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ATA DA 686ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
25 DE JUNHO DE 2018. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de junho do ano dois mil e dezoito, em segunda convocação, às vinte 
horas, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e dois Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Patrizia Tommasini de Souza Coelho 
Primeiro Secretário: Claudio Vita Neto 
Segunda Secretária: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretária: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 

 
3) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Presidente – Convidou para compor a mesa dos trabalhos os Conselheiros Claudio Vita 
Neto, Maria Emília Alves Rocha dos Santos e Karim Christine Donatelli Di Tommaso 
Latorre, nomeados e empossados em 30/05/2018 para os cargos de Primeiro, Segundo e 
Terceiro Secretários, no biênio 2018/2020. 

 
 
4) 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 

 
 
5) EXPEDIENTE SOLENE 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Associados recém eleitos 
Conselheiros e Suplentes convocados para esta reunião: Grupo B - Eleitos para mandato 
de seis (6) anos, até 2024: Ângela Leone Sanchez Figueiredo, Berenice Gazoni, José Luiz 
Trebilcock Tavares de Luca,  Marcelo Della Manna e Odilon Gonçalves Lima Cardoso; 
Suplentes do Grupo A - Chapa Pinheiros de Todos Nós: Vilma Rosa Huerta Muñoz 
Santangelo; Chapa Participação Viva: Paulo José Szeles e Edgar Schizzi Cambiaghi; 
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Suplentes do Grupo B - Chapa Pinheiros de Todos Nós: Victorio Antonio Mario Lomonaco, 
André Franco Montoro Filho e Marcelo Favalli; Chapa Participação Viva: Luiz Gonzaga 
Amim, Felipe de Andrea Gomes, Priscila Sampaio Carrijo, José Antonio Melo e Silva e 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano; Chapa Nova: Ademar Pocaterra Filho e 
Thereza Christina Ferreira Dantas; Chapa Pinheiros Sempre: Vanessa Pasquini de Rose 
Ghilardi e Edvaldo da Silva Alves; Chapa Unidos pelo E.C.P.: Christian Frederick Hempel 
Lima e Alexandre Fiore Weyand; e, Chapa Nosso Clube 5 Estrelas: Rubens Amadeu. 
Informou que o Conselheiro Marcelo Della Manna está automaticamente licenciado do 
Conselho, em virtude de exercer o cargo de Diretor Adjunto de Obras, já tendo sido 
convocado para esta reunião o respectivo Suplente, da Chapa Participação Viva. 
Justificou a ausência do Associado Cleantho Camargo, Suplente do Grupo B pela Chapa 
Pinheiros Sempre, também convocado, em razão de estar hospitalizado, recuperando-se 
de uma cirurgia, desde logo desejando seu pronto restabelecimento. 
 
 

6) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Propôs ao Plenário e foi aprovado voto de pesar pelo falecimento do ex-
Conselheiro Qamal Elias Donato, pai do Conselheiro Ronaldo Bueno Donato, tendo sido 
observado um minuto de silêncio em sua memória. Prosseguindo, submeteu ao Plenário, 
tendo sido aprovadas as seguintes proposições: votos de pesar: 1) pelo falecimento do 
Sr. Ricardo Sampaio Vidal Gusmão, Presidente do Club Athlético Paulistano; 2) pelo 
falecimento da tenista Maria Esther Bueno, Associada Honorária, tendo o Conselheiro 
Luiz Koji Ohara apresentado idêntica proposição, mas o voto foi considerado como sendo 
do Plenário como um todo; 3) pelo falecimento do tenista Sérgio Sarli, também proposto 
pelo Conselheiro Luiz Ohara, mas consignado pelo Plenário como um todo; 4) pelo 
falecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor Américo Basile, proposto pelo Conselheiro 
Roberto Olsen; votos de louvor: 1) de iniciativa do Conselheiro Rubens Amadeu, ao 
Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, pela recente inauguração da sede da Fundação 
Rede Campos dos Sonhos, instituição cultural e educacional pertencente à sua família; 2) 
propostos pelo Conselheiro Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo, à equipe 
de Natação da categoria Petiz, pelo desempenho alcançado no Campeonato Paulista de 
Inverno, Troféu Oswaldo Lopes Fiore (Guaratinguetá/SP - 15 a 17/06/2018), a saber: 
Comissão Técnica: Técnico: Salvador Sciuto, Assitente: Maria Emília Soares Possa e 
Gabriel Schirru e Psicóloga: Silvia Andretta; Atletas que conquistaram medalhas: Maria 
Eduarda Monteiro Carillo, Vinícius Spada Meirelles, Yasmin da Silva Barros de Souza, 
Carolina Esteves Siqueira, Fernanda Yumi Taira, Manuela Armesto, William Halm 
Hoffmann, Isabela Hobbs Ferraz de Camargo e Lucas Suffredini Macedo Coelho; 3) de 
autoria da Mesa do Conselho, ao funcionário Zezinho, da jardinagem, que ornamentou o 
palco e a entrada do Auditório para a reunião de hoje, utilizando plantas, flores e vasos 
do próprio Clube. 
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Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, 
os seguintes expedientes enviados pela Diretoria: informando alteração de cargos e 
nomeação de Diretores para o biênio 2017/2019; e, encaminhando o Relatório de 
Acompanhamento Mensal, Boletim ECP e as Demonstrações Contábeis de maio/2018, 
disponíveis para consulta no site do Clube. Comunicou que no dia da Reunião do 
Conselho a lista de presença será aberta às 18:30 horas. 
 
Presidente – Lembrou aos Conselheiros que é possível optar por receber as convocações 
apenas por meio eletrônico, bastando formalizar sua intenção com a Secretaria. Caso o 
Conselheiro não formalize essa opção, continuará recebendo a convocação por meio 
físico, como ocorre. Em seguida, leu correspondência recebida da Diretoria, prestando 
informações sobre o não Tombamento do Salão de Festas tanto perante o CONDEPHAAT 
quanto no CONPRESP.  
 
 
Silvia Schuster – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à equipe masculina de Bolão, 
que conquistou o 3º Lugar no Campeonato Mundial; 2) aos associados que disputarão o 
Campeonato Sul Americano de Boliche 10 pinos em Santigado, no Chile, representando a 
Seleção Brasileira, a saber: Gabriela Reinbold, Gianfranco Dieguez, Rafael Zuccari, Victor 
Cajueiro e Julia Paschoal. Parabenizou o Clube pelo apoio que vem dispensando a ambos 
esportes. Votos aprovados.  
 
Presidente – Lembrou que um dos medalhistas no Mundial de Bolão é o Conselheiro e 
Diretor Rogério Arkie, Medalha de Bronze. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Desejou feliz gestão à nova Mesa do Conselho e propôs 
voto de pronto restabelecimento do Associado Cleantho Camargo. Aprovado. 
 
Peter Alfredo Burmester – Manifestou-se em homenagem ao tenista Sergio Sarli, que 
esteve entre os 10 primeiros no ranking mundial da Federação Internacional e atingiu sua 
melhor posição em outubro de 1991, como o nº 526 da ATP – Associação de Tenistas 
Profissionais.  
 
Marcelo Favalli – Propôs voto de louvor ao funcionário Marcelo Alves Caetité, Supervisor 
de Suprimentos, que com seu profissionalismo, responsabilidade, dedicação e respeito 
proporcionou uma economia financeira para o Clube, no biênio 2016/2017, da ordem de 
quase R$8 milhões, através da negociação com fornecedores regulares e fiscalização de 
licitações e Pregões Eletrônicos. Proposta aprovada. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) a Beatriz Neres, 
atleta do Triathlon, que chegou em 3º Lugar no Circuito Mundial, na World Cup da etapa 
de rua Talco, na International Triathlon Union; 49ª no ranking, o que vai classificá-la para 
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as Olimpíadas do Japão; 2) ao funcionário Silas Sampaio, da área de Marketing, da Área 
de Marketing, pelo seu desempenho nas questões relacionadas ao evento institucional 
Café com Mediação, promovido no dia 06/06/2018, estendendo o voto ao Sr. Gervásio 
Teixeira e sua equipe de voluntários, que colaborou trazendo a turma que chegava lá no 
estacionamento da Faria Lima e vinha para o Conselho, bem como ao Presidente da 
Diretoria e ao Presidente do Conselho, que participou da abertura do evento. Votos 
aprovados. 
 
Marcos Martins Paulino – Desejou uma ótima gestão à nova Mesa do Conselho. 
Prosseguindo, propôs votos de louvor à Diretoria e a todos os envolvidos no 
destombamento do Salão de Festas e áreas limítrofes, comentando que acompanhou o 
início do processo e pôde testemunhar o absoluto empenho, desvelo, esforço e 
competência de todas as pessoas envolvidas. Destacou a atuação dos profissionais da 
Área Jurídica, gerida pelo Diretor Fernando Amante Chidiquimo, sincronizada com a e 
área técnica e o apoio da Área de Patrimônio, contando com a participação do Arquiteto 
Pedro Taddei. Reportando-se à carta da Diretoria que acabara de ser lida pelo Sr. 
Presidente, observou que o Clube foi muitas vezes surpreendido temporalmente pelos 
fatos, tendo sido necessário reagir com rapidez. Finalizou, dizendo que tem certeza que o 
CONPRESP e o CONDEPHAAT estão com a consciência absolutamente tranquila de que o 
patrimônio urbanístico, arquitetônico de São Paulo não foi de nenhuma maneira afetado, 
e que o Clube está livre de uma camisa de força. Votos aprovados. 
 
 

7) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 685ª Reunião Ordinária realizada no dia 28 de maio de 
2018. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a Ata aprovada, 
conforme apresentada. 
 

 
Item 2 - Apreciação do processo CD-15/2016, referente à segunda discussão e votação 

de proposta subscrita por sessenta e sete Conselheiros, de alteração do Artigo 
16 do Regulamento Geral, aprovada em primeira discussão na Reunião de 
26/03/2018, e deliberação sobre a redação final proposta pela Comissão 
Especial de Redação. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (fora do microfone) – Sr. Presidente, ... No §6º, lá no final, 
na última página, aqui diz: Para cada período de visita solicitado, o Associado deverá 
realizar o pagamento do valor correspondente a 50% da mensalidade vigente. Para mim 
não está muito claro isso, se ele vai pagar 50% do valor total da mensalidade. 
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Complementaria com proporcional ao período solicitado, para ficar mais claro, porque se 
a pessoa ficar 7 dias pode parecer que tem que pagar o valor equivalente a meia 
mensalidade do jeito que está escrito. Não sei se todos entendem dessa forma. 
 
Presidente – Na verdade são 50%, é isso mesmo. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Se ele ficar 7 dias vai pagar meia mensalidade? Porque 
ele já pagou meia quando saiu do Clube, ele só vai completar aquela mensalidade, está 
causando esse problema. 
 
Presidente – Correspondente a 50% da mensalidade vigente. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Ele vai pagar 50%, mas proporcional ao período que está 
utilizando o Clube. Se vai utilizar 7 dias vai pagar 50% de 7 dias, não de uma mensalidade 
inteira, é o que entendo, tem que ser pro rata aos dias que ele está utilizando. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Sr. Presidente, posso me manifestar, fazendo parte da 
Comissão? 
 
Presidente – O ilustre Conselheiro Collet faz parte da Comissão de Redação e vai se 
manifestar. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Sr. Conselheiro, na primeira votação essa redação já 
estava, então, ela veio no seguinte sentido: pede a licença e paga a metade do período 
em que ficou. Se quer voltar, paga metade daquele mês, ou daquele período. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Período que vai utilizar? 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Mas como não tem como dividir a mensalidade, ele 
pagaria metade da mensalidade. Era uma questão administrativa que foi conversada. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Mas se ele vai pagar meia mensalidade tem como dividir 
a mensalidade. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Não é questão de ganhar em cima do associado, é 
questão administrativa do Clube, está certo? Então, foi uma questão que foi ponderada, 
só que, veja bem, essa questão que o senhor coloca... 
 
- O Conselheiro André Franco Montoro Filho manifesta-se fora do microfone. 
 
Presidente – Interrompeu os oradores, para impedir debate paralelo. 
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Eduardo Collet e Silva Peixoto – ...essa questão que o senhor coloca outras de retorno, e 
tal, eram questões que no âmbito da Comissão de Redação foram discutidas, só que há 
uma questão a se ponderar. Aquilo que foi aprovado em primeira votação, nós, da 
Comissão de Redação não podíamos alterar. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Mas não está claro, vou dar um exemplo, se a pessoa 
vem e fica por um período de 30 dias, que ela pode ficar 30 dias vai pagar meia 
mensalidade. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Exato. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Se vem uma pessoa e fica 7 dias vai pagar meia 
mensalidade? 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Meia mensalidade. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Não está correto. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Essa era uma questão que já existia, já estava na 
redação aprovada anteriormente, não foi alterada, isso que queria colocar. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – É que não está claro. 
 
Presidente – Conselheiro Kawall, só um minutinho. ... Veja que estamos aqui tratando de 
segunda votação de uma situação que já foi aprovada. ... Não vamos mexer nessa 
redação. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Não no mérito, mas a redação sim, acho que a redação 
não está clara, é isso que entendo. O mérito pode alterar? 
 
Presidente – Não podemos. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Quando fez a introdução, V.Sa. disse que como é uma 
proposta substitutiva poderia alterar o mérito. Falou isso. 
 
Presidente – Não, não falei. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Falou. 
 
Marcelo Favalli – Sr. Presidente. .... Apenas a título de esclarecimento, não participei da 
primeira discussão e agora tratamos apenas da redação final, estou ciente disso. O que 
me parece muito estranho, Sr. Presidente, é que na primeira votação estamos tratando 
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de forma diferente os iguais. Quais sejam? Os sócios da classe familiar, ou a família 
inteira pede licença ou não se concede o benefício a ninguém. É exatamente isto que 
está descrito na proposta final de redação, é exatamente esse o sentido que se quis dar, 
porque da forma com que está posto inviabiliza absolutamente qualquer membro de um 
título familiar de pedir licença. Ou vai a família inteira: filhos todos, mulher ou não vai 
ninguém. Sei que a cobrança das contribuições mensais é feita por classes de idade 
inclusive. Quer dizer, há como se separar isto. Apenas a título de esclarecimento, sei que 
este não é o momento para se levantar essa questão, é exatamente isto que quis o 
Plenário? Obrigado. 
 
Presidente – Pois não. Alguém mais gostaria de se manifestar? 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Só queria complementar. A Secretaria do Clube com 
certeza tem formas de separar se a pessoa vem ficar 7 dias aqui e cobrar 7 dias, ou 14, ou 
21, ou 28. Acho que o problema administrativo não é justificativa, acho que tem que ser 
justo. 
 
