideias, sem amarras, 
respeitadas fundamentalmente o contraditório e eventual compreensão em 
sentido contrário. E após muito refletir, Sr. Presidente, creia, convenci-me da 
necessidade expressa de abordar um relevante tema, objeto deste 
pronunciamento, forte em que calar-se quando é essencial falar é omissão 
injustificável, é neutralidade inadmissível, não, apenas, para quem teve a honra 
de ocupar ou estar assentado na cadeira que V. Exa. tanto dignifica, mas para 
quem sobretudo é um simples associado do Esporte Clube Pinheiros. E assim se 
deve observar, Sr. Presidente, em face da situação de iminente risco de afetação 
ao mais que centenário patrimônio material e imaterial de nossa Instituição, 
nossa alma mater, que tanto amamos, sentimento que nos impõe o dever 
iniludível de preservá-la, tal como nos fora legado em 07 de setembro de 1899, 
consolidada num sábado outonal, 17 de abril de 1942, em momento épico, 
histórico, no qual ficou definida a nossa natureza jurídica. A relevância da 
questão, Sr. Presidente, diz respeito à notícia que foi verberada por uma ilustre 
Conselheira, que é patrimônio desta Casa, que é a Sra. Prochaska, de que houve 
processo de tombamento por Órgão Municipal – CONPRESP - do Salão Social do 
Esporte Clube Pinheiros, decorrente, vamos medir bem as palavras, decorrente 
de intervenção compulsória que tem significado jurídico contrário à intervenção 
voluntária. A compulsória é a provocada, a voluntária ex officio do Poder Público, 
pretendendo constituir servidão, que por natureza jurídica é limitativa ao direito 
de propriedade, porque ela mitiga o uso, a fruição de bem patrimonial de nossa 
Olímpica Instituição. E esta livre manifestação de opinião, Sr. Presidente, o faço 
escorado, respeitando posições em contrário obviamente, no direito e garantia 
fundamental que a todos assegura a carta fundamental da República, em que em 
seu intangível artigo 5º, inciso IV, que dispõe sobre a liberdade de pensamento. O 
processo de tombamento, sabem-no os mais hóspedes no assunto, Sr. 
Presidente, divide-se em cinco fases: A primeira é a da instauração, que acredito, 
com as respostas que advirão, mercê de pronunciamento do requerimento da 
Sra. Prochaska, e aquela na qual nos encontramos. A segunda fase é a de 
impugnação, que tenho certeza será observada por nossa Instituição, até mesmo 
em juízo se necessário for, porque é garantia constitucional que nenhuma lesão 
de direito é infensa à apreciação do Estado – Juiz, a teor do disposto no inciso 
XXX, do artigo 5º da Lei Fundamental da República. Terceira é a fase da decisão. A 
Quarta fase é a da homologação. E a quinta a fase da concretização. Como antes 
dissera, ilustre Sr. Presidente, Digno Presidente, o pedido de tombamento em 
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caso não se iniciou por iniciativa do Poder Público, foi ele provocado para tanto. 
Chegarei lá. Mas o que é uma coisa tombada? Ela permanece nos limites 
dominiais de seus titulares sim, mas é ato administrativo que restringe o direito 
de propriedade, constituindo-se servidão, nas lições insuperáveis dos professores 
Hely Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello. E como limitação 
administrativa do direito de propriedade ela impõe seríssimas restrições. Em 
quaisquer das hipóteses, Sr. Presidente, e sabe-o bem V. Sa., o bem tomado fica 
em especial estado de sujeição à utilidade pública, proporcionando um desfrute 
direto, parcial do próprio bem, singularmente fruível pela administração e por 
qualquer um do povo, pela coletividade em geral, para verificar se a coisa 
tombada está sendo observada, em seus limites. É, pois, como dito, sim, ato de 
império do Estado, em caso provocado. Restritivo ao direito de propriedade, que 
é garantia constitucional assegurada pela carta maior da República e impõe sérias 
obrigações, graves condutas, enormes limites, restrições, como dissera ao uso e 
ao gozo à fruição do bem tombado. Em suma, estabelece ao proprietário uma 
obrigação perene de não fazer, a menos que obtenha autorização expressa para 
tanto, após amplo processo de análise e posterior autorização, sob pena de o 
particular, se assim não requerer e observar, sofrer sanção civil e penal também. 
No pedido de tombamento em análise, Sr. Presidente, nada obstante falar-se em 
Salão de Festas, é, por lei, extensivo, incluindo-se não só o salão de festa referido, 
como também todo seu entorno, os chamados sítios arquitetônicos, ou seja, 
como ensina o professor Hely Lopes Meirelles “Na vizinhança das coisas 
tombadas não se poderá fazer qualquer construção que impeça ou reduza a 
visibilidade”. Em outras palavras, Sr. Presidente, se deferido o pedido de 
tombamento na amplitude que se lhe deu, caberá ao Estado determinar que a 
partir de sua inscrição nos livros próprios os bens determinados passam ser de 
propriedade, no caso não apenas do Esporte Clube Pinheiros, mas de toda 
coletividade. Para que ocorra o tombamento, Sr. Presidente, o regramento está 
nos artigos 23, inciso IV, 24, inciso VII e 216, da Constituição da República 
Federativa do Brasil. Os doutos advogados - e a Diretoria Jurídica tem um destes - 
sabem bem quais são essas condições. Muito embora o processo tenha de ser 
rigoroso, tenho certeza que o será, como rigorosa será também a nossa defesa. 
Embora a lei, Sr. Presidente, diga que o proprietário do bem tombado não deixa 
de ser dono do imóvel, as limitações ou servidão imposta são tão grandes que 
acabam trazendo, como dissera, sérios e graves ônus, causando prejuízos de 
ordem econômica irreparáveis, que nem eventual indenização, já cristalizada e 
apresentarei posteriormente essa condição, será capaz de minimizar, porque o 
patrimônio ideal de uma Entidade mais que secular foi e está sendo, ao meu 
sentir, indevidamente afetada. ... Vamos às partes, Sr. Presidente, fundamentais. 
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Este imóvel, Sr. Presidente, localiza-se em um sítio que foi desapropriado pelo 
próprio órgão que inicia e prossegue no processo de tombamento.  Veja que 
interessante, o próprio órgão que desapropriou e demoliu parte desta obra é o 
mesmo órgão hoje que busca tombar o que remanesceu. Não vai ser em latim o 
princípio jurídico cabível, vou pronunciá-lo no idioma pátrio: “A ninguém é dado 
voltar-se contra seus próprios atos”, Sr. Presidente, e o senhor sabe bem disso. 
Quem desapropriou e demoliu não pode tombar, para não se voltar contra seu 
próprio ato anterior que, consumado na desapropriação, acabou por 
descaracterizá-lo. Sr. Presidente, tenho certeza, do tempo que V. Sa. me concede, 
que a defesa apresentada pelo Clube em sede administrativa, ou fora dele, terá 
êxito. O que me causa espécie é que V. Sa. a tempo, a hora, portanto, 
oportunamente, trouxe este assunto a esta Casa. E como bem-dito pelo Sr. Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, minutos atrás, esta Casa representa, 
porque é próprio da democracia representativa, desculpando a repetição, o 
Corpo Associativo. E por expressiva maioria, Sr. Presidente, foi reprovada a 
iniciação de um processo no mesmo órgão de natureza cultural perante o Estado. 
Caberia, Presidente – Não vamos falar em coisa julgada em campo administrativo, 
mas no instituto da preclusão sim – caberia a quem legitimamente inconformado 
com esta decisão, buscar em sede de recurso de revisão, mercê de argumentos 
de persuasão buscar a reforma do julgado. Mas não, Sr. Presidente e fora dos 
umbrais sagrados desta Casa Maior, buscar-se a intervenção estatal em órgão 
privado, descaracterizado, nas quais, ao meu sentir, não estão preenchidos os 
requisitos constitucionais do tombamento para alcançar esta limitação indevida, 
injustificável de um patrimônio construído desde 07 de setembro de 1899. 
Concluo, Sr. Presidente... com a certeza absoluta da vitória, mas se porventura ela 
não ocorrer, Sr. Presidente, vou sentir orgulho de ter sido vencido nesta tese, mas 
morrerei muito mais orgulhoso, Sr. Presidente, por saber que não estarei ao lado 
de quem porventura tenha sido vencedor de ato tão imprudente, de ato 
injustificável, lesivo à história de uma Instituição que é glória, honra e tradição 
nacionais. Era o que tinha a dizer.  
 
Presidente – Muito bem, Dr. Manssur. Dr. Manssur, o senhor pontuou muito bem 
o posicionamento alcançado aqui pelo Conselho Deliberativo, quase à 
unanimidade contrariamente ao tombamento à época do Condephaat, mas 
evidentemente pela identidade de matéria se aplicaria e se aplica também ao 
caso do CONPRESP, que ainda temos, o senhor sabe muito bem disso, 
possibilidade de recurso que a Diretoria está encaminhando.  
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José Manssur – E venceremos, senão administrativamente, o Poder Judiciário 
está aí para responder, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Sem dúvida, concordo com V.Sa.. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (aparte) – Conselheiro Manssur, Sr. 
Presidente, quero em primeiro lugar cumprimentar V. Exa. pela intervenção 
perfeita que fez,... 
 
José Manssur – Muito obrigado. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – ...porque hoje nós, o Clube foi 
surpreendido com uma decisão data maxima venia estapafúrdia. Acho que seria 
importante, Sr. Presidente, devido à gravidade desta decisão tomada, que o 
Presidente do Clube nos prestasse algum esclarecimento, que acho que é 
importante. Tenho certeza que a Diretoria está tomando providência. E registrar 
nosso protesto, porque afinal de contas esta Casa seria a soberana para discutir 
eventual tombamento do prédio, que é propriedade do Clube, então um absurdo 
o que ocorreu, um absurdo jurídico. Cumprimento V. Exa., acho que deveria ser 
encaminhado o pronunciamento de V. Exa. à Diretoria e deveríamos atuar juntos 
para derrotar esta intromissão indevida do Poder Público Municipal. Aliás, só 
rememorando, Conselheiro Manssur, e rememorando aos Srs. Conselheiros: A 
Prefeitura de São Paulo acerca de 10 anos atrás desapropriou uma parte da 
frente do Salão de Festas para alargar a Avenida Faria Lima, isso foi 
desapropriado pela Prefeitura. 
 
José Manssur – Descaracterizou. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Descaracterizou. Então, é um verdadeiro 
absurdo, não sei se foi uma iniciativa ex officio. 
 
José Manssur – Não foi ex officio. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Ou se foi prorrogada. Mas este Conselho 
precisa agora ter conhecimento de tudo que ocorreu. 
 
José Manssur – Sr. Presidente, com as luzes, Dr. João, e respondendo e 
assumindo minha responsabilidade, pediria que o inteiro teor deste 
pronunciamento, sob minha responsabilidade e do grau que ostento, ficasse 
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transcrito, Sr. Presidente, porque é hora de se posicionar. E tenho certeza que o 
fiz em nome meu próprio, claro, mas tenho certeza que expressando a vontade 
de uma grande maioria inconformada com esse ato.  
 
Presidente – A Mesa já iria fazê-lo, ainda mais agora por pedido do senhor. Quer 
dizer, V. Sa. entregando a sua manifestação constará integralmente da ata da 
reunião. Muito obrigado. 
José Manssur – Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei os acertos. Com muita 
honra ouço o senhor. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Dr. Manssur, seu pronunciamento foi 
muito rico em detalhes e talvez por uma deficiência de atenção minha,... 
 
José Manssur – De jeito nenhum. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ...só gostaria de explorar um ponto dele... que 
não sei se entendi corretamente, mas uma vez tombado, se entendi 
corretamente, significa então que um terceiro... 
 
José Manssur – Sim, poderá comparecer para verificar se o tombamento está 
sendo observado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Tem direito de entrar no Clube? 
 
José Manssur – Sim, naquele local específico. Se o senhor quiser fazer uma 
reforma, como bem salientou o Sr. Presidente, a partir da instauração o senhor 
tem de pedir autorização. E esta autorização pode levar meses e anos. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Mas digo direito de adentrar o Clube. 
 
José Manssur – Sim, qualquer do povo, se torna um bem público passível de ser 
visitado para que alguém do povo verifique se está sendo observado o 
tombamento, a obra histórica, porque se foi tombado é porque ele tem uma 
conotação histórica de arquitetura, de tempo, ou, enfim... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Quer dizer, nós perderíamos o direito do 
intramuros? 
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José Manssur – Haveria possibilidade de qualquer um da coletividade ingressar 
àquele local. 
 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Obrigado pelo esclarecimento. 
 

Gesualdo Di Nieri – ... Venho a esta tribuna para informar a todos os meus pares 
que sempre fui participante da Chapa Pinheiros Sempre,... 
 
- Conversas paralelas. ... 

 

Gesualdo Di Nieri - ...mas nesta eleição do Conselho Deliberativo vou trabalhar 
para uma candidata que nada tem a ver com a nossa chapa, como fiz em 2016, 
que trabalhei também para o saudoso José Geraldo Louzã Prado e muitos dos 
meus pares não acharam legal a minha atitude. Então, vou tomar uma atitude 
completamente diferente, vou trabalhar para a Dra. Zuleica Gonçalves Araújo, a 
quem conheço desde sua infância, desde a época que cheguei ao Brasil que 
adotei esta terra como minha própria pátria. Será um grande prazer para eu 
trabalhar para ela. E para evitar possíveis constrangimentos com os dirigentes da 
minha chapa, com meus parceiros de chapa venho a esta tribuna dizer que estou 
saindo da chapa, não vou mais participar da Chapa Pinheiros Sempre. Votarei em 
todos os candidatos da minha chapa, já que essa era minha chapa e outros 
candidatos de diversas chapas, como sempre fiz, pessoas que são meus amigos, 
que nunca deixarei de votar neles. Agradeço a todos e peço desculpas por esta 
atitude que acho que não é muito comum que aconteça neste Plenário. 
Muitíssimo obrigado a todos.  
 

Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. 
 

Mario Corrêa da Fonseca Filho – ... É um minuto só. Talvez por estar em um 
estado avançado de juventude esteja ficando mais intolerante. Acredito que os 
sócios do Pinheiros representem a elite da sociedade brasileira, mas infelizmente 
o comportamento de alguns não é um comportamento de pessoas educadas. 
Temos inúmeros exemplos, dos quais cito alguns: Apesar de serem limpos 
constantemente, encontramos às vezes os banheiros em um estado lastimável. Já 
me disseram que isso ocorre também, pasmem, nos banheiros femininos. No 
estacionamento, algumas pessoas trafegam em velocidades incompatíveis com o 
local, e não respeitam as placas de pare em cruzamentos. No cinema não é raro 
as pessoas conversarem em voz alta e, pior, são normalmente pessoas mais 
velhas que deveriam dar o exemplo, mas não dão. Quando vamos ao cinema, 
pelo menos eu, gostamos de ouvir os diálogos e entrar no filme. Mas nosso 
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devaneio é interrompido por alguém, por exemplo, dizendo: “olha é o arco do 
triunfo”, provavelmente para vermos como ele é viajado. Não sei se é possível, 
mas proponho que a Diretoria faça uma campanha para mudarmos essa situação 
que, acredito, não incomoda somente a mim. Como sócios do Pinheiros devemos 
dar o exemplo de cidadania e começar por aqui. Queria só acrescentar e talvez 
seja o público errado, porque os senhores que estão aqui são pessoas que acho 
que respeitam, mas a gente também ouve muita conversa enquanto uma pessoa 
está falando aqui na tribuna e acho que isso aí é uma questão de educação. É isso 
aí. Obrigado.  
 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – ... Essa é a última reunião desse meu 
mandato letivo de 2012. Nesses seis anos foi uma honra para eu poder 
comparecer ao Conselho, aprender mais sobre o ordenamento jurídico, normas, 
procedimentos do Pinheiros, colaborar enquanto Diretor do Futebol Menor por 
dois anos e aprender com vocês aqui como lidar com as situações do Clube. Não 
posso deixar de manifestar que apesar de em alguns pronunciamentos meus 
tenho demonstrado certa frustração com certo nível de decisão do nosso lado 
que não prima às vezes por buscar a melhor transparência, a melhor governança 
ou a melhor forma de lidar com os nossos associados, é claro para mim nesses 
seis anos que a estrada sendo percorrida vem nessa direção. Somos vários, 1/3 do 
Conselho que vai disputar a eleição agora no dia 05 de maio, espero que todos 
que estão disputando tenham um bom pleito e quem for eleito possa dar 
continuidade a esse trabalho. Do meu lado, se por acaso por qualquer motivo não 
venha ser eleito saio com a consciência tranquila. Entrei há seis anos, me indispus 
conforme algumas coisas eram decididas no grupo no qual entrei, o qual respeito 
muito. Junto com amigos saí, formei outro grupo que tem outra visão de como o 
Conselho deve decidir as coisas. Coloquei meu nome à disposição para Vice-
Presidente da chapa que tentou candidatura ao Conselho na eleição que elegeu o 
Presidente Collet. Conseguimos fazer comissões aqui dentro que não são mais 
exclusivas de uma chapa só, mas são multipartidárias. Emprestei meu nome para 
uma candidatura a Presidente, para que a gente pudesse colocar na mesa a pauta 
da governança e do compliance. E vejo com bons olhos que a gente caminhou 
nessa direção. Acho que se por acaso não tiver sorte de receber com confiança os 
votos dos associados meu dever está cumprido. E se por acaso eleito for prometo 
voltar aqui, junto com vocês dar continuidade, porque na minha visão aprendi 
muito e realizei pouco. Tem muita coisa para a gente fazer ainda em nome do 
Pinheiros, para a gente melhorar. Obrigado.  
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Presidente – Muito obrigado, Conselheiro, parabéns pelo exercício do seu 
mandato e boa sorte nas eleições que se avizinham. 
 

Célio Cássio dos Santos – Sr. Presidente, na pessoa de quem novamente 
cumprimento os demais presentes. Esperei o item Várias para me manifestar e 
trazer uma palavra sobre as eleições, que é justamente nesse item o correto para 
podermos falar aquilo que foge um pouco do Expediente da Voz do Conselheiro. 
O que gostaria de dizer é que nessa época realmente os ânimos ficam mais 
acirrados, os sentimentos estão mais à flor da pele e por vezes no intuito de 
buscar uma eleição, de buscar uma participação, um envolvimento maior as 
pessoas acabam se perdendo um pouco. Alguns Conselheiros, alguns candidatos a 
Conselheiros às vezes vêm conversar comigo, afinal de contas estou há 18 anos, 
contando os dois primeiros anos que fui Suplente, 16, 18 anos. E o que sempre 
digo a eles é que para ser Conselheiro você tem que ter muito amor ao Pinheiros, 
como todos temos, muita lealdade. E se você pleiteia após se eleger Conselheiro 
ajudar ainda mais o Clube concorrendo a algum cargo, outro eletivo dentro desta 
Casa, evidentemente não pode ser candidato de si mesmo, tem que buscar apoio. 
Diria até que aquele que se coloca à disposição no mais das vezes, senão na 
totalidade das vezes é alçado àquela situação pelo apoio de colegas e nunca por 
um sentimento próprio de vaidade, um sentimento pessoal, um sentimento 
dissociado às vezes do próprio grupo que o ajudou a entrar neste Conselho. Afinal 
de contas todos sabemos que a eleição aqui do Clube, muito embora todos 
sejamos pinheirenses e após eleitos todos sejamos Conselheiros, para que 
alcancemos essa honraria acabamos, como de fato ocorre agora, nos filiando a 
determinadas chapas. Então, gostaria de trazer essa palavra de confiança, 
realmente de fé aqui no bom encaminhamento que essa eleição terá no nosso 
Clube. Confesso, Sr. Presidente, que sou talvez, muito embora não tenha 
externado sou uma das pessoas que possivelmente tenha entendido errado há 
dois anos, quando o senhor pleiteou juntamente comigo, inclusiva na chapa a sua 
primeira eleição, realmente entendi, não sou só eu, algumas outras pessoas, que 
V. Exa. tinha dito que permaneceria um único mandato. Certamente devo ter 
entendido errado, mas já que o senhor levantou o assunto, confidencio que não 
sou o único a ter essa impressão. Acredito que não tenha saído da minha cabeça 
integralmente esse sentir, volto a dizer, posso ter entendido errado, mas neste 
momento gostaria de dizer que tal fato sob certo aspecto acaba por se tornar 
secundário. Digo isso pelo seguinte, independentemente daquilo que foi dito ou 
não dito, o fato é que formalmente lhe digo que o senhor, assim como todos os 
demais componentes da Mesa tem integral direito de pleitear a próxima eleição, 
os cinco Membros podem se candidatar a Presidente da Mesa. O senhor em 
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reeleição, os outros, caso queiram e seus respectivos grupos assim decidam. De 
tal sorte que não existe realmente impedimento nenhum. Bastar ler os nossos 
Regimentos e Estatutos o senhor constata que tendo cumprido seu primeiro 
mandato é uma consequência jurídica que caso o senhor – Aliás, em seu 
pronunciamento o senhor não disse que irão concorrer ou não irá, apenas fez 
aquela menção da forma que fez – mas o seu direito é absolutamente legítimo. 
Isso deve ficar bastante claro para todos, muito embora saibamos tal realidade. O 
senhor quer um aparte lhe concedo com o maior prazer. 
 
- Assume Presidência o Primeiro Secretário Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Quero sim um aparte para dizer uma 
coisa. O senhor sabe muito bem que não há compromisso nenhum que me 
impeça ser candidato a Presidente. Sabe por que o digo? Porque respeito todos 
os meus compromissos. Houve um compromisso de apoiamento. Foi cumprido 
também. Não há mais compromisso de apoiamento de quem me apoiou para a 
primeira eleição. Mas também não tenho compromisso nem com o senhor, nem 
com ninguém de não sair candidato. Aliás, já que o senhor gosta desse assunto, 
quem disse que jamais sairia candidato contra mim foi o senhor. E o senhor falou 
isso publicamente, havia outras pessoas também na sala. Também lhe disse antes 
dessa reunião aqui, não considerava aquilo como algo que deveria pontuar, ou 
que fosse do senhor um compromisso também de não sair candidato, disse antes. 
Mas, agora, o senhor vir aqui, falar que alguém ouviu, que não ouviu, que alguém 
sabe ou não sabe eu não aceito. O senhor tem todas as qualidades para ser 
Presidente do Conselho Deliberativo. O senhor é um advogado conhecido, um 
advogado renomado, o senhor conta com um apoiamento muito grande aqui na 
Casa, provavelmente vai ser eleito. Mas querer deixar uma dúvida quanto aos 
meus compromissos não posso aceitar. O senhor me disse ou não me disse isso: 
que o senhor não sairia contra mim? O senhor disse isso? 
 

Célio Cássio dos Santos – Posso responder? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Pode. 
 
Célio Cássio dos Santos – Muito bem, em primeiro lugar o senhor evidentemente 
que levantou essa questão. Em segundo lugar, lamentavelmente não vou dizer, 
como volto a dizer, eu pergunto: o senhor disse que pretendia ficar um mandato 
só? 
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Francisco Carlos Collet e Silva – Não disse. Eu disse isso para ninguém, está 
certo? E o senhor me disse que não sairia candidato contra mim? 
Célio Cássio dos Santos – Nunca disse. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Muito obrigado. 
 
Célio Cássio dos Santos – Pois não, Sr. Presidente. Não é do meu feitio perder a 
linha e sempre me pautei com galhardia aqui no trato com os demais colegas. 
Eleição é uma coisa que passa, então essas diferentes opiniões e diferentes 
entendimentos acerca de determinadas questões são passageiras. O Clube 
continua e dia 06 de maio novos Conselheiros chegarão. Dia 28 de maio haverá 
eleição para Presidente do Conselho. Aliás, agradeço os elogios do nobre 
Presidente. Me coloquei como candidato, como disse, não sou candidato de mim 
mesmo, então, de tal forma que só o futuro irá dizer se terei a honra de pleitear 
algum outro cargo aqui no Pinheiros ou não. Mas, de qualquer forma, agradeço 
as gentis palavras e fico realmente feliz que o senhor considere que eu tenha 
condições de exercer um cargo com tamanha responsabilidade. Boa noite a 
todos. Fiquem com Deus.  
 
- Reassume Presidência o Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 

 
 

ENCERRAMENTO 
Presidente – Não havendo mais quem quisesse se pronunciar, informou quantos 
Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por encerrados os 
trabalhos aos 23:05 horas. 

* * * 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 685ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 28 de maio de 2018. 
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