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ATA DA 689ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Patrizia Tommasini de Souza Coelho 
Primeira Secretaria: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Segunda Secretaria: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Élida Pugliezi De Bessa 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 

 
4) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Presidente – Justificou a ausência do Primeiro Secretário Claudio Vita Neto, por 
motivo de viagem a trabalho, propondo ao Plenário, que concordou que a 
Primeira Secretaria fosse ocupada pela Segunda Secretária Maria Emília Alves 
Rocha dos Santos; a Segunda Secretaria pela Terceira Secretária Karim Christine 
Donatelli Di Tommaso Latorre; e, a Terceira Secretaria “ad hoc” pela Conselheira 
Élida Pugliezi De Bessa. 
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5) EXPEDIENTE SOLENE 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes do Grupo 
B convocados para esta reunião: Marilena Simões Queiroz e João De Martino 
Junior, da Chapa Pinheiros de Todos Nós; Cleantho Camargo e Fábio Rogério 
Moreira, da Chapa Pinheiros Sempre; Maria Ângela Franco de Faria Moreira da 
Silva, da Chapa Nosso Clube 5 Estrelas; e, Maysa Marília Martini Ferreira Caruso, 
da Chapa Proativa. 

 
 

6) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Submeteu ao Plenário, que aprovou as seguintes proposições: votos 
de pesar: 1) formulado pela Mesa do Conselho, pelo falecimento da Meila de 
Toledo Pinto, irmã do Conselheiro Antonio Luiz de Toledo Pinto, Secretário da 
Comissão Permanente de Processamento e Julgamento e mãe da Associada 
Mariana Calmon Feliciano de Paschoal, esposa do Conselheiro Marcio Zanettin de 
Paschoal; 2) de autoria do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, pelo 
falecimento da Sra. Maria Bombonati Borini, mãe do Associado Atílio Borini 
Junior, Assessor da Bocha, informando sobre a Missa de Sétimo Dia. 
 
Primeira Secretária em exercício – Colocou à disposição dos Conselheiros, para 
consulta na Secretaria, os seguintes expedientes enviados pela Diretoria: 1. 
tratando das alterações em sua composição até maio de 2019; e, 2. 
encaminhando o Relatório de Acompanhamento Mensal, Boletim ECP e as 
Demonstrações Contábeis do mês de agosto de 2018, também disponíveis para 
consulta no site do Clube; Finalizando, informou que o Relatório Anual de 
Atividades do período de maio de 2017 a maio de 2018 encontra-se à disposição 
para consulta na página do Conselho na Internet. 
 
Presidente – Em nome da Mesa do Conselho, propôs voto de louvor à equipe do 
Clube que pela terceira vez consecutiva conquistou o Troféu Brasil de Atletismo, 
realizado em Bragança Paulista neste mês de setembro, tendo o Pinheiros 
encerrado a competição com 50 medalhas, 20 de ouro, 16 de prata e 14 de 
bronze, somando 685 pontos. Discorreu sobre a importância da conquista, exibiu 
os troféus trazidos pelo Clube, convidando para subir ao palco, a fim de serem 
homenageados, alguns desses atletas que se encontravam presentes, Talles Silva; 
Gládson Barbosa; Daysiellen; Luiz Pires; Derick; Claudine; Júlia; Gean; Érica; 
Jenifer; Joelma e os treinadores Clodoaldo e Filipe, bem como o Presidente da 
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Diretoria, Roberto Cappellano, o Diretor de Área de Esportes Olímpicos e 
Formação, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira; o Presidente da Comissão 
Permanente de Esportes, Fernando Silva Xavier Junior e o Gerente de Esportes 
Olímpicos e Formação, Claudio Roberto Castilho, tendo todos sido homenageados 
com palmas. 
 
Gládson Barbosa – Convidado pelo Sr. Presidente, assim se pronunciou em nome 
de todos os homenageados: Boa noite a todos. Só tenho a agradecer, acho que 
sou o atleta dos mais velhos do Atletismo em atividade, 13 anos representando 
essa bandeira e muito contente por mais uma vez esse troféu estar vindo para 
Casa. Agradeço a todos vocês que fazem o possível para que o Atletismo do 
Pinheiros seja sempre forte e competitivo. Então, em nome de toda equipe, 
muito obrigado a todos.  
 
Presidente – Deu por encerrada a homenagem, passando às inscrições no 
Expediente. 
 