Presidente – Dr. Kawall, pois não, entendi. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – O associado já pagou 50%, ele vai usar o Clube 7 dias, 
paga 50% de 7 dias, que é o que deveria estar aqui escrito. Mas está confuso. Só queria 
esse esclarecimento. 
 
José Manssur (Fora do microfone) – Parte final, inciso I, do Art. 60, do Regimento do 
Conselho. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: ninguém ouviu. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Parte final do Art. 60, é isso, Dr. Manssur?  Do Regimento 
do Conselho. V.Sa. não vai falar sobre? 
 
Presidente – Vou falar ao final. Pode falar. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – O §4º, incisos II, III e IV. 
 
Presidente – §4º? 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Do Art. 16, §4º, II - para período de licença de 7 (sete) a 
12 (doze) meses – 2 (dois) períodos de visita. Sugeriria colocar até 2 (dois). Inciso III até 3 
(três) e no inciso IV até 4 (quatro), que está parecendo que tem que ser 
obrigatoriamente 2, 3 e 4 períodos de visita. 
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- Manifestação de Conselheiro no plenário: aí é redação. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – É redação, porque, por exemplo, no inciso IV – Período de 
licença de 19 a 24 meses obrigatoriamente tem que ser 4 períodos de visita? Acho que 
não, né? 
 
Presidente – Conselheiro Fernando Xavier. V.Sa. voltará a se manifestar caso aprovemos 
em segunda votação e aí falaremos na redação em si, está bom? 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Queria fazer uma manifestação no 
sentido da nossa cabeça como Clube pensando no associado, assim, me deixa muito 
triste de ver que a gente repassa para o associado o problema do próprio Clube. Então, 
assim, como Clube não tem como cobrar apenas uma semana da mensalidade, o 
associado é obrigado a pagar por essa ineficiência, sendo que o próprio associado paga 
mensalidade do Clube. Então, mensalidade do Clube deveria ser utilizada para resolver os 
problemas de ineficiência que temos. Apesar que isso não dá mais para mudar, porque já 
foi aprovado, acho que a gente deveria ter uma cabeça de pensar que se temos uma 
ineficiência temos que tratar de resolvê-la e não empurrar o problema para o associado. 
É a mesma coisa que você ter um carro, fura o pneu, a prefeitura fala “O problema é seu 
porque a gente não tem dinheiro para consertar.” Se você paga o IPVA é buscando uma 
melhoria. Então, me parece, assim, bem descompassado com uma proposta você 
empurrar para o associado a culpa da ineficiência da própria mensalidade que ele paga. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – ... Tem uma dúvida que não sei se, como você 
falou que ia encaminhar assuntos de discussão de redação após a segunda votação, mas 
tem um ponto que não está claro ainda para mim. Art. 16, §1º – A redação original falava 
que esse benefício só poderá ser gozado uma única vez. Desde a primeira discussão tem 
sido mantida ausência desse texto “gozado uma única vez.” O que queria que ficasse 
claro para quem fosse votar aprovação da segunda votação é que a partir de agora,um 
aluno que esteja fazendo mestrado, ou que esteja fazendo faculdade, ou que esteja 
fazendo ensino superior, 2 anos ele quer ir para os Estados Unidos, ele pode se ausentar 
do Clube. Depois volta para cá. Vai fazer outro curso, ele pode se ausentar novamente 
por mais 2 anos, é isso que está escrito aqui ou não? Porque não está claro. Na primeira 
votação levantei esse ponto e disseram que ia ser resolvido na redação. Ele não está 
resolvido ainda. Acho que a gente precisa entender se a retirada de uma única vez o que 
quer dizer isso. Hoje em dia as crianças com 14 anos já estão indo fazer intercâmbio, 
significa que na vida dessa criança pode ser que várias vezes queira se ausentar do Clube 
por seis meses, um ano, dois anos, como vai ficar esse assunto? Para mim não está claro.  
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Presidente – Dr. Eduardo Strang, o que foi aprovado em primeira discussão é essa coluna 
do meio, que o senhor recebeu. O texto, tal como se aplica aqui, obviamente quando os 
pedidos chegarem haverá um juízo de ponderação da Diretoria, quem vai aplicar a 
norma. O que estamos aprovando efetivamente é o que está escrito aqui. Não vou fazer 
uma interpretação pessoal, como Conselheiro e Presidente do Conselho, lhe digo que a 
redação é essa. Ao senhor, como Conselheiro, cabe aprovar essa proposta, ou rejeitá-la. 
Se rejeitarmos, vigora aquela que vigorou até hoje, que é a redação da primeira coluna 
da esquerda. Se aprovarmos, ainda passaremos após à questão da redação. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – O que não queria é que ficasse sujeito ao 
entendimento de alguém que vai receber o pedido de um pai, tomar uma decisão ao 
prazer dele. 
 
Presidente – Pois é, mas o senhor deveria ter feito uma proposta de emenda, ou deveria 
ter rejeitado na primeira votação. Agora, não posso fazer um juízo de valor de uma coisa 
que foi aprovada pelo Conselho, infelizmente não cabe a mim fazer essa apreciação. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Então está claro que não é mais uma única vez. 
 
Presidente – Em sua opinião. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Não consta mais essa frase. 
 
Presidente – A frase realmente não consta. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (fora do microfone) – Presidente Célio. ... Não veio 
proposta de emenda, só veio redação. 
 
Presidente – Veja, estou me referindo à primeira votação: poderia ter sido rejeitada, 
poderia não ter sido. O que aprovamos, todos nós, como Conselheiros, foi o que consta 
aqui. Efetivamente, não constam aquelas palavras que o Conselheiro falou. Se o 
Conselho entender que a proposta, tal como foi aprovada em primeira discussão, não 
merece ser aprovada novamente em segunda, posto que a obrigação por se tratar de 
matéria regulamentar, ele não irá aprovar; simples assim. Inclusive não ia nem ler, 
porque, enfim, todos receberam e certamente leram, mas para que o Conselheiro possa 
fazer seu juízo de valor de forma completa e perfeita, vou ler aquilo que foi aprovado 
após a primeira discussão. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Sr. Presidente, minha observação é 
a seguinte: já que V. Sa. vai passar a ler cada item, sugeriria, por isso estou me colocando 
aqui pela ordem, que à medida que fosse lido fosse submetido à apreciação do Conselho 
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se está de acordo ou não, porque daí V. Sa. iria ler para depois, eventualmente, 
aprovarmos numa segunda oportunidade. 
 
Presidente – Sim, Dr. Fasanaro, mas se o senhor me permite, prefiro ler tudo e 
aprovamos em bloco, porque se aprovarmos item por item, imagine o senhor, exemplo, 
aprovamos o Art. 16, mas não aprovamos os parágrafos, o senhor entendeu o que estou 
dizendo? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Então V.Sa. já está colocando para aprovação em 
bloco, não para efeito de leitura? Era só isso. Acho que pode ser aprovado em bloco, não 
tenho objeção com relação a isso. Estou dizendo o seguinte: não adianta lermos para 
depois submetermos à aprovação. Essa é a observação que faço. Aproveito a 
oportunidade, em função de uma dúvida que surgiu aqui com relação a essa questão dos 
50%, quero só fazer uma observação. Entendo que dentro da redação – Estou afastado 
do dia a dia do Conselho e não participei de nada também do que aconteceu até chegar a 
este momento de aprovação – mas vi que houve uma sequência, uma proposta original, 
outra proposta subsequente a essa aprovação que houve. E mesmo dentro dessa 
aprovação meu entendimento é um pouco diferente. Embora possa causa dificuldade à 
Diretoria uma eventual oportunidade de como se fazer a cobrança, entendo aqui que da 
forma que está redigido são 50% do período que ficou sem pagar. Quer dizer, se são 7 
dias que eventualmente está voltando, ele já teve os 50% abonados inicialmente, se volta 
vai pagar os 50% dos 7 dias que vai estar aqui presente. E pode se interpretar, está 
absolutamente claro, que aqui fala: Período de licença, não é isso? Então, para os 
períodos de licença. E nesse parágrafo fala: Para cada período de visita solicitado, o 
Associado deverá realizar o pagamento do valor correspondente a 50% da mensalidade 
vigente. Então, para cada período. Qual é o período de visita solicitado? 7 dias, 14 dias, 
cada item que se estabeleça aqui, então é nessas condições que entendo que está 
correto. Talvez dê mais trabalho, mas na realidade o que acontece? Período de visita 
solicitado. Qual é o período de visita? 7 dias, ele teve esses 7 dias abonados 50%, ele tem 
que pagar os 50% desses 7 dias. Acho que isso, além de beneficiar o associado, me 
parece a interpretação correta e me parece que deve ter sido isso a intenção do 
legislador aqui de quando aprovou. Só essa observação que gostaria de fazer.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, posso? Vi que há duas questões que 
talvez a gente resolva com pequenas alterações de redação. Essa questão do §6º - Para 
cada período de visita solicitado, o Associado deverá realizar o pagamento do valor 
proporcionalmente correspondente a 50% da mensalidade vigente. Acho que se a gente 
puser proporcionalmente dá um entendimento que o Dr. Fasanaro acaba de falar, ou 
seja, para o período de visita proporção à mensalidade. E no caso do que o Dr. Fernando 
Xavier veio falar, acho que se a gente simplesmente colocar lá “até” 3 (três) períodos, até 
2 (dois) períodos, até 4 (quatro) períodos também resolve a questão na redação. 
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Presidente – No próprio Art. 16, não é? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – No próprio 16, é o §4º, teríamos “até” antes dos 
períodos, começando até 2 (dois) períodos, até 3 (quatro) períodos, até 4 (quatro) 
períodos, que aí resolvo a questão de não precisa ser 4 (quatro), senão vai ter gente aqui, 
como não está estabelecido, que vai tirar 20 dias e mais 3 (três) períodos de 1 (um) dia, 
que acho que não interessa. E na questão do §6º, incluir aqui a palavra 
“proporcionalmente” correspondente a 50%. Aí dou a visão que o Dr. Fasanaro acaba de 
dar, que é a proporção da mensalidade, mas pelo período de visita. Talvez isso resolva a 
redação. Obrigado. 
 
Marcelo Favalli – Sr. Presidente, o caput do Artigo 16 contém talvez uma expressão que 
está redundante ou possa trazer dúvida. Peço vênia para ler. Art. 16 – Poderá o 
associado, pelo período em que permanecer nos quadros sociais, pleitear o benefício de 
desconto, tararam... O que ele quer dizer pelo período em que permanecer nos quadros 
sociais? Acho absolutamente redundante e essa expressão poderia ser suprimida sem 
mudar absolutamente o sentido do caput do artigo. O que é o período em que 
permanecer nos quadros sociais? Enquanto sócio, ele permanece nos quadros sociais. Ele 
se licencia dos quadros sociais pelos períodos que estão estabelecidos nos incisos 
seguintes. Mas qual é o sentido desse trecho da expressão? 
 
André Franco Montoro Filho – Gostaria de lembrar, para até apoiar a proposta do 
Lomonaco, que o §1º, do Art. 16, na redação final estabelece “pagamento antecipado 
das mensalidades correspondentes ao período de licença”. Então, repara que na filosofia 
da proposta está a ideia que são sempre pagamentos correspondentes, são 
proporcionais ao período da licença e, portanto, também o período da não licença, que 
seria quando ele volta. Então, nesse sentido me parece que é realmente uma questão 
não de mérito, mas sim de redação, colocar a ideia de ser proporcional, que é na verdade 
o espírito vigente no parágrafo 1º, do Art. 16. 
 
Presidente – Muito bem, com todas as manifestações... 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Em relação ao Conselheiro Eduardo Strang, me lembro 
perfeitamente da última reunião, que inclusive o Dr. Manssur fez um comentário, que 
estava implícito no Art. 16, quando diz que “pelo prazo mínimo de 6 (seis) e máximo de 
24 (vinte e quatro) meses”, aí não está vetando que se peça mais do que uma vez. 
 
Presidente – Desde que seja no período, no intervalo. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Desde que seja no período. Então, se terminar o prazo de 
24 meses poderá o associado pedir novamente para complementar o curso dele no 
exterior. Dr. Manssur, foi isso que o senhor disse? 
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- O Conselheiro José Manssur manifesta-se fora do microfone. 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Srs. Conselheiros, acredito, diante das manifestações que todos fizeram e 
com o Plenário ouvindo atentamente, que podemos botar em votação a primeira 
discussão. Caso aprovemos agora em segunda votação, passaremos para a redação e na 
redação faremos os devidos ajustes pontuais que podem e devem ocorrer conforme foi 
suscitado aqui, para que todos possamos entregar ao Clube o melhor trabalho possível. 
Podemos fazer assim? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Perfeito. 
 
Presidente – Muito bem. Então, vamos colocar em votação, novamente, aquilo que foi 
aprovado em primeira discussão, que é a coluna do meio, os Srs. Conselheiros têm no 
quadro sinóptico. Aqueles que forem favoráveis à aprovação em segunda discussão, 
permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, queiram levantar-se. Aprovado, 
com dois votos divergentes. 
 
- O Conselheiro José Manssur manifesta-se fora do microfone. 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Aí é uma opção do Conselheiro, Dr. Manssur. Muito bem, passemos agora 
para a redação. Agora sim, para melhor e completo entendimento de todos, vou ler item 
por item para que compreendamos um por um. Proposta da Comissão Especial de 
Redação: Art. 16 – Poderá o associado, pelo período em que permanecer nos quadros 
sociais, pleitear o benefício de desconto correspondente a 50% (cinquenta por cento) no 
pagamento das anuidades contributivas, pelo prazo mínimo de 6 (seis) e máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, na hipótese de ausentar-se de sua residência situada nesta 
Capital, período que será denominado como “período de licença”. Nesse Art. 16, salvo 
melhor juízo o Conselheiro Favalli disse que haveria “pelo período em que permanecer 
nos quadros sociais”, não vejo prejuízo nenhum na expressão, de forma que o que 
abunda não prejudica, Dr. Manssur.  Continuando: §1º - O benefício explicitado no 
“caput” poderá ser concedido desde que o associado comprove que sua ausência 
inviabiliza a frequência regular ao Clube e, apenas, poderá ser usufruído mediante 
pagamento antecipado das mensalidades contributivas correspondentes ao período de 
licença. §2º - Tratando-se de associado da classe familiar, observar-se á que: I - o 
associado da classe familiar não poderá, individualmente, solicitar o benefício previsto no 
“caput”, pois o lançamento das anuidades pelo Clube não poderá ser fracionado em 
hipótese nenhuma; II - os associados da classe familiar poderão, conjuntamente e para 
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todos os seus membros, requerer a apreciação do uso do benefício, observadas as regras 
dispostas no §1º supra. §3º - O associado ou a família poderão desistir do benefício 
deferido e reativar a condição plena de Associados desde que liquidem eventual saldo 
correspondente às anuidades ou mensalidades contributivas que deixaram de pagar, 
calculado pelo período não utilizado da licença e respeitando o valor da mensalidade 
vigente. §4º - Os associados ou a família que retornarem, esporadicamente à Capital, 
durante a vigência do prazo do benefício do período de licença poderão frequentar o 
Clube por períodos denominados de “período de visita”, calculados conforme a seguir. 
Aqui o Conselheiro Lomonaco sugeriu que coloquemos “para os períodos de licença de 
até 6 (seis) meses, é isso, né, Lomonaco? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (fora do microfone) – É na próxima.  
 
Presidente – I - para os períodos de licença de 6 (seis) meses, 1 (um) período de visita de 
7 (sete) dias corridos; 
II - para os períodos de licença de 7 (sete) a 12 (doze) meses “até”, está certo? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (fora do microfone) – Isso. 
 
Presidente – “até” 2 (dois) períodos de visita que, somados, não deverão ultrapassar 5% 
(cinco por cento) do prazo total – Aí eu coloquei aqui – dos dias da licença; III - para os 
períodos de licença de 13 (treze) a 18 (dezoito) meses, 3 (três) períodos de visita que, 
somados, não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) do tempo total dos dias da 
licença; IV - para os períodos de licença de 19 (dezenove) a 24 (vinte e quatro) meses, 4 
(quatro) períodos de visita que, somados, não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) 
do tempo total dos dias da licença. 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Silêncio, por favor. §5º... 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Célio, num inciso você falou poderão, no 
outro deverão. 
  
Presidente – É o que está escrito. §5º - O período de visita deverá ser solicitado para a 
Administração do Clube com antecedência mínima de 7 (sete) dias. §6º - Para cada 
período de visita solicitado, o Associado deverá realizar o pagamento do valor 
“proporcionalmente“ correspondente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade 
vigente. Fica bom assim? 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Proporcional aos dias frequentados, né? 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente – Senhores, vejam bem... 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Silêncio, por favor. ...o Conselheiro Lomonaco falou a palavra 
proporcionalmente, ficaria assim: Para cada período de visita solicitado, o Associado 
deverá realizar o pagamento do valor “proporcionalmente“ correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) da mensalidade vigente. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Desculpe-me, Sr. Presidente. ... Me parece que a 
redação como está, a redação lá em cima fala de período de visita, então, é evidente que 
os 50% são correspondentes ao período de visita. Até esse proporcionalmente se quiser 
acrescer, o pessoal da redação adequa no melhor espaço possível, mas está muito claro, 
aqui é: período de visita. Muito bem, período de visita pode ser 7, 14, 21, os períodos 
que foram estabelecidos. Então, cada período de visita, se o período de visita é 7, o que 
vai acontecer? Vai ser realizado o pagamento do valor correspondente a 50%, porque ele 
pagou 50% pelo período todo, os 7 dias que ele vai permanecer vai pagar os 50% 
correspondentes, é isso, me parece claro. Agora, se quiserem acrescentar alguma 
redação para ainda acrescer mais acho que a gente poderia até colocar: correspondente 
a 50% da mensalidade vigente poderemos até acrescentar o pagamento do valor da 
visita, reafirma o valor da visita correspondente a 50% da mensalidade vigente, 
entendeu? Não vejo tanto problema aí com relação à redação. Pelo contrário, me parece 
até claro, mas pode-se acrescentar, pode-se fazer. É isso. 
 
Marcelo Favalli – Sr. Presidente. ... Acrescentar o termo proporcionalmente no §6º altera 
o espírito da discussão da primeira aprovação, esse proporcionalmente muda tudo. O Dr. 
Fasanaro muito bem ilustrou o que é: o sujeito paga metade da mensalidade porque se 
licenciou e quando vem visitar o Clube paga a outra metade daquela mensalidade, é isso, 
Dr. Fasanaro? 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Entendo, pode ser que seja difícil para efeito de 
elaboração de cálculo, qualquer problema, mas entendo, a redação que está aqui ele vai 
pagar pelos 7 dias. Ele pagou 50%, vai pagar os 50% dos 7 dias. 
 
Marcelo Favalli – Então ele só paga 3 dias e meio. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Não, ele pagou 50%... 
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Marcelo Favalli – Veja, estou só abrindo aqui a possibilidade de discussão desse tema, é 
enorme do jeito que está a redação. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Vamos fazer de uma forma mais fácil. 
 
Marcelo Favalli – Pois não. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Quando tirou o mês, este mês ele pagou 
inicialmente 50%, significaria o quê? Que ele iria ficar afastado o mês todo. Ele voltou e 
tem esse direito que agora está sendo concedido nessa alteração de permanecer 7 dias. 
Muito bem, com relação ao mês, 7 dias, ele já pagou a metade, não pagou? 
 
Marcelo Favalli – Já. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Então ele vai pagar proporcionalmente 
correspondente a 50% dos 7 dias, é simplesmente isso. 
 
Marcelo Favalli – Dos 7 dias é uma coisa, do mês todo é outra coisa. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – É do período da visita. Acho que a gente tem que 
interpretar holisticamente, como falava nosso ex-Presidente. Não quero debater, é só o 
seguinte: estamos falando a respeito de período de visita, então, no período de visita ele 
vai pagar os 50%, é simples, é sobre o período de visita, está me parecendo bem claro. 
Agora, o Plenário que decide. 
 
Presidente – Muito bem. 
 
Marcelo Favalli – Dr. Fasanaro... 
 
Presidente – Dr. Favalli, com todo respeito, debate não pode, ninguém se inscreveu, o 
senhor já fez a sua manifestação. 
 
Marcelo Favalli – Muitos questionamentos pela proa da forma com que está se 
entendendo, veja bem. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Sr. Presidente. O objetivo do parágrafo foi 
dizer que não importa quantos dias o associado vier usufruir da visita. Se ele usufrui 7 
dias de visita, 10 dias de visita ou os 30 dias de visita, paga metade da mensalidade e 
ponto final, foi assim que foi aprovado, não tem que colocar proporcional de nada, não 
tem como colocar. É o que está escrito. 
 
Presidente – Tudo bem. 
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Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Na questão já superada que o Favalli disse do 
caput do Art. 16, quando fala quadros sociais poderia ter colocado quadros sociais no 
sentido de que ele está usufruindo o direito dele de sócio, porque obviamente que o 
sócio suspenso ou afastado do Clube, por qual motivo for, não pode pleitear. Se ele 
estiver suspenso por 90 dias, por exemplo, não pode pleitear durante a suspensão a 
licença para usufruir desse benefício obviamente. 
 
Presidente – Por isso que decidimos que vai ser mantida do jeito que está. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Nesse aspecto, então não é redundante. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Rapidinho, uma observação, Sr. Presidente. Só gostaria de 
sugerir substituição de Capital para Grande São Paulo, metrópole, visto que temos 
muitos associados que moram em Osasco, em Alphaville. 
 
Presidente – Mas aí a gente estaria mudando o mérito, né? 
 
Alexandre Fiore Weyand – Mas não sei se isso abre brecha para algum tipo de... 
 
Presidente – Na primeira votação poderia ter sido levantado e aprovamos: Grande São 
Paulo e Capital há uma diferença abismal, né? 
 
Alexandre Fiore Weyand – Só porque hoje em dia tem muita gente que mora em 
Alphaville. Mas, beleza. 
 
Presidente – Entendo, mas infelizmente não podemos, desculpe-me, é regimental. 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Silêncio, por favor, é um assunto importante. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Presidente, na realidade está basicamente aprovado e 
temos uma questão especificamente sobre o §6º. Por que a gente não aprova o restante 
da redação e no §6º aprovamos a interpretação que está o Plenário e o Plenário vota. A 
gente tem duas interpretações possíveis: igual a 50%, então tira correspondente. Ou 
proporcionalmente correspondente. São duas interpretações que acho que a gente deve 
de alguma forma mexer aqui para dar a interpretação que o Plenário quer, porque 
estamos lendo a mesma coisa e um pedaço entende uma coisa e outro pedaço outra. 
Então, isso vai gerar uma interpretação no futuro. Acho que quem acha que tem que ser 
os 50%, mesmo que eu fique aqui por 5 dias, igual a 50% e não correspondente. Quem 
acha que tem que ser pro rata, proporcionalmente correspondente, ou proporcional, 
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conforme acharem a concordância. E discutimos as duas interpretações, o Conselho vota 
e vamos em frente.  
 
Presidente – Muito bem, vamos decidir. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Ok, só que novamente tem implicações 
financeiras que foram discutidas. A proposta original é muito clara, o 5º está falando 
aqui: de caso de ausência. O 6º fala de valor sendo pago. Foi aprovado pelo Plenário 50% 
da mensalidade. Isso tinha um impacto financeiro que foi calculado e apresentado aquela 
época. Se a gente vai agora botar pro rata aí estão mudando o mérito, tem que ir para a 
Comissão Financeira. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Só mais uma dúvida, Presidente Cássio. Em relação ao 
caput do Art. 16 fica dessa forma? 
 
Presidente – Fica do jeito que está. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Então, de 6 (seis) a 24 (vinte e quatro) meses, mas não 
pode pedir novamente, é isso? Ou pode? Não sei. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Pode. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Se pode não seria melhor colocar reiteradamente após os 
24 meses? 
 
Presidente – Aí é mérito, Conselheiro Fernando, não vamos mudar como está aprovado. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Porque vai dar problema do jeito que está, né? 
 
Presidente – Foi aprovado assim pelo Conselho, a Diretoria, se tiver problema, aquele 
que se sentir prejudicado, têm os meios próprios para requerer o que entender de 
direito. 
 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – Sr. Presidente. .Na linha do que disse o 
Conselheiro agora há pouco, na redação antiga dizia apenas o associado. E agora o 
associado residente na Capital. Nós não estamos criando duas categorias de associados, 
diferindo a isonomia dos associados do Clube? Porque, veja, se um associado é residente 
em Estocolmo não pode pedir? Estamos ferindo a isonomia entre os associados do 
Esporte Clube Pinheiros, Sr. Presidente. Era só. 
 
- Conversas paralelas. 
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Presidente – Senhores, por favor. 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Por favor, senhores. O ilustre Conselheiro, assim como o que lhe antecedeu, 
levantou o ponto “de ausentar-se de sua residência situada nesta Capital”. O Dr. Fiore 
falou “poderia ser a Grande São Paulo”, assim como o nobre Conselheiro disse que 
evidentemente que sendo associado ele pode morar onde quer que seja. Salvo melhor 
juízo, Dr. Manssur, Dr. Lazzarini, Dr. Castanho, acredito que se tirarmos “ausentar-se de 
sua residência, período que será denominado como ‘período de licença’ não acredito que 
estejamos mudando o mérito da proposta, estamos tratando apenas e tão somente de 
uma questão da residência espacial do local que o indivíduo reside. Acho que isso 
podemos fazer. Alguém objeta essa interpretação? Que evidentemente, como minha 
Vice-Presidente bem salienta, qualquer associado do Clube Pinheiros pode, como de fato 
muda, pode morar na Capital, Grande São Paulo, interior, é um direito que lhe cabe, 
evidentemente que ele continua sendo associado. Concordo que estaríamos de alguma 
forma prejudicando sem razão alguma, como também mencionou o Dr. Favalli sobre esse 
ponto, em determinado aspecto, então, sugiro que simplesmente tiremos “situada nesta 
Capital”. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Presidente. ... O Art. 88, fixador do nosso Regimento 
do Conselho, ele fixa perfeitamente os limites desta discussão. Projeto de redação final 
será encaminhado ao Plenário para discussão e votação, cabendo emendas para evitar 
incorreções de linguagem, incoerência, contradição evidente ou absurdo manifesto. O 
que foi dito há pouco, ao se limitar “ausentar-se sua residência situada nesta Capital” cria 
a meu sentir certa incoerência, porque na redação vigente fala-se “em hipótese de 
ausência da Capital”, razão pela qual a observação que o senhor faz, e a faz bem, está 
correto, porque o senhor está buscando eliminar uma incoerência, uma contradição, um 
flagrante erro. Então, nesse particular está correto. Na parte concernente ao §6º, onde 
se busca o advérbio proporcionalmente ou correspondente, que quer dizer também 
igual, se isso não se alterar ao mérito, ela deve permanecer em respeito ao que se 
discutiu em primeira votação. Aquele que requerer, o poder de gestão é da Diretoria, o 
senhor falou sobre isso em passagem, a Diretoria dará a interpretação. Se ela não for de 
acordo, inclusive na parte de ser mais de uma vez, duas vezes, aquele que se sentir 
prejudicado, ele tem os meios cabíveis para recorrer e buscar a contemplação da 
interpretação que lhe aprouver. Não cabe aqui, agora, neste momento, a não ser com as 
balizas do Art. 88, nós entrarmos no mérito da primeira discussão, porque se passou 
despercebido. Este tema na primeira votação evidentemente a omissão, de que assim 
não se apercebeu não vai ser suprida agora, sob pena de nós infringirmos preceito 
estatutário. As balizas são as que li, no Art. 88. Aqui o senhor coloca, a questão da 
residência está dentro do Art. 88, porque busca afastar uma incoerência. Agora, a 
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colocação correspondente, proporcional, a meu sentir não se observa o que decidiu na 
primeira discussão. É assim que penso. 
 
André Franco Montoro Filho – Acho que o §1º resolve a questão que o senhor levantou, 
Sr. Presidente, que o benefício estabelecido só se mostrar quem viabiliza. Então, não 
precisa mudar, porque se ele mora em Cotia, Alphaville, etc., isso não inviabiliza a 
presença dele, então acho que aí não há problema. Agora, com relação ao §6º mantenho 
minha posição que o espírito todo que está aqui é no sentido de ser proporcional aos 
dias, inclusive da interpretação se paga o mês inteiro, quem tem de 7 a 12 meses pode 
ser 2 pedidos. Mais pode ser 3. Então, se for para cada pedido o mês inteiro, 50%, ele vai 
pagar duas e meia, é um absurdo, vai ser uma coisa absolutamente absurda se não for 
esse entendimento de ser pro rata, de ser proporcional, senão gera, segundo o Estatuto, 
um absurdo, que a redação pode ser alterada no sentido de explicitar, que é o período 
no qual ele está voltando.  
 
Presidente – Srs. Conselheiros, como vocês podem perceber o assunto rendeu muita 
discussão e muita divergência por razões de interpretação. Espero que essa discussão 
sirva para todos nós, Conselheiros, como exemplo de que nas primeiras votações talvez 
devamos atentar com maior cuidado para aquilo que estamos aprovando. Infelizmente 
agora, em segunda votação e, mais do que isso, tendo em vista que a segunda votação 
ocorreu... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Já aprovamos, agora é só emenda de redação. 
 
Presidente – Em redação, essa discussão sobre mérito, se vai discutir ou não vai, vai 
mudar ou não vai, vamos fazer o seguinte: como o Dr. Manssur colocou, o Dr. Fasanaro 
também havia colocado, e outros, eu mesmo citei isso a princípio sobre a gestão da 
Diretoria. E sobre a possibilidade que todo associado tem, tendo em vista nossos 
Regimentos, Estatutos de não só requerer aquilo que entende, como eventualmente até 
recorrer de decisões da Diretoria, vamos botar em votação a proposta da Comissão de 
Redação apenas e tão somente com as recomendações que o Conselheiro Lomonaco 
colocou referente aos períodos, para “até”. Aquelas que eu coloquei, acrescentando 
apenas “dos” dias de licença, bem como tirando, eu acho que de alguma forma pode ter 
um entendimento, mas acho que os ilustres Conselheiros que foram ao microfone, se 
manifestaram, tem um ponto válido e que não modifica o mérito. Podemos retirar 
“situada nesta Capital” sem qualquer problema ou prejuízo. Dessa forma, com esses 
esclarecimentos que prestei agora coloco em votação a proposta da Comissão de 
Redação, com esses adendos. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como 
estão. Os que forem contrários, queiram levantar-se.  Aprovado.  
 
José Manssur (fora do microfone) – Com as correções do senhor, esta nova redação viria 
na próxima reunião? 
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Presidente – Sim. 
 
Nova redação do Art. 16 do Regulamento Geral: 

“Art. 16 - Poderá o associado, pelo período em que permanecer nos quadros sociais, 
pleitear o benefício de desconto correspondente a 50% (cinquenta por cento) no 
pagamento das anuidades contributivas, pelo prazo mínimo de 6 (seis) e máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, na hipótese de ausentar-se de sua residência, período que será 
denominado como “período de licença”. 

§1º - O benefício explicitado no “caput” poderá ser concedido desde que o associado 
comprove que sua ausência inviabiliza a frequência regular ao Clube e, apenas, poderá 
ser usufruído mediante pagamento antecipado das mensalidades contributivas 
correspondentes ao período de licença. 

§2º - Tratando-se de associado da classe familiar, observar-se-á que: 

I - o associado da classe familiar não poderá, individualmente, solicitar o benefício 
previsto no “caput”, pois o lançamento das anuidades pelo Clube não poderá ser 
fracionado em hipótese nenhuma; 

II - os associados da classe familiar poderão, conjuntamente e para todos os seus 
membros, requerer a apreciação do uso do benefício, observadas as regras dispostas no 
§1º supra. 

§3º - O associado ou a família poderão desistir do benefício deferido e reativar a 
condição plena de Associados desde que liquidem eventual saldo correspondente às 
anuidades ou mensalidades contributivas que deixaram de pagar, calculado pelo período 
não utilizado da licença e respeitando o valor da mensalidade vigente. 

§4º - Os associados ou a família que retornarem, esporadicamente à Capital, durante a 
vigência do prazo do benefício do período de licença poderão frequentar o Clube por 
períodos denominados de “período de visita”, calculados conforme a seguir: 
I - para os períodos de licença de até 6 (seis) meses, 1 (um) período de visita de 7 (sete) 
dias corridos; 
II - para os períodos de licença de 7 (sete) a 12 (doze) meses, até 2 (dois) períodos de 
visita que, somados, não deverão ultrapassar 5% (cinco por cento) do prazo total dos 
dias da licença; 
III - para os períodos de licença de 13 (treze) a 18 (dezoito) meses, até 3 (três) períodos 
de visita que, somados, não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) do tempo total 
dos dias da licença; 
IV - para os períodos de licença de 19 (dezenove) a 24 (vinte e quatro) meses, até 4 
(quatro) períodos de visita que, somados, não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) 
do tempo total dos dias da licença. 

§5º - O período de visita deverá ser solicitado para a Administração do Clube com 
antecedência mínima de 7 (sete) dias. 
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§6º - Para cada período de visita solicitado, o Associado deverá realizar o pagamento do 
valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade vigente. 
§7º - Durante o período de visita, o Associado terá todos os direitos e deveres de 
associado restabelecidos, incluindo a participação em atividades, eventos, apresentação 
de convidados, utilização dos serviços oferecidos dentre outros, mediante inscrição ou 
pagamento de taxa conforme estabelecidos na Previsão Orçamentária vigente.” 
 
 
Item 3 -  Apreciação do processo CD-06/2018, referente à proposta formulada pela 

Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito a João Luiz Gomes 
Junior, da Seção de Natação. 

Dulce Arena Avancini – Perguntou ao Sr. Presidente se este processo poderia ser 
colocado com os seguintes. 
 
Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria, anunciando que não havia 
ninguém inscrito. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Indagou se nos itens seguintes havia inscritos, 
porque os três processos poderiam ser colocados no mesmo bloco. 
 
Presidente – Respondeu que colocaria em separado este processo que tratava de 
benemerência e os seguintes, de atletas contribuintes, juntos. Em seguida, submeteu a 
proposta da Diretoria à votação, tendo sido concedido o título de Atleta Benemérito a 
João Luiz Gomes Junior, da Seção de Natação. 
 
 
Itens 4 e 5 -  Apreciação dos processos CD-07/2018 e CD-08/2018, referentes a 

propostas formuladas pela Diretoria, de concessão do ingresso dos 
atletas Gabriel Gouveia de Souza e Vinicius Taranto Panini, ambos da 
Seção de Judô, como Associados Contribuintes, na classe Individual, 
independentemente de aquisição de título social. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre os dois processos. Como não havia orador 
inscrito, submeteu as propostas à votação, tendo sido concedido o ingresso dos atletas 
Gabriel Gouveia de Souza e Vinicius Taranto Panini, da Seção de Judô, como Associados 
Contribuintes, na classe Individual, independentemente de aquisição de título social. 
 
 
Item 6 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Como havia seis oradores inscritos, sorteou os quatro Conselheiros que 
fariam uso da palavra, dentre os que estavam presentes no momento do sorteio. 
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Ricardo Malanga – Primeira coisa que tenho aqui, o problema dos carrinhos elétricos 
para as pessoas que tem deficiência de locomoção. Parece que hoje não temos carrinhos 
elétricos, parece que os dois estão quebrados. Bom, o que peço à Diretoria é que se 
aumente o horário dos carrinhos elétricos até os horários que funcionam restaurantes, 
teatros e cinemas. No mínimo ter um carrinho elétrico para servir as pessoas que tem 
deficiência, para poder participar da vida noturna do Clube. Esse é meu primeiro item 
dos pedidos. O segundo item que tenho, que foi me pedido, é a segurança externa nas 
baias do Clube. Não sei se isso é possível ou não, mas já houve até casos de sequestro 
relâmpago em nossas baias, então, é um pedido de sócios que tenha segurança externa 
nas baias. O terceiro pedido que tenho de sócios é da parte do Tênis Jogar, me pediram, 
primeiro, que quando não recebem às vezes o boleto, que é semestral, ou por 
esquecimento, quando vão jogar, na primeira vez já são impedidos. Minha sugestão seria 
primeira vez como um aviso, sendo permitido jogar uma vez e depois sim impedido. 
Inclusive às vezes a Secretaria até está fechada e já aconteceu caso de a pessoa não 
poder jogar. O segundo pedido seria sobre a proporcionalidade do pagamento do Tênis, 
ele é semestral, dividido em três pagamentos, mas a divisão não corresponde aos meses, 
se a pessoa fizer um pagamento não corresponde a dois meses, mas a um mês só. Se 
faltar o segundo pagamento é impedida de jogar, mesmo após o mês. Como é dividido 
em três, seis meses, entendo que cada pagamento deveria pelo menos dar direito a dois 
meses. ... Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Berenice Gazoni – ... Os pedidos que tenho a fazer são dois. O primeiro deles, já 
encaminhado diretamente ao Sr. Presidente da Diretoria, que nos recebeu, junto com as 
mães da Escolinha, que é um pedido que faz menção à Cabana do Pai Tomás, em especial 
a obra que está sendo projetada, que foi aprovada uma verba para isso. Pois que as mães 
têm reclamado, com razão, que essa obra prejudica particularmente as nossas crianças 
pequenas: as crianças da Escolinha, as crianças do parquinho e da Brinquedoteca. A 
Cabana do Pai Tomás é um espaço utilizado por eles e um espaço que é integrado à 
Escolinha, à Brinquedoteca e ao parquinho. Essas crianças que utilizam esse espaço o 
fazem diretamente saindo da escola, sem porta, nem nada e vão lá pedir sua água de 
coco, seu pão de queijo, sem porta, sem entrada, sem vidro, sem escada, sem terraço, 
sem nada que prejudique seu ir e vir. Então, as mães e alguns Conselheiros, que agora 
não lembro o nome de todos, acompanharam essas mães, isso no cumprimento de seu 
dever de Conselheiros, de dar voz e apoio às solicitações dos sócios até à sala da 
Diretoria, que gentilmente recebeu. Anotou as reivindicações feitas e ficou de estudar e 
dar uma resposta. Gostaria de colocar isso aqui, porque é algo que tem comovido o 
Clube e fez parte, está fazendo parte até hoje de inúmeras solicitações que faço ao andar 
pelo Clube, pois esse espaço é muito querido por todos, não só pelos pais, pelos sócios 
em geral, que gostam dessa área por ser uma área integrada à natureza, uma área 
simples, bucólica, que não atrapalha o visual, que não prejudica. E colocar uma 
construção aí que afete o meio ambiente vai ser desagradável, em primeiro lugar, para as 
crianças, mas para todos nós, sócios do Clube, em especial àqueles que, como eu, há 30 
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anos estão aqui, estamos acostumados a olhar o verde. Sinceramente, vai ser uma dor no 
coração olhar para o grande caixote de vidro, de concreto naquele local. ... Outra 
questão é também sobre as mães da Escolinha. Hoje vieram conversar comigo, pois a 
regra dos irmãos ocuparem vaga da Escolinha está sendo mudada. A criança que já está 
matriculada na Escolinha, um irmão menor tem vaga garantida no próximo ano. Isso está 
sendo alterado, se o irmão não for sócio não tem mais essa vaga garantida, contrariando 
inclusive lei federal, aprovada pelo Senado e Congresso, para as escolas públicas, que 
garantem às crianças a matrícula dos irmãos das mesmas escolas. É claro, porque isso 
facilita a vida da família. E aqui no caso nosso Clube, já prevendo isso, inclusive antes da 
lei previa isso. Agora isso está sendo mudado sem conversar com as mães e criando 
grandes problemas para as famílias que estão se vendo na obrigatoriedade de comprar 
um título por um irmãozinho. Quer dizer, no mínimo deveria ter uma regra de uns três, 
quatro anos para que se adaptasse, e aí sim para que os sócios estivessem a par das 
novas regras pudessem comprar seu título. E também gostaria de dizer que essa regra 
afronta principalmente uma regra do nosso Clube, que garante às crianças de até 5 anos 
usarem como sócios as dependências do Clube.... Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – ... a Conselheira que me precedeu, Berenice, falou 
sobre um assunto que vim também falar, só que estou encarando sob outro aspecto, um 
aspecto técnico, ... Todos sabem que o Conselho Deliberativo, nós aqui, discutimos e 
votamos assuntos diversos e em sua maioria características administrativas ou técnicas e 
por que não outros que podem nos levar a alguma conotação política? O que não se 
pode é tratar um assunto técnico com viés político. E é nesse sentido e com esse 
propósito que hoje me apresento, sem partidarismo e em nome de diversos associados 
que também me procuraram. Vou me referir então à obra da cabana. O assunto é 
técnico, é verdade, mas muitos associados que me procuraram tiveram ideias, então eles 
acham que podem ser feitas algumas alterações no projeto atual, pois alguns deles que 
me pediram auxílio e que ocupam aquele espaço tradicionalmente, como já disse a 
Berenice, com mães de crianças da Escolinha, parquinho e CAD, eles não foram ouvidos a 
respeito. Ou foram? Não sei. Segundo muitos, um projeto de concreto e alumínio não se 
harmoniza com o local e a escadaria que conduz ao Solarium. É perigosa e inadequada 
para crianças e mesmo para adultos. A parte dos banheiros, que no projeto aprovado 
ficou voltado para a Escolinha, ela nos parece bem pequena para atender todos os 
frequentadores habituados ao local, inclusive das quadras de Tênis, etc., que tem por lá. 
Provavelmente vai haver destruição de árvores e arbustos, numa agressão ao meio 
ambiente, apesar de ter ficado bem claro pelo Sr. Presidente que árvores não serão 
cortadas. E assim, Sr. Presidente Cássio Célio, faço aqui um pedido, para que encaminhe 
ao Presidente Cappellano esse apelo dos que me procuraram, com algumas ideias de 
modificação do projeto aprovado, mas que deixará mais espaço aberto, livre para as 
crianças e para todos que lá frequenta. Tenho quase certeza que ele gostaria muito de 
ouvir ideias que só vão valorizar a sua iniciativa nessa nova obra, que já foi aprovada. 
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Esperamos, Presidente Cappellano, que o senhor aceite ouvir essas ideias, pelo contrário, 
vai melhorar muito o espaço. Já está aprovado, mas ele pode sofrer alguma alteração 
sim, que vai melhorar. Não é de passarinho ou crianças, é do local todo. ... Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Faisal Cury – ... Vou trazer dois temas bem simples. Um, é lembrar que há um 
ano, quando vim aqui, fiz uma sugestão de a gente fazer as vagas serem monitoradas por 
sensor de presença. Fizemos um trabalho rapidíssimo, bem feito, que está dando um 
resultado maravilhoso. Todavia, já ouvi várias vezes as pessoas comentarem que a gente 
só tem a marcação do número de vagas no sentido de quem entra, não no sentido de 
quem retorna. Isso ajudaria muito você a se programar para saber se vai entrar na 
primeira, segunda, que você não sabe a quantidade de vagas que tem no retorno. Visto 
que o sistema já está implantado, é muito simples botar apenas um painelzinho nas 
vagas de retorno e a gente ter completamente monitoradas as vagas de acesso. E outro 
assunto que também a gente tem vivido muito e pelo calendário é muito importante se 
revolver no Futebol, é a questão da pressão que estamos sofrendo em relação à 
substituir a grama natural por grama sintética. Minha posição como agrônomo, como 
ambientalista é entender que a área permeável que a gente tem no campo de Futebol é 
bastante importante para o Clube e estamos tendo uma pressão muito grande para botar 
grama sintética. Isso deveria ser realmente levado a sério imediatamente, porque há 
pressão, tem vindo muita gente, porque eu também estou envolvido com a parte verde 
do Clube, chegando em mim essa questão, que acho que é importante, até mesmo se for 
necessário um plebiscito. ... Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Item 7 - Várias. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Ao ser aprovado o item 5 da pauta, a próxima reunião já 
entra no novo regime ou não? (mudança do item “A Voz do Conselheiro”) 
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Primeiramente, gostaria de me posicionar junto com as 
pessoas que falaram sobre a Cabana do Pai Tomás. Mas o assunto que me traz a esta 
tribuna são fatos ocorridos na última eleição. Infelizmente tive de fazer um atendimento 
médico de urgência a um sócio acometido de Síndrome do Pânico, desencadeada por 
candidatos posicionados no chamado corredor polonês, ou boca de urna. Obviamente 
não vou divulgar o nome do sócio, devido ao sigilo médico previsto em lei. Todavia, se 
não tivesse tido a sorte de encontrar medicação para ministrar – talvez, em tese, os 
resultados poderiam ser imprevisíveis. A família do sócio foi chamada e o mesmo 
encaminhado à sua residência. Essa prática primitiva do tal corredor polonês não tem 
mais cabimento em sociedades evoluídas, como o Clube Pinheiros pretende ser. Lembro 
que recentemente tivemos um sócio com surto psicótico no Bar do Tênis e o resultado 
por pouco não foi desastroso. Eu mesmo, senhoras e senhores, tive dificuldade em 
acompanhar uma senhora cadeirante no dia da eleição, pois candidatos fazem uma 
barreira humana que impede o acesso tranquilo à área de votação. Essa prática medieval 
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tem de ser finda em nosso Clube, que pretende ser exemplo: exemplo nos esportes e nos 
bons modos e costumes. Solicito a criação urgente de uma comissão para promover 
adequações ao Regimento Eleitoral antes de algo trágico, para nos arrependermos. 
Lembro ainda que na sociedade moderna esse tipo de acometimento médico é cada vez 
mais comum. Lembro também que após esse aviso os responsáveis pela eleição ficam 
juridicamente expostos e de antemão avisados. Senhores, vamos aproveitar essa revisão 
do nosso sistema eleitoral e criar uma comunidade para termos orgulho. Repito, solicito 
uma comissão de revisão do sistema eleitoral para estabelecer normas já para a próxima 
eleição. Vamos juntos com o nosso Clube criar um Clube melhor, mais justo, mais 
humano. Vamos ter orgulho do nosso Clube. 
 
Leon Majer – ... Muito sucesso a todos os presentes da Mesa e os Conselheiros que aqui 
dedicam seu tempo. Minha primeira manifestação é semelhante a do Dr. Ricardo 
Malanga. É muito forte o pedido dos sócios para melhor aproveitamento do carrinho, 
principalmente no período noturno. Outro pedido que me fazem é quanto ao período do 
baile, esse Jantar Dançante dos Veteranos, ele tinha uma duração, cada mês se renovava. 
Agora estão fazendo de dois em dois meses. É um pedido forte também, agrada muito 
aos sócios, é bem lotado, não sei por que não se volta a tê-lo uma vez por mês. Outro 
pedido, há muitos anos, até participei de um curso aqui de Atualização Cultural, dado por 
uma senhora chamada Carminha Mascarenhas. Também lotou e não se fez mais. Então, 
meu pedido é que se faça novamente esse curso. É o que tinha para este momento.  
 
Ricardo Malanga – ... ... tenho dois assuntos, um ligado ao outro. O primeiro, hoje as 
votações são tranquilas, unânimes, então, mesmo quem assiste pelo Youtube não tem 
problema nenhum, mas quando as votações são mais apertadas, fica senta, levanta que 
não para entender. Acho que seria bom de a gente pensar em colocar um painel 
eletrônico e votação eletrônica. Acho que dá para fazer um estudo sobre isso. Acho que é 
bem simples de fazer. Agora, vou ter que entrar num assunto um pouquinho mais 
espinhoso. Desde que houve aquele movimento contra o Centro de Bem-Estar Social, 
que criamos a chapa, não pensava nunca em entrar como Conselheiro, não me 
interessava e comecei a me interessar. Já que comecei a me interessar têm algumas 
coisas que me incomodam nessa minha caminhada para ser Conselheiro. Tenho visto que 
muitas pessoas estão encarando este Clube e falam, põe nas páginas de Facebook 
empresa Clube Pinheiros. Vou dizer a essas pessoas “Aqui não é uma empresa”. Sou a 
favor de gestão profissional, sou a favor de tudo de bom que podemos fazer por gestão 
profissional, mas este é um Clube de esporte e lazer, não uma empresa. Não venham 
fazer disto uma empresa, porque vou estar aqui para brigar toda vez, não aceito. Somos 
um Clube fazedor de esportistas, não somos um Clube comprador de esportistas. Temos 
que apoiar nossa juventude, dar todo apoio que precisa. Mais algumas coisas aqui, como 
falei, nasci no Clube, defendi o Clube em tudo que imagino que poderia fazer naquela 
época: Xadrez, Saltos Ornamentais. Falei “Legal, vou fazer um apanhado da minha vida 
esportista”. Fui à Secretaria e pedi, a vida inteira defendi o Clube, falei “Ótimo, vai ter lá 
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todo meu histórico”. Bom, veio uma linha de um torneio de Tênis, dos milhares que já 
joguei, defendi o Clube. Falei “E o resto?” Ah, não temos. Então, vou falar uma coisa para 
vocês “Clube sem memória é um Clube sem história”. Temos que ter desde já da 
garotada até a idade maior o histórico de tudo que é feito no Clube. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Só para esclarecer, é até bom para a maioria dos 
presentes, parece que houve uma alteração estatutária, me lembro até que votei contra, 
que transformou o Clube em entidade de formação esportiva. Então, este Clube deixou 
de ser social patrimonial e virou uma entidade de formação esportiva, senão me engano 
à época era para adequação à Lei Pelé. Também sou contra, colaboro com o senhor, era 
só para esclarecer esse pormenor aqui ao plenário.” 
 
Dulce Arena Avancini (aparte) – Gostaria de lembrar ao Malanga que sou Presidente do 
Centro Pró-Memória, fundado em 1991. Lá temos vida de todos os esportistas que se 
consagraram campeões. Não sei se você já conhece nosso Centro, porque tem muito 
Conselheiro que infelizmente não conhece o nosso Centro Pró-Memória, no 1º andar do 
Conjunto Desportivo. Lá temos a vida de todos os que ganharam prêmios, que honraram 
nosso Clube, porque nosso Clube existe por causa dos nossos Atletas Beneméritos, que 
fizeram o Clube Pinheiros, não é associado, não é pagante, eles que fizeram nosso Clube 
Pinheiros, Esporte Clube Germânia, Esporte Clube Pinheiros, é lá que vão encontrar a 
beleza do nosso passado. Convido-o, pessoalmente. Quero acompanhar a visitação do 
nosso Clube, está bem? 
 
Andreas de Souza Fein – ... Durante nossa última reunião, Sr. Presidente, 28 de maio 
passado vi um pronunciamento feito desta tribuna que é bastante preocupante, para não 
dizer estarrecedor até. O orador em questão afirmou sem qualquer pejo, cito, retirar da 
ata que foi aprovada hoje, o seguinte “Existem movimentos que são verdadeiros 
paradoxos, que de certa forma nada democráticos, pretendendo que os gestores ouçam 
os sócios a cada ação pretendida. Afirmou que essa consulta constante seria o 
esvaziamento desta Casa. E que os Conselheiros. E que nós, Conselheiros, perderíamos a 
razão de ser”. Ora, o que há de antidemocrático em ouvir o associado. Prosseguiu o 
orador, dizendo que “Devemos limitar o número de chapas e rever a quantificação de 
votos”. O que ele pretenderia dizer com isso? Que os associados só poderiam manifestar 
suas opiniões em chapas pré-definidas? Quem seria o ser supremo que definiria a chapa 
a existir nas quais as mais diversas opiniões se deveriam enquadrar? Se os associados 
não se sentem representados é culpa nossa, Sr. Presidente, não há que se pensar em 
mecanismos para calar os associados, mas sim, nós Conselheiros, devemos executar mais 
atentamente nossa função, ouvindo constantemente o associado e por ele nos guiando 
quando da tomada de decisões. Não o contrário, decidirmos ou ratificarmos decisões já 
tomadas, esperando que os associados aceitem tranquilamente o que lhe será imposto. 
Não pode ser assim. Negar a participação dos associados e imaginar que a gestão não 
deva ouvir constantemente o associado é esquecer o que se passou em nosso País 
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recentemente: o povo não se sentindo representado foi às ruas exigir que fosse ouvido. 
Assim o fez e assim conseguiu. Encontrei nas diversas manifestações na Paulista muitos 
amigos aqui do Clube, todos exercendo sua condição de cidadão em atos cívicos 
irrepreensíveis – Inclusive numa dessas ocasiões, Sr. Presidente, nos encontramos na 
Paulista, o senhor há de se lembrar – não é possível gerir sem ouvir o associado, Sr. 
Presidente, prezados colegas. O Presidente Reagan que governou os Estados Unidos na 
década de 80 costumava comparar o governo a um carro e o povo ao motorista. Da 
mesma forma que quem dirige o carro é o motorista, não o carro que dirige o motorista, 
não é o governo que dirige o povo, mas é o povo que dirige o governo. Trazendo à nossa 
realidade, não são nem esta Casa nem a Diretoria que dirige o associado, mas é o 
associado que nos dirige, Conselho e Diretoria.  Negar essa realidade, isso sim é 
antidemocrático. Repudio veementemente qualquer tentativa de manietar, de se 
esquecer do associado ou de diminuir a sua voz, Sr. Presidente e caros colegas. Esse o 
pensamento que gostaria de dividir com todos esta noite. Finalizo, Sr. Presidente, 
desejando ao senhor, à Mesa e a todos os Conselheiros que iniciam seus mandatos agora 
uma bem-sucedida e feliz legislatura. Boa noite a todos.  
 
Rubens Amadeu – Utilizando-se da projeção de slides, assim se pronunciou: ... É primeira 
oportunidade que tenho de fazer parte do Conselho do Clube Pinheiros. Fiz minha 
campanha, conversei com muita gente e muitas pessoas me abordavam no sentido de 
colocar “O que você tem de proposta no sentido de redução de custos?” Entendo que a 
gestão do Clube cada vez mais vem se aprimorando, se aperfeiçoando com governança, 
mas também entendo que há uma forma de colocarmos alguns processos que possam 
favorecer uma gestão financeira um pouco mais adequada. Então, o que gostaria de 
colocar? Uma sugestão para a Diretoria Financeira de uma metodologia para abordagem 
de como a gente pode melhorar custos dentro do nosso Clube Pinheiros. Essa 
metodologia é batizada como um projeto Repensar Custos. Entendo que já foi feito no 
passado orçamento base 0, é perfeito, é válido, você começa de um papel branco, 
começar a projetar todos os seus custos e monta seu orçamento, é muito válido. 
Entretanto, se além disso implementarmos essa metodologia, que na verdade pleiteia o 
quê? Revisar, questionar e repensar processos com objetivo de fazer melhor com 
criatividade, agilidade, inovação a gente pode obter custos menores. Mas como a gente 
pode fazer isso? A gente tem que engajar todos os funcionários, os key users das diversas 
áreas nesse projeto. Existe uma metodologia de como fazer isso e a contribuição que 
cada funcionário pode dar com seu conhecimento das suas áreas, porque certamente 
falhas devem existir, processos podem ser melhorados. Escutei aqui que não podemos 
mexer em determinado item por causa de uma administração ou processo sistêmico que 
não permite. Quer dizer, se na verdade a gente trabalhar com a cabeça aberta no sentido 
de “Vamos olhar para o lado do sócio” e colocar os processos e os sistemas em benefício 
tenho certeza que a gente vai poder fazer ajustes nessa cadeia, reduzindo determinados 
custos. E como incentivo para essas pessoas colaborarem e dar o máximo de si, porque 
não adianta trabalhar em seu período normal, ela tem que dar um pouquinho a mais, 
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tem que ser outstanding, o que a gente pleiteia, o que a gente dá? Parte dessa redução 
de custo você dá como incentivo, uma remuneração, um prêmio adicional, para que haja 
engajamento de todas essas pessoas. E para fazer isso você tem o quê? A gente cria uma 
estrutura organizacional, a gente tem que criar um comitê de projeto, a gente tem que 
colocar uma coordenação, tem um grupo de apoio e têm os funcionários que trabalham 
nisso. Como a gente vai trabalhar? A gente tem que trabalhar identificando os grandes 
ofensores, os maiores custos e a gente cria conceitos de famílias e sub famílias. Um 
exemplo, o que é uma família? Família pode ser tecnologia da informação. O que é uma 
sub família? Telecomunicações. O que é outra sub família? Gastos com software, por 
exemplo, e assim por diante. Outro item importante, ouvi dizer aqui que a área de 
Suprimentos teve um ganho de R$8 milhões acho que nos últimos dois anos, baseado em 
quê? Renegociação de contrato. Isso é fantástico, ótimo. E para isso a gente precisa até 
ver os SLAs, ter um processo de refinamento de como trabalha o mercado e a cada 
período a gente ter regras não de aumentar contrato, segundo a política de preços, mas 
de acordo com a dinâmica e a política que o mercado exerce, porque se você tem muita 
inovação tem ganhos, eficiência, consequentemente seus contratos não tem que subir, 
tem que reduzir. Então, há formas de a gente colocar determinadas cláusulas para isso. 
Minha sugestão é propor à Diretoria Financeira a viabilidade de a gente implementar 
uma metodologia dessas, que aqui tem todo detalhamento, são 10 slides, não quero 
passar por isso, mas, Jorge, por favor, dê uma repassadinha. ... A gente fala em família, 
em subfamília, como fazer isso, as reuniões de livre pensar, criar grupos de pessoas 
envolvidas em todas as áreas, não só de cada área, porque às vezes pessoas que estão 
numa outra área consegue enxergar ineficiência da outra área e vice-versa. E aí você 
elabora um planejamento de como vai fazer essas modificações, essas reduções, essas 
propostas. E existem critérios daquilo que pode ser feito e daquilo que não pode ser 
feito, para efeito de contabilizar esses ganhos. Por exemplo, você fala “Vou demitir 
pessoas”. Demitir pessoas não é um critério para você fazer redução de custos. Por uma 
consequência de determinado processo que você reajustou, se você rearranja a área é 
outro conceito. Cortar por cortar não adianta, tem que ter um procedimento correto de 
fazer isso. Então, têm critérios do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Como a 
gente consegue mensurar? A gente tem que partir de um baseline, que é o orçamento do 
Clube. Em cima de orçamento, que é contabilizado, você tem seu baseline. As propostas 
feitas e se aprovadas pelo comitê e pelo gestor, elas vão ser implementadas e medidas. 
Se atingir os objetivos pré-estabelecidos ganha-se a pontuação. Consequentemente você 
tem a redução de custo. Com a redução do custo, parte disso você remunera e incentiva 
as pessoas que trabalharam nisso. Aqui fala um pouquinho do conceito de remuneração, 
uma sugestão de como a gente poderia incentivar essas pessoas, porque no fundo, no 
fundo quem conhece melhor esse processo são as pessoas que trabalham, mas se os 
ajudarmos com metodologia, com organização e incentivo podemos obter resultados. 
Não quero ensinar nada a ninguém, mas nas experiências que tenho de 35 anos e com 
implementação desses projetos, que já tive oportunidade, gostaria de dar minha 
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contribuição para poder, se for o caso e acharem que há espaço dentro da área 
financeira para promover uma ação dessas, eu me coloco à disposição. Caso contrário... 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano (aparte) – ... a gente está tentando trazer, 
dentro do tema do companheiro, uma oxigenação, ideias novas. Ouvi muita gente falar 
“O Clube não é uma empresa, o Clube não visa lucro”, mas acho que o Clube tem que 
caminhar com tecnologias e desenvolver melhorias.  
 
Presidente – Conselheiro, desculpe-me, é que o senhor tem que fazer um aparte. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – O aparte é o seguinte: Essa tecnologia 
chama-se de OBZ, a gente trouxe para o Clube. Em função de problemas políticos não se 
desenvolveu e em algum momento vai ser tocado a parte de OBZ, planejamento 
financeiro, repensar o que é linear, o que é incremental. É que o Clube não tem o 
pensamento de lucro, então é mais difícil, e têm momentos políticos. Acho que o Clube 
está pensando nisso, está vendo isso. Trouxe, comecei a falar com o Andreas. Parou, 
porque o Andreas deixou de ser Assessor do Presidente. O Clube está preocupado com 
isso e é importante que o Clube esteja preocupado com isso, estou só acrescentando ao 
que você estava falando, o Clube tem que estar preocupado com isso, porque é 
importante para o Clube isso agora. 
 
Rubens Amadeu – Agora, a conotação não é você trazer lucro, na verdade é você trazer 
eficiência para poder reduzir... Então, o objetivo principal é reduzir custo para que isso se 
torne um benefício aos associados com redução da mensalidade. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Primeiramente, cumprimentá-lo, nesses anos todos 
sempre debati aqui, que só ouvia falar de redução de índice e não via processo de 
modernização de gestão. O senhor está de parabéns. O senhor acabou de falar, meu 
aparte era se com essa implementação de métodos de modernização se conseguiria 
baixar o custo da mensalidade. Acho que o senhor já respondeu no final do aparte do 
colega. 
 
Rubens Amadeu – O objetivo é esse. Agora tem que fazer um trabalho, esforço, 
engajamento de todos, porque milagre não existe, mas precisa de empenho e vontade 
de fazer. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Meus parabéns pela sua proposta. 
 
Rubens Amadeu – Muito obrigado.  
 
Arnaldo Osse Filho – ... Venho nesta tribuna porque estive aqui há questão de sete 
meses solicitando à Diretoria informações sobre o problema de ocorrência de pessoas 
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ficarem presas nos elevadores do centro esportivo. E até hoje não tive resposta de 
nenhuma providência tomada. Esse é o primeiro item que gostaria de falar. O segundo é 
com relação às quadras de Tênis, onde os bebedouros estão sujos, sem manutenção, tem 
fiação exposta nas tomadas com perigo de o pessoal tomar choque, então, peço à 
Diretoria para que seja revisto isso, feita uma manutenção. Outro item que peço é com 
relação à drenagem das quadras de Tênis, porque quando chove as alamedas entre as 
quadras de Tênis ficam cheias de terra. Nas quadras 7 e 8 foram feitas há um tempo caixa 
de contenção de terra que segura o saibro, impedindo que eles saiam das quadras. Isso 
poderia ser feito em todas as outras quadras, impedindo que ocorra entupimento de 
galerias de água pluvial. Mais uma coisa que peço à Diretoria, foi feito um Plano Diretor, 
que esse Plano Diretor seja seguido, porque numa reunião atrás o Conselheiro Brazolin 
questionou o Sr. Heitor com relação às obras que fossem feitas no Clube, ser feitos os 
prédios nas periferias do Clube. E o Conselheiro Heitor respondeu que “Preferivelmente 
fosse feita nas periferias”. Só que todos os projetos que até agora a Diretoria fez, por 
exemplo, o projeto do Centro de Estética no Tênis está sendo projetado no meio da área 
do Clube. Mesma coisa com relação à Cabana do Pai Tomás, estão fazendo um prédio no 
meio da quadra, não estão atendendo ao projeto. Quer dizer, é preferivelmente, só que 
todos os projetos que foram feitos pela Diretoria estão fazendo no meio do Clube. 
 
Marcos Martins Paulino – ... Estou há muito tempo para fazer uma sugestão, que é difícil 
conseguir uma Várias gorda, que a gente tenha tempo, fica extenuado muito tempo, têm 
Várias, mas mesmo assim já houve o esvaziamento grande do plenário. É uma coisa que 
cabe eventualmente até numa Voz do Conselheiro, porque já discuti isso com alguns 
associados e não sei se aqui no Conselho vão partilhar da minha opinião. Uma sugestão 
um pouco antipática de certa forma, porque vai demandar mais trabalho para a gente, 
vai carregar um pouquinho nossa agenda. O que quero dizer? Me sinto um pouquinho 
frustrado aqui no Clube com a questão do período pré-eleitoral. Quando a gente está 
aqui para tomar decisões eleitoralmente importantes às vezes sinto um vazio e quero 
explicar o que considero este vazio. E olha que até que sou uma pessoa que participa 
diria medianamente das questões político-partidárias, de grupos, de chapas. O que 
chamo desse vazio? Não sei se vocês já repararam que a gente se reúne aqui o ano todo. 
Todo mês, sobre uma série de assuntos, etc. Aí a gente vai embora de uma reunião e na 
próxima vão ser escolhidos os gestores do Clube. Tanto ocorre isto para a Diretoria 
Executiva, de dois em dois anos, quanto ocorre, como acabou de ocorrer no mês 
passado, para a gestão do Legislativo do Clube. Onde está o vazio a que me refiro? Já 
repararam que a gente vai embora daqui, um mês antes não sabe nem quem vai ser 
candidato, oficialmente não sabe nada, a gente presume, ouve falar, mas não sabe. Por 
quê? Porque os prazos de inscrição, até está correto, são menores do que o intervalo 
entre uma reunião e outra. Evidente, e nem poderia ser diferente, não é bem aí o 
problema. O que estou querendo dizer com isso e minha sugestão qual é? Abrir um 
espaço – Não precisa ser obrigatório, Sr. Presidente, na agenda do Conselho, mas 
facultativo – para que uma vez inscritos a gente tenha aqui uma espécie, não vou chamar 
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de debate, mas de colocação de forma transparente dos candidatos, das propostas. A 
gente não fica sabendo das coisas a não ser por fofoca “Ah, por que juntou fulano com 
beltrano? Por que a chapa tal está aliada à chapa Y, com a X?” O fulano que é candidato a 
Presidente de Conselho, a Vice-Presidente, candidato a Presidente da Diretoria não há o 
momento de se ter transparentemente um fórum adequado para se ouvir as propostas 
serem colocadas, não vejo esse momento. Estamos aqui todo mês, a gente sai de uma 
reunião, volta na outra já com os eleitos, ou então para eleger, não há o momento de se 
poder transparentemente se questionar determinadas situações: O senhor está 
pretendendo ser Presidente do Clube, é favorável a isso, àquilo? Não. O senhor está 
pretendendo ser gestor, Diretor da Mesa do Conselho? Por que seu grupo está se 
juntando com aquele? Por que o senhor disse num determinado momento, ou senhores, 
que está aqui, e agora o senhor está dizendo outra coisa completamente diferente? 
Houve alguma mudança? O que aconteceu? Não há esse espaço institucionalmente para 
isso, a gente fica sabendo das coisas no disse me disse, nos corredores uns são mais bem 
informados, outros são menos informados “Ah, você não sabia, estão juntos!“ Quem está 
junto? Mas agora? “Agora separou”. “Não, porque agora mudou”. Minha proposta é no 
sentido que a gente ponha institucionalmente, quer dizer, um espaço, uma reunião 
extraordinária, um espaço, não precisa ser obrigatório, para que aqueles que se colocam 
como candidatos, como pretendentes que tenham chance de serem questionados. E 
para eles também falar aos eleitores. Não temos eleições diretas, mas temos um grupo 
grande de Conselheiros que muitas vezes não tem oportunidade. No fundo não quero 
aqui me estender demais pelo adiantado da hora, cansaço de todos, estou aqui querendo 
dizer o seguinte meus amigos: acho que há um esforço, o esforço pró-cidadania, pró-
exercer o direito de participação com qualidade é aquele que combate coisas que temos 
que romper, que é o compadrio, é porque é amigo, é porque é conhecido. Não, a gente 
tem que cada dia mais, colegas vieram para falar de gestão, de governança no sentido do 
orçamento, da questão financeira, eu estou falando da questão político-eleitoral, que 
precisa ser tratada com toda responsabilidade. Não adiantam as manifestações que 
temos assistido no País, tem que passar pela política, tem que passar a eleição, não 
descobriram coisa melhor ainda. No dia que descobrir vamos examinar. Então, é só isso, 
gostaria de incluir na agenda, se todos estiverem de acordo, em algum momento, antes 
das escolhas que a gente tenha oportunidade de tratar transparentemente coisa que a 
gente fica sabendo só intramuros. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – ... Sempre quis saber porque esta 
sessão chamava Várias. Hoje descobri: é quando várias pessoas vão embora, né? É uma 
tristeza de olhar este plenário tão vazio.  Muitos aqui que são as pessoas que fazem 
justamente o corredor polonês, né? É bem interessante a gente ver que as pessoas que 
fazem tanta questão do voto do associado não fazem nenhuma questão de representá-
lo. Mas vim aqui falar de outro assunto que tem muito a ver com o que a gente discutiu 
antes, mas de uma forma inversa. É sobre o custo. Todo mundo falou aqui: temos que 
comprar mais barato, temos que procurar o melhor para o Clube, temos que fazer coisas 
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mais baratas e isso vai se revertendo a nossa mensalidade”. Vimos também o Favalli 
elogiar o Gerente da área de Suprimentos, que ele fez bons negócios para o Clube, 
economizou tanto. Quero trazer um pensamento oposto. Vamos falar também da luzinha 
da garagem, que foi tão elogiado, todo mundo falando. Vários associados me abordaram 
sobre esse assunto da luzinha da garagem e resolvi ir atrás desse assunto. Gastamos, 
senão estou errada R$550 mil com uma empresa chamada Smart System. Esse contrato 
foi feito com cinco anos de garantia: 12 meses pelo fabricante, mais 48 meses pela Smart 
System. Adorei a luzinha da garagem, acho que era uma coisa que a gente precisava, e 
tudo, mas não sei se esse foi o melhor negócio para o Clube. Pesquisei a Smart System. É 
uma empresa que está nos dando garantia de cinco anos, mas ela tem três anos de 
mercado. Será que ela vai estar aqui no final dos cinco anos? Ela é uma EPP. Para quem 
não sabe, EPP é uma modalidade de empresa que pode ter até R$3 milhões e pouco de 
faturamento por ano. Fechamos um contrato com ela de mais de R$500 mil, 15% do 
faturamento dela foi o nosso contrato. O que acontece? Compramos um sistema com 
cinco anos de garantia de uma empresa que tem três anos de mercado. Somos 
provavelmente o melhor cliente deles. O que acontece se eles saírem do mercado? O 
que acontece se eles falirem? Vamos ter que procurar outra empresa para prestar esse 
serviço para a gente. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa fanática por eficiência 
de processo. Ainda vou falar mais um pouquinho desse processo. Originalmente essa 
empresa entrou no Pregão com um valor de R$740 mil. No primeiro lance do Pregão ela 
baixou R$200 mil. Será que isso foi a melhor compra para o Clube? Será que o Clube não 
precisa rever seus processos de compra para que a gente tenha o mínimo de um 
fornecedor para ele ser o fornecedor do Clube? Porque contratos de cinco anos é igual 
casamento, enquanto vai bem, vai bem, mas quando vai mal é uma desgraça. Estamos 
casados com uma empresa que tem três anos num processo de R$500 mil, que está indo 
bem, mas quando for mal o prejuízo é para o Clube. Então, minha manifestação aqui não 
é criticar ninguém, não é elogiar ninguém, não é falar mal de ninguém, mas é trazer para 
a gente uma forma de repensar quais são as metodologias que a gente utiliza para 
escolher um fornecedor do Clube. Ainda vou pegar o gancho de mais uma fala dos meus 
colegas. Acho que como, brasileira, por exemplo, o Clube não deveria comprar de 
ninguém que esteja envolvido na Lava Jato. O Clube deveria ter ética, porque somos uma 
Associação que recebe verba do Governo Federal e não deveríamos comprar de quem 
lesa o Governo Federal. Então, a gente fala muito em custo, fala muito em reduzir, fala 
em muita coisa, mas acho que está na hora de a gente pensar, antes de falar, vamos 
pensar. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (pela ordem) – Sr. Presidente, pela ordem dos serviços. 
Não seria mais fácil sugerir que os próximos oradores fiquem sentados ali na primeira 
flieira, sai o primeiro orador e já entra o segundo. É uma situação que já houve aqui no 
Conselho e recebeu de bom grado. 
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Presidente – Pois não, Conselheiro Reinaldo Campos, a próxima será a Conselheira 
Regina Secaf, que pode se sentar onde quiser, mas só para ela ficar de sobreaviso para 
ficar perto. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – ... Estive nesta tribuna em janeiro falando sobre o CIAA e 
na época manifestei minha preocupação e a preocupação da Comissão de Esportes sobre 
o uso inadequado ao meu ver do CIAA com outros esportes que não atendiam o 
convênio firmado em dezembro de 2012 entre o Clube e o Ministério do Esporte. Neste 
convênio, na cláusula 1ª estava escrito que o CIAA deveria ser utilizado para atendimento 
de 200 atletas de alto rendimento e 500 atletas de programação e formação de 12 a 19 
anos, oferecendo condições ideais de treinamento, monitorados por equipe técnica e 
multidisciplinar altamente qualificada. Hoje nos moldes atuais o CIAA é utilizado para isso 
e para outros esportes que não se enquadram nesse objeto. Isso foi em janeiro. Recebi 
uma resposta da Diretoria e nessa resposta, assinada pelo Diretor Jurídico, o mesmo 
tenta explicar que o Esporte Clube Pinheiros não estaria ferindo convênio, porque na 
cláusula 1ª do mesmo não havia a palavra exclusivamente para utilização com atletas de 
alto rendimento ou de formação. Quero dizer que isso aqui é um convênio, isso aqui não 
é uma disputa jurídica, então, exclusivamente, tenho todo direito de entender do jeito 
que acho que deva entender. Então, se sou do Ministério do Esporte e alguém vai dizer 
que no convênio não está escrito na cláusula exclusivamente e quero acabar com a 
brincadeira, falo “Para mim tanto faz exclusivamente ou não”. Então, realmente não 
gostei da resposta, inclusive uma resposta toda entremeada de expressões em latim. 
Para mim não foi difícil, porque como fui obrigado a estudar latim ficou mais fácil, mas 
realmente não gostei da resposta. Em janeiro estávamos muito preocupados, 
principalmente eu, em tentar trazer para esta Casa a responsabilidade que havia por 
parte da Diretoria em relação a esse convênio. E deixar claro de que não eu, como 
Presidente à época da Comissão de Esportes, Conselheiro e Comissão também deixar 
claro a esta Casa que estávamos atentos a tudo que estava acontecendo. Hoje mantemos 
o mesmo foco de atenção em relação a problemas que possam surgir, mas ao mesmo 
tempo nós queremos citar alguns detalhes que são – Nós não, eu, que não sou mais 
Presidente da Comissão – gostaria de citar alguns detalhes que acho muito importantes. 
Primeiro, porque Corrida de Rua e Master Trainer, como aparece no cartazete que está lá 
no CIAA não são esportes de alto rendimento em minha opinião. Segundo, Corrida de 
Rua tem horário específico de cinco dias por semana: segunda à sexta, das 6h às 9h, com 
acompanhamento especializado de uma pessoa especializada em preparação física. Se 
vocês forem na PO de 2018, na página 114, a mensalidade da Corrida de Rua é de R$ 
53,00. Ao mesmo tempo, se vocês forem na PO de 2018, na página 115, existe um valor 
de R$ 1.045,00 para o acompanhamento de profissional especializado individualizado no 
Fitness, para dois dias por semana. Alguém aqui poderia levantar a seguinte situação: ah, 
mas o negócio aqui é individualizado. Tudo bem, concordo, individualizado pode ser mais 
caro, porém, por exemplo, eu que pratico esporte e duas vezes por semana faço 
fortalecimento muscular também gostaria de saber se poderia escolher entre R$ 
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1.045,00, ou seja, esquecendo o individualizado, para pagar R$ 53,00. Além disso, se 
vocês forem ao site do Clube e entrarem na página do CIAA vão ver que o CIAA integra 
todas as áreas que dão suporte ao processo de equiparação esportiva entre as áreas que 
atuam de forma integrada, destacam-se preparação física, psicologia, medicina, 
biomecânica, fisiologia, nutrição e fisioterapia. Não sei, será que algum desses benefícios 
está sendo estendido aos praticantes de Corrida de Rua por R$ 53,00? Realmente não 
sei. Uma das coisas que incomoda seria o seguinte, é que realmente para entender o por 
quê desse privilégio com a Corrida de Rua, porque em minha opinião é um privilégio, 
acho que esse privilégio deveria ser estendido a todos os associados. Se a Diretoria acha 
que não está infringindo nenhum tipo de convênio, não está fazendo o Clube correr o 
risco de punição por parte do Ministério do Esporte, ela poderia realmente comunicar 
aos associados, todos os associados sem exceção, que não seria “Ah, você tem 
acompanhamento especializado por R$ 53,00 por mês, cinco vezes por semana”, por que 
não? Algumas pessoas nas mídias sociais andaram escrevendo que à época eu e a 
Comissão de Esportes estávamos querendo acabar com a Corrida de Rua. Não é nada 
disso, aqui não tem restrição a nenhum tipo de atividade esportiva, aqui não tem 
restrição a absolutamente nada, nós só queremos que o atendimento ao associado seja 
equiparado. Então, se deixo um cartazete lá no vidro do CIAA queria saber quantas 
pessoas, quantos associados pegam o elevador e vão até àquele local para entender que 
existe o quê? Que existe a Corrida de Rua e que tem acompanhamento especializado. 
Não tem. Então, gostaria de pedir à Diretoria que como não recebemos até agora 
absolutamente nenhuma informação a respeito de uma liberação do Ministério da Saúde 
para utilização do CIAA por esportes que não sejam ligados a alto rendimento ou de 
formação, que pudesse fazer essa comunicação aos associados, que acho que é direito 
de cada um.  
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Vi uma carta, até o Fernando está pegando o 
microfone, foi ele que me passou, de lavra do Presidente do Clube. CIAA que o senhor 
fala é Centro de Integração de Apoio ao Atleta? 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Perfeito. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Porque tem sócio assistindo na televisão. Eu mesmo treinei lá 
outubro, novembro e dezembro. Por questões pessoais, eram férias, viajei, deixei de 
treinar. Depois soube de uma polêmica com o pessoal da Corrida, mas era porque 
pessoas que não estavam vinculadas a esse grupo da Corrida queriam também usar o 
equipamento, que quando em ociosidade não vejo mal nenhum em sócio treinar. Essa 
ditadura de você ter de estar filiado. 
 
Presidente – Qual é o aparte? 
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Luiz Eduardo Fernandes – O aparte é exatamente esse, se o senhor é favorável a que 
todos os sócios usem os equipamentos do Clube quando não estão sendo usados por 
atletas de ponta? 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Acho que não tem problema nenhum, só acho que diante 
de um convênio você precisa ter uma autorização, que você precisa ser liberado para 
isso. Só isso, mais nada. Realmente já pedimos e não recebemos comunicação nenhuma. 
 
Fernando Silva Xavier Junior  (aparte) - O que existe, o Conselheiro Ado falou, é que 
houve realmente uma reclamação do associado que não pagou a inscrição para a Corrida 
de Rua e queria usar o local. Mas em relação à autorização, um corredor de rua, Ricardo 
Pini, nas redes sociais comentou que realmente houve uma consulta ao SICONV e que 
tem liberdade para utilizar o espaço, assim como os equipamentos no horário, desde que 
inscritos na modalidade. Então, ratificando o que o Conselheiro Reinaldo disse, a gente 
gostaria dessa autorização que o corredor de rua Ricardo Pini, associado, colocou aqui 
nas redes sociais. Realmente existe uma autorização do SICONV. E que se existe que seja 
para todos os associados inscritos em alguma modalidade e não só em Corrida de Rua.  
 
Reinaldo Fernandes Campos – Não tem problema nenhum, estou dizendo a todos os 
associados, é só irem lá, se inscrever e ter o direito de participar e usufruir, mas paga R$ 
53,00. 
 
Alessandra Fachada Pinheiro Bonilha (aparte) – ... Só gostaria de esclarecer que 
primeiro você inscrito na modalidade, exemplo, Corrida de Rua ou outra modalidade, 
Tênis, exemplo. Depois você se inscreve por R$ 53,00 para fazer o Master, aí sim você 
tem a possibilidade de utilizar, não frequentar o lugar sem pagar nada, que é o caso. E 
você só pode frequentar duas vezes por semana, tem um horário de segunda a quinta, 
das 6h às 9h da manhã. Às 9h você tem que ir embora do lugar, não pode ficar mais, 
porque a partir das 9h entram os atletas de alta performance, então você tem que deixar 
o lugar, é horário limitado. Não é como no Fitness que é hora que você quer. Então, que 
fique claro, agora, o que não pode é uma pessoa frequentar lá sem pagar. A pessoa a 
qual o Conselheiro se referia estava frequentando sem pagar. Mais um detalhe, nenhum 
de nós temos nenhum benefício de fisioterapia e nutrição, que fique claro. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – Só quero esclarecer o seguinte, sei e acho que tem que 
pagar, não sou contra o pagamento, pelo contrário, acho que vai usar tem que pagar. Só 
acho o seguinte, se você for olhar aquele cartazete, que acho que ainda continua lá, tem 
especificado Corrida de Rua. E a senhora mesma está me dizendo que é para qualquer 
esporte, é só se inscrever, não é? 
 
A Sra. Alessandra Fachada Pinheiro Bonilha manifesta-se fora do microfone. 
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Reinaldo Fernandes Campos – Então, por que Corrida de Rua das 6h às 9h, por que o 
privilégio? Dá para entender um pouquinho, mas realmente não sei. 
 
Regina Helena Secaf – ... Vou citar aqui novamente o nosso Assessor do Cultural, aquele 
que já venho falando há algum tempo, Sr. Flávio Lembo, que recebe o salário advindo 
dos valores do nosso Cultural. Vi pelo Clube que ele vai fazer um curso de preparação, 
uma oficina, preparação de redação para vestibulares. Gostaria de fazer algumas 
considerações sobre isso. Em primeiro lugar, gostaria de saber qual é a prerrogativa para 
uma pessoa ensinar redação para pré-vestibulandos: se precisa ter licenciatura? Se não 
precisa? Gostaria de saber da Diretoria esse pormenor. Outra coisa. Gostaria também de 
saber o notório saber do nosso Assessor só vai veicular pelo Clube cursos dados por ele 
mesmo? Ou vamos ter outras pessoas dando cursos no Clube? Porque pelo que vi, os 
últimos três cursos é ele que vai dar. Quer dizer, além de tudo, de receber o salário, ele 
vai receber porcentagem por esses cursos. Acho que não quero pagar isso via Cultural do 
Clube, acho que está faltando dinheiro para algumas coisas no Cultural, vou colocar aqui 
de novo que sou absolutamente contra – Não só eu – a esse Assessor. Sobre a 
governança do Clube, fiquei sabendo que recebemos o diagnóstico da governança me 
parece que começo de março e gostaria que o Presidente, Dr. Cappellano, mandasse 
para a gente esse diagnóstico, porque a gente já está indo para o final de junho e 
ninguém está sabendo, nem a comissão de governança recebeu nenhuma comunicação 
do que está sendo feito com este diagnóstico já recebido pelo Clube, da KPMG. Quanto 
ao que o Dr. Célio Cássio falou, só vou dar um parecer aqui sobre a questão do 
destombamento do salão. Foi prometido pelo Esporte Clube Pinheiros na ocasião no 
CONPRESP que o Clube vai preservar o Salão de Festas. Fiquei sabendo nas rádios, 
alamedas que temos um projeto esboçado, pronto, já apresentado ao nosso Presidente. 
Gostaria que esse projeto fosse apresentado ao nosso Conselho, se possível. Outra coisa, 
em função da votação de hoje sobre afastamento dos associados que estão fora do País, 
gostaria que a gente pensasse um pouco juntos sobre como não aprovar textos que 
abram brechas para interpretações futuras e abstratas, que foi o que fizemos aqui hoje. 
Abrimos uma brecha que vai depender da boa vontade da Diretoria que estiver no poder. 
Acho que a gente deveria repensar essas redações mais seriamente. Complementando o 
que a Renata Campos falou sobre a empresa das luzinhas, gostaria também de saber se 
há um levantamento sobre os proprietários, sobre essas empresas, para saber se as 
informações prestadas na licitação são verídicas, se é confirmada a veracidade das 
informações dessas empresas que entram em licitação. Vou encaminhar ao Presidente 
Cappellano algumas informações que recebi sobre essa empresa. Amanhã encaminharei, 
Presidente. Só mais uma coisa. Quanto ao pronunciamento do nosso Conselheiro Paulino 
bato palmas. Acrescento que a Chapa Nova fez isso, quis ouvir e ouvimos a maioria dos 
candidatos às Comissões, candidatos à Presidência do Conselho, mas gostaria de 
acrescentar que num futuro próximo fizéssemos um projeto, todos nós juntos, de que as 
Comissões aparecessem aqui já dizendo quem são os seus integrantes, porque essa coisa 
de troca vai muito disso “Bom, eu sou candidato a ser o Presidente da Comissão de 



37/43 

 

Sindicância”. Legal. Quem são as pessoas que vão estar em sua Comissão? “Ah, não sei 
ainda, estou negociando”, é mais ou menos isso. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Regina Helena Secaf – Que seja Esporte, Jurídica, Financeira, o que vocês quiserem, a 
maioria negociou. Gostaria de deixar aqui uma frase de um autor de um livro que estou 
lendo agora que se chama “Against Democracy”, Jason Brennan. “Não existe democracia 
sem informação”. É isso. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Só um esclarecimento. ... Concordo com sua 
proposição de que realmente é muito importante a gente ter uma conversa com os 
candidatos. Vocês da Chapa Nova fizeram, nós também fizemos com ambos os 
candidatos que estavam disputando a Presidência, o Dr. Célio Cássio e Dr. Collet, 
realmente... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Todos podiam participar? 
 
Andreas de Souza Fein – Fizemos o convite e fomos só nós. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Não recebi. 
 
Regina Helena Secaf – Você não era candidato, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Dr. Manssur. 
 
Andreas de Souza Fein – Até queria, aproveitando seu gancho e lembrando do 
pronunciamento de outro, só esclarecendo seu ponto de outro ilustre Conselheiro aqui 
da Casa, falou “Que o Conselheiro tem o dever de diligenciamento”. Ele realmente tem 
esse dever de diligenciamento e é importante o Conselheiro procurar o candidato para 
saber das ideias dela. Cumprimento seu pronunciamento, estou de acordo, que a Chapa 
Pró-Ativa fez esse mesmo tipo de levantamento e foi muito bem recebida por ambos os 
candidatos. Pudemos esclarecer vários pontos. 
 
Regina Helena Secaf – Fomos pró-ativos concomitantemente.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Hoje vi vários Conselheiros falando sobre que o 
Conselho representa o associado. Queria dizer sobre essa questão que quando a gente 
representa o associado, a vontade do associado, não dá para representar só em que a 
gente ou nosso grupo quer representar. Por que isso? Por que essa minha fala? Tivemos 
eleições para o Conselho, temos constantemente a cada dois anos e sempre defendi que 
como o sócio vota nos grupos políticos, já que eles infelizmente existem, mas o sócio 
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vota neles determinado dentro de uma proporção, dentro de uma vontade que espalha 
votos em todas as tendências praticamente sem exceção, que o Conselho e 
principalmente suas Comissões que representam o sócio deveriam acompanhar essa 
visão de que deve ter gente de todas as tendências dentro das Comissões. Há dois anos 
fiquei bastante contente que a maioria das Comissões do Conselho Deliberativo 
reconheceram essa votação, essa vontade do sócio e fizeram composições praticamente 
em todas elas, colocando gente que pensava igual a Diretoria, gente que pensava 
diferente, então, quase todas as Comissões fizeram essa questão, passamos a ter 
comissões mistas. Isso é simples reconhecimento da vontade do associado, isso não é 
troca político, isso é reconhecimento da vontade do associado. Infelizmente para minha 
surpresa parece-me que quase todas as Comissões já nomeadas, agora praticamente não 
reconhecem as tendências de mais de 50% dos associados que votaram na eleição e em 
torno da metade, um pouco menos que votou aqui na eleição do Conselho. Desculpe, 
senhores, isso é um recuo no tempo, é defender o sócio apenas em que temos vontade. 
Esta Casa deve representar seu associado em todas as questões, inclusive na vontade 
política de ter gente representada em suas Comissões, do mesmo modo que representa 
aqui no Conselho, da forma que o associado pediu. E não da forma que a gente quer 
politicamente, porque ganhamos a eleição. Ora bolas, ganhamos uma Comissão isso 
significa que o associado não tem mais vontade, que agora colocamos todo mundo na 
mesma tendência. Isso não faz o menor sentido. Avançamos há dois anos e agora 
recuamos parece que na totalidade das Comissões. Quero lamentar e pedir que 
repensem nessa postura, refaçam essas Comissões se assim as montaram.  
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo (aparte) – Acho que em nossa vontade 
de ouvir o associado, que é uma questão que todo mundo manifesta, até faço uma coisa, 
o associado nem sabe o que faz a Comissão. A gente quer representar o associado, mas 
os associados nem sabem o que faz essa Comissão. Além de tudo, acho que as Comissões 
têm que prestar contas do que fazem, nunca vi um relatório das atividades que uma 
Comissão fez. Elas se reúnem mensalmente? O que elas discutem? Então, acho que mais 
do que fazer uma comissão mista, as Comissões tem que trimestralmente trazer para 
esta Casa um relatório das atividades performadas por ela, para que a gente chegue para 
os associados e explique o que faz uma Comissão. Tem gente que acha que a Comissão 
de Obras define a obra que o Conselho vai fazer ou não, que a Diretoria vai fazer ou não. 
Então, se a gente está nesse movimento de vir de encontro aos anseios dos associados, 
primeiro, temos que educar os associados sobre o que é realizado. Então, minha 
proposta aqui fica para todos os Presidentes das Comissões, que prestem, façam um 
relatório trimestral, semestral, não sei com que frequência se reúnem, esclarecendo e 
colocando transparência nas atividades performadas pela sua Comissão.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Estou vendo que o Ado também levantou lá. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – O senhor vai responder ao aparte? 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Ela não fez bem um aparte, na realidade deu outra visão 
sobre a questão do trabalho das Comissões. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Tendo em vista que mais ou menos 1/8 dos 
associados vem votar, o senhor acha que uma reforma do sistema eleitoral, só para 
sugerir en passant, voto pela internet ou expansão do prazo de votação, fazendo com 
que mais sócios viessem votar poderia ajudar em seu pleito de tornar a informação e a 
participação mais efetiva. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Acho que estamos misturando assuntos diferentes, acho 
que o processo de votação ser mais aberto, tipo voto por internet acho que é possível 
assim que realmente se comprovar seguro. Se comprovado seguro não tenho nada a 
opor. Quanto ao sistema eleitoral, esse foi o sistema proporcional que a 
proporcionalidade foi o que achamos melhor naquele momento. Eu, como o senhor já 
sabe, sou contra as chapas no momento, acho que deviam acabar, acho que isso é uma 
forma que não corresponde ao associado. Faltou alguma pergunta? Mas, Ado, sendo 
muito honesto, não falei sobre essa questão e a gente gerar um debate sobre isso... 
 
Luiz Eduardo Fernandes – A participação. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – A questão da participação acho que sim, se tiver mais 
tempo e voto pela internet vamos ter mais participação. Mas, veja, democrático que vota 
quem quer e de verdade, de verdade acho que a gente deve fazer gestão para mais gente 
votar, mas não tenho ilusão de que todo mundo vai sair de casa para vir votar. Acho que 
se a gente falar que vai dobrar a mensalidade vamos ter, não os Veteranos, mas temos 
29 mil pagantes, provavelmente 26 mil, 27 mil virão aqui. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Antes de agradecer sua resposta, só com a questão da 
segurança, queria dizer que voto no CRM por internet, voto para senador na Itália por 
correspondência, essa questão já está meio fundamentada. Muito obrigado pela sua 
resposta. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Concordo, Ado, mas aí precisa entrar com uma mudança 
do nosso Regimento Eleitoral. Simplesmente a gente pede 50 assinaturas, todo mundo 
topando vamos em frente. Acabei. Opice, quer falar alguma coisa? 
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Luiz Eduardo Fernandes – Fiz essa coleta de assinaturas, à época meu grande amigo 
Manssur... 
 
Presidente – Desculpe-me, o senhor já fez seu aparte. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Só para esclarecer, é importante. 
 
Presidente – Por favor, ele já respondeu. Ainda têm dois Conselheiros. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Essa proposta já foi feita, assinada na gestão do Manssur. Foi 
arquivada sem vir para o plenário. Muito obrigado. 
 
Presidente – Está certo. 
 
Renato Müller da Silva Opice Blum (pela ordem) – ... A Conselheira Renata questionou a 
questão da transparência das Comissões. Hoje foram meus primeiros atos como 
Presidente da Comissão Jurídica, então preciso fazer um esclarecimento. Todas as 
reuniões, todas as discussões, todas as aprovações e demais atos estão devidamente 
registrados, arquivados e à disposição de todos no Conselho Deliberativo. E posso 
assegurar também que não são poucas atas nem poucos registros, só hoje foram 
aproximadamente em torno de quase 50 laudas analisadas, discutidas, assinadas, 
debatidas e à disposição de todos. Só para esclarecer.  
 
Presidente – Muito bem. Dr. Renato Opice Blum... 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Mas o senhor não acha... 
 
Presidente – Só um minuto. E acrescento que não só como o ilustre Presidente da 
Comissão Jurídica salientou, não apenas a Jurídica, mas todas as demais Comissões, 
inclusive sugiro que a senhora leia os Regimentos caso queira, tem até na internet, das 
Comissões Permanentes que temos no Conselho, que vai justamente constatar o que o 
Dr. Renato acabou de dizer. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Nunca duvidei que houvesse o registro, 
na verdade minha proposta é que seja mais fácil para você ter acesso ao registro. Então, 
assim, para um Conselheiro ir lá, ficar lendo todos os registros de todas as Comissões do 
que foi debatido durante o ano é um trabalho infrutífero, sendo que os Presidentes das 
Comissões e as Comissões poderiam um sumário executivo do que foi discutido. Mandar 
para o Conselho e quem quiser se aprofundar no tema iria através da ata. Nunca quis 
dizer que ninguém trabalha, ninguém faz nada, só quis falar que é o seguinte: quanto 
mais fácil for o acesso à informação, mais simplificado, melhor a comunicação. Não custa 
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nada para o Presidente da Comissão fazer um sumário executivo com o que foi tratado. 
Quem quiser se aprofundar no tema vai atrás da ata. 
 
Presidente – Está bem, só para acrescentar, Dr. Renato, salvo engano, no Regimento 
Interno da Comissão Jurídica, anualmente a Comissão presta contas, digamos assim, ou 
seja, um relatório de todas as suas atividades. 
 
Renato Müller da Silva Opice Blum – Isso. 
 
Presidente – Então, também sob esse aspecto existe já essa, digamos assim, essa 
demonstração de tudo que foi feito durante o ano, de uma forma, digamos, mais 
detalhada, fácil e condensada para o Conselheiro ter acesso. Muito obrigado. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Reiterando o que o Conselheiro Opice Blum falou. 
Conselheira Renata Campos todas as atas da Comissão de Esportes estarão à disposição, 
tivemos apenas uma reunião, foi a primeira reunião, onde já foram abordados diversos 
temas. Uma inovação da Comissão de Esportes é que será criado um canal aberto, 
inclusive já até conversei com o Presidente Célio Cássio, terá um espaço na Revista do 
Clube, um canal aberto a todos os associados, Conselheiros, Diretores, coordenadores, 
atletas, pais de atletas, aqueles que quiserem nos procurar para sugestões, críticas 
construtivas, a Comissão de Esportes estará à disposição para receber qualquer um, 
qualquer associado. A Comissão de Esportes procurará ser pró-ativa, sempre procurando 
sugerir algumas coisas. Já na primeira reunião foi muito produtiva. Não concordo com o 
que o Conselheiro Lomonaco falou em relação a tendências. Não existe tendência na 
Comissão de Esportes. A Comissão de Esportes procurará agir com lisura, transparência e 
sem tendência política alguma, não existe tendência política para esporte. Todas as 
pessoas que compõe a Comissão de Esportes mostraram muito conhecimento nessa 
primeira reunião, muita competência, surgiram diversas ideias e tenho certeza que a 
Comissão de Esportes fará um grande trabalho pelo esporte do Clube. Podem cobrar da 
Comissão de Esportes. Bom, tomando o gancho de vários Conselheiros que me 
antecederam, vários Conselheiros falaram de várias propostas de alteração de 
ordenamento jurídico, então, vim especialmente para falar sobre alteração do 
ordenamento jurídico. Gostaria de solicitar ao Presidente Célio Cássio que criasse uma 
comissão especial urgente para revisão de todo nosso ordenamento jurídico, incluindo 
Estatuto, Regulamento Geral, Regimentos. Até elenquei alguns assuntos, alguns tópicos 
que foram até falados por alguns Conselheiros que me antecederam. Não sei se uma 
comissão especial, teria que se pensar melhor uma comissão, ou algumas comissões que 
pudessem centralizar em alguns tópicos e não o Conselheiro entrar com proposta de 
alteração. Pegar 50 assinaturas. Talvez fosse mais ágil nós criarmos uma comissão ou 
várias comissões para alteração ou revisão estatutária. Elenquei alguns tópicos em 
relação a atletas beneméritos, comparecimento dos Conselheiros às reuniões, 
profissionalização de Diretoria, governança e compliance, função das Comissões 
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Permanentes, conselho de gestão, sistema de votação de propostas nas reuniões do 
Conselho, Regimento para Eleição Parcial do Conselho, Eleição do Presidente e Vice da 
Diretoria, mandato, data de aprovação da PO, que inclusive até já vi uma proposta, que 
assinei, do Diretor Marlon. Inelegibilidade dos associados para qualquer cargo eletivo, 
quarentena dos Conselheiros que ocupam cargos na Diretoria. Esses são alguns tópicos 
que acho que seriam importantes para discussão. Então, solicitaria com urgência criação 
dessa comissão, para que já pudesse vigorar antes das próximas eleições. É isso. Muito 
obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Sr. Conselheiro. Analisarei seu pedido e oportunamente 
deliberarei. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ... Gostaria de fazer um voto de louvor, não vim me 
inscrever, então gostaria de parabenizar esta Diretoria desde o mais simples funcionário 
até o Presidente do Clube, nessa última crise que tivemos, em que houve uma 
paralisação geral do País em função de uma greve de caminhoneiros em que todos os 
setores sofreram paradas, sofreram desarranjos, todas as atividades. E aqui no Clube não 
vi nada, o Clube continuou em funcionamento, não houve crise de abastecimento, não 
houve crise nenhuma, o Clube funcionou perfeitamente nesses dias. Isso não é mérito de 
uma pessoa, é mérito de um conjunto, é um conjunto que está gerindo o Clube, que está 
trabalhando desde o servente lá embaixo até o Presidente. Não tivemos nenhuma falha. 
Meus parabéns ao Sr. Presidente. Segundo, gostaria de, engraçado, há muito tempo que 
a gente frequenta este Conselho e toda vez que começa uma nova questão, um novo 
Conselho sempre me lembro daquela figura do cristão novo, que quando entra na igreja 
quer que se faça todos os milagres. Não é bem assim, o Clube é uma máquina de difícil 
operação. Escutei aqui a questão de custos, uma técnica de custos, mas todo custo é 
função de um orçamento. E o orçamento tem que ser feito no tempo da Presidência. 
Quer dizer, o Presidente tem que fazer o orçamento dele e seguir o orçamento. Hoje em 
dia o tempo do orçamento é diferente, o Presidente já entra com orçamento feito pelo 
outro, não há condição de se gerir uma questão dessas. Então, a primeira modificação 
que se faça em nível de controle de custos seria passar para que o orçamento coincida 
com a gestão do Presidente. Aliás, essa questão está sendo passada para ser discutida 
aqui no Conselho. Outra coisa que escutei aqui, e é válido, que as disputas nas 
preferências, nas posturas políticas haveria de ter um diálogo dos pretendentes, dos 
candidatos. Senhores, há muito tempo pessoas que me foram muito queridas, uma delas 
a Ivanilce, mãe do Cappellano, tínhamos um grupo que a primeira coisa que fazíamos era 
convocar os candidatos para colocarem 10 pontos da sua política. E em cima disso a 
gente escolhia qual deveríamos apoiar. Isso não é novidade, isso foi feito há muito tempo 
e acho que deve ser feito. Mas seria uma providência não de partidos, porque aqui a 
gente não tem partidos, aqui a gente tem grupos. Grupos que se identificam por uma 
questão de partidos. Teoricamente esses grupos deveriam ser desfeitos e se integrar a 
um Conselho, em que estaríamos trabalhando em prol do Clube não fracionado em 
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partidinhos, isso não funciona, aqui no Clube não funciona, isso é uma bobagem. 
Terceiro item que tenho que vir falar aqui, porque no fundo é muito primário querer 
considerar o Clube como empresa, não tem sentido isso. O conceito de empresa é ter 
lucro e o Clube não tem lucro, ele tem equilíbrio financeiro, então, por aí o conceito de 
Clube empresa vai por água abaixo, o que se tem, o que se quer... o que se precisa é ter 
gerências profissionais, gerências que respondam à orientação dos Diretores, isso 
precisa. Senhores, quero terminar essa minha intervenção fazendo um convite aos 
senhores que quiserem, no dia 7 de agosto próximo futuro o Instituto Brasileiro de 
Engenharia de Custo vai premiar algumas pessoas como engenheiro do ano de 
engenharia de custo. E este ano me elegeram.  Então, os senhores estão convidados a 
estar lá, por favor.  
 
Presidente – Parabéns, Conselheiro. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Badra, posso fazer só um comentário? 
... Você pode me dar um aparte, Badra? Quero um aparte, quero advogar em nome dos 
novos cristãos. É graças aos novos cristãos... 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – A senhora vai fazer aparte: perguntar ou comentar? 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Só quero fazer um comentário. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Comentário não aceito. ..., aceito pergunta.  
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 23:26 horas. 

 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 687ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 de 

julho de 2018, com as retificações já dela constantes. 
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