Roque Antonio Horta de Ferreira Mendes – Propôs votos de louvor aos primeiros 
pinheirenses a integrar a Seleção Brasileira que no Masculino conquistou o título 
de Campeã da Copa das Nações de Futebol 7, mais conhecido como Futebol 
Society, a saber: Bruno de Almeida Mendes, autor de um dos 5 gols contra 2 da 
Colômbia, neto do saudoso Conselheiro Eduardo Vianna Mendes (Canhoto); 
Marco Antonio Cardoso (Batata), que atuou como técnico, irmão do Conselheiro 
Odilon Gonçalves Lima Cardoso e filho do saudoso Conselheiro Mario Lima 
Cardoso, uma família de futebolistas pinheirenses; e, no Feminino, uma 
representante pinheirense, Tatiana Mallet, que se sagrou campeã da Copa das 
Nações. Votos aprovados. 
 
Dulce Arena Avancini – Propôs voto de pesar pelo falecimento da Atleta 
Benemérita Amarylles Pivetta Antoniazzi (Chuchu), que competiu pelo Vôlei 
desde 1958, tendo participado de diversas competições, como 3 Campeonatos 
Estaduais; 4 Paulistas; 1 Brasileiro; 1 Sul-Americano e 1 Mundial; no Atletismo, foi 
campeã Brasileira duas vezes em Salto em Altura, tendo se sagrado campeã em 
1961; jogou Boliche na equipe Serelepes; e, no Tênis, participou de vários 
campeonatos internos. Voto aprovado. 
 
Andreas de Souza Fein – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) aos associados 
provenientes de diversas seções esportivas, agraciados no mês de agosto com o 
distintivo DEA (premiação promovida pelo Comitê Olímpico Alemão a atletas que 
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tenham obtido os índices exigidos em diversas modalidades esportivas, divididas 
em quatro grupos: velocidade, força, resistência e coordenação, cujo objetivo é 
motivar atividade e combater o sedentarismo, contribuindo para uma melhor 
qualidade de vida), a saber: Flavio de Almeida – Ouro, Rodrigo Blanes, Roberto V. 
Ferreira da Silva, Rosemarie Heineken, Maria A. de Camargo Soares, Marcio Ortiz 
Meinberg, Carlos Eduardo Ferreira de Souza, Hans Werner Schluepmann, Rodrigo 
Saraiva Sayão, Burkhard Cordes, Arthur Berni Neto, Mario Mamprin Mamprim 
Stein, Bernardo Neto Ferraz, Wolf Dieter Heineken e Detlef W. Schultze; 2) à 
equipe pinheirense que conquistou a 5ª colocação na Copa Brasil de Natação 
Master (21 a 23/09/2018 - Caxias do Sul/RS), a saber: Flavia Prada, Sandra 
Figueira, Alfred Jacob e Detlef Schultze. Proposta aprovada. 
 
Silvia Schuster – Propôs votos de louvor a duas seções, a saber: 1) à Seção de 
Boliche de 10 pinos, pela conquista de 4 das 6 finais do Campeonato Brasileiro 
Individual, com destaque aos seguintes associados: Stephanie Martins – 
Bicampeã da Primeira Divisão Feminina; Rodrigo Marques - Primeira Divisão 
Masculina; Gianfranco Dieguez – Campeão e Marcio Zanettin de Paschoal – Vice-
Campeão da Terceira Divisão Masculina; Júlia Paschoal – Campeã e Gabriela 
Reinbold - Vice-Campeã da Divisão Feminina Juvenil; 2) à Seção de Remo, pela 
conquista obtida no Campeonato Paralímpico (Bulgária – setembro/2018), com 
destaque ao pinheirense Jairo Klug, disputando com Diana Barcelos, do Flamengo 
conquistaram Medalha de Ouro na Final A do Double Skiff Misto. Votos 
aprovados. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Apresentou formalmente seus 
companheiros de Comissão Permanente Financeira, da qual é Presidente, a saber: 
Edmundo Comino Junior (Vice-Presidente), Antonio Augusto Brant de Carvalho 
(Secretário), Álvaro Vaselli e Antonio Carlos Fiore (Membros). Colocou a Comissão 
à disposição dos Conselheiros para receber críticas, sugestões, consultas, toda 
última segunda-feira do mês, das 18:30 às 19:30 horas. 
 
Maria Elisa Cappellano – Propôs voto de louvor ao Departamento de Assistência 
Social, por ter contratado um funcionário portador de Síndrome de Down, Luiz 
Guilherme Martins Giácomo (Guiga), associado, que será treinado para atender 
ao DAS, que também atende aos funcionários. Destacou que uma iniciativa dessas 
torna o Clube um exemplo a ser seguido pela sociedade como um todo. O 
segundo voto de louvor que propôs foi à Diretoria, pela realização do evento Rod 
Hanna, fraqueado aos associados depois do Desfile de Aniversário. Votos 
aprovados. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs votos de louvor por recentes 
conquistas da Ginástica Olímpica, a saber: Equipe Principal - Pentacampeã do 
Campeonato Brasileiro, com destaques aos atletas Arthur Nory (atleta olímpico), 
Francisco Barretto Junior, Renato Oliveira, Gustavo Polato, Guilherme Oliveira e 
Pericles da Silva; 2) pela conquista do Campeonato Brasileiro por Aparelhos, com 
destaque a Ingrid Lima Messias; Erika Gomes da Silva; Isabel Almeida Barbosa; o 
medalhista Arthur Nory; Francisco Barretto, Pericles da Silva; Renato Oliveira; 
Gustavo Polato; Glauco Garrido; Angelo Assumpção; Vinícius Reis e André 
Moraes; tendo sido medalhistas nos aparelhos cavalo com alças Francisco 
Barretto (Prata); Arthur Nory (Prata); nas paralelas: Pericles da Silva (Ouro); barra 
fixa: Francisco Barretto (Ouro). Cumprimentou o Diretor de Área de Esportes 
Olímpicos e Formação, Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira e a Diretora 
Adjunta de Ginástica Artística, Zsuzsanna Ilona Katalin Jarmy Di Bella, aos 
Técnicos e coordenadores, que tão bem fazem um trabalho na Ginástica Olímpica 
do Brasil: Raimundo Blanco; Hilda Blanco, a Pitchi; Cristiano Albino; Hilton Di 
Chelli Junior, o Batata e Danilo Bonnéia. Votos aprovados. 
 
Presidente – Como vários Conselheiros passaram a se associar ao proponente, 
considerou os votos como proposta do Plenário como um todo. 
 
Regina Helena Secaf – A par de elogiar o trabalho do Conselheiro Marcelo 
Minhoto Ferraz de Sampaio (Xexa) e do Diretor de Área de Esportes Olímpicos e 
Formação, Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, propôs voto de louvor à 
Seção de Handebol, destacando que as categorias Cadete Feminino e Infantil 
Masculino irão para o Campeonato Sul-Americano, representando o Brasil, com a 
camisa do Esporte Clube Pinheiros. Também propôs voto de louvor à Seção de 
Badminton, pois todos os atletas trouxeram medalhas no Campeonato Nacional 
de Curitiba. Pediu mais atenção da Diretoria, comentando que a modalidade 
carece de reconhecimento e espaço. Prosseguindo, informou que a loja de trocas 
de uniformes abrirá em outubro, no 3º andar do Conjunto Desportivo; lá poderão 
ser deixados uniformes que não estão sendo mais usados e ser feita a troca da 
numeração. Agradeceu à Diretoria pelo apoio e propôs votos de louvor à ex-
Conselheira Renata Torres, idealizadora, bem como ao Conselheiro Ademar 
Pocaterra, pela luta para dar prosseguimento ao projeto. Associou-se ao voto de 
louvor consignado ao atleta Jairo Klug, do Remo.  Os votos foram aprovados. 
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7) ORDEM DO DIA 

Item 1 
- 

Apreciação da Ata da 688ª Reunião Extraordinária realizada no dia 27 
de agosto de 2018. 

Presidente – Submeteu ao Plenário pedido de retificação proposto pelo 
Conselheiro André Franco Montoro Filho, suprimindo de seu pronunciamento no 
item 2 da Ordem do Dia a frase: “Uma empresa, sei que isso significa e que não 
existe a necessidade de eficiência administrativa, mas muitas ....” e iniciando com 
letra maiúscula “Muitas ....”. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-05/2018, referente à proposta formulada 

pela Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito a 
Fernando Saraiva Reis, da Seção de Levantamento de Peso. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Silvia Schuster – Enalteceu o atleta, que é associado e treina desde criança, 
julgando-o merecedor da honraria e parabenizando-o pela conquista, bem como 
a Diretoria pela iniciativa da proposta. 
 
Presidente – Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, submeteu a 
proposta à votação, tendo o Plenário a aprovado por unanimidade de votos. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-39/2018, referente à proposta formulada 

pela Diretoria, de concessão do ingresso do Atleta Nicolas Massao 
Ferreira Silva, da Seção de Esgrima, como Associado Contribuinte, na 
classe Individual, independentemente da aquisição de título social. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. Não 
havendo oradores que quisessem se manifestar, desde logo submeteu a proposta 
ao Plenário, que a aprovou por unanimidade de votos. 
 
 
Item 4 - “A Voz do Conselheiro” 

Silvia Schuster – Reivindicou maior divulgação dos jogos de Vôlei, Basquete, 
inclusive através dos totens do Clube. Em segundo lugar, indagou da Diretoria 
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quando serão iniciadas as obras da cobertura do 5º andar do Conjunto 
Desportivo, tão necessárias. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rubens Amadeu – A par de transmitir anseio de associados, que pretendem ter 
acesso ao que os candidatos à Presidência da Diretoria pensam, a fim de que 
possam convencer seus Conselheiros a votarem naquele de sua preferência, 
propôs ao Presidente do Conselho que avalie e implemente, para a eleição de 
2019, os seguintes pontos: publicação, nos meios de comunicação do Clube, da 
proposta de gestão de cada presidenciável e o que o motiva a ser Presidente da 
Diretoria; apresentação aberta, aos associados, da proposta de mandato de cada 
presidenciável, com direito a pergunta pelos associados; e, por último, debate 
aberto aos associados entre os presidenciáveis, através de um mediador, 
considerando perguntas selecionadas pelos associados. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Mesa do Conselho Deliberativo. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Primeiramente, demonstrou sua satisfação 
em ver todo o progresso dos nossos esportistas, comentando que é muito bom 
constatar que se encontram num alto nível. Continuando, reportou que foi 
procurada por vários associados, que lhe fizeram muitas perguntas e revelaram 
certo descontentamento com diversos assuntos do Clube, principalmente quanto 
à manutenção. Houve muitos questionamentos quando da mudança do piso de 
pedras portuguesas, entretanto, hoje há pisos de várias qualidades e remendos 
de cimento mal feitos por todo lado. Em segundo, as mesas do Solarium da 
piscina foram trocadas e os ombrelones também, por quê? Onde estão hoje? Nas 
dependências do Tênis o piso também está desigual. Uma coisa importante é o 
elevador da Sede Social, que não está recebendo a devida atenção. Ele é antigo, é 
verdade, mas o piso da cabine tem um lugar que parece afundado e o elevador 
com excesso de peso, muitos carrinhos com bebês chega a baixar, formando um 
degrau de quase 30 cm. E esse é o único acesso que eles têm para ir ao 
restaurante. Por último, referiu-se às inovações na área do Boliche. As cadeiras 
antigas de ferro, aquelas pretas que são forradas estão na lateral dos armários do 
Boliche onde guardamos as bolas, em frente ao banheiro. Estão em bom estado, 
por enquanto estão lá. Foram substituídas por bancos de madeira com encosto 
reto. Uns são muito próximos dos outros, o que impede os bolicheiros de ficar 
mais tempo sentados para jogar ou assistir aos jogos. A intenção foi boa, mas 
realmente dá dor nas costas. Muitos perguntam a que nível estamos chegando, 
subindo muito no campo esportivo, mas pergunto se a manutenção adequada 
para manter o que se tem é tão cara. Só posso responder que estamos baixando 
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de nível nesse aspecto, e bastante. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
 
Item 5 - Várias. 

Regina Helena Secaf – ... Acho que todos os Conselheiros estão sabendo de 
problemas que tivemos no Clube com violência. Tivemos problema na Sauna com 
dois frequentadores, me parece que um correndo atrás do outro com uma faca. 
Seria bom que o Clube tomasse algumas atitudes um pouco mais rígidas em 
relação à sociedade pinheirense. A gente sabe que aqui é um mini Brasil, né? 
Como a gente diz lá no Pais Pinheirenses, aqui é um mini Brasil, e reflete mesmo, 
a violência que a gente está vendo fora, problemas políticos. Me parece que foi 
uma briga sobre time de futebol, incrível, né? E uma coisa muito mais grave do 
que isso, porque enquanto na Sauna foi adulto contra adulto, tivemos no feriado 
de 7 de setembro um episódio criminoso dentro do Pinheiros. Duas crianças de 8 
a 10 anos brigaram durante o jogo. Um deles foi chamar o pai. O pai voltou com 
sentimento animalesco, porque só pode ser definido assim, para brigar com a 
criança que tinha brigado com o filho dele. Enfiou o joelho no peito da criança, 
esfregou a cara da criança no chão. Antes disso, pediu para essa criança ajoelhar 
e pedir perdão. As cenas são nojentas. Vi as fotos. As cenas são nojentas. Alguns 
adultos parece que viram, mas ninguém agiu, parece que apenas filmaram. De 
novo, né, a sociedade brasileira se refletindo aqui dentro: vamos filmar e não 
vamos agir. Uma das crianças foi tentar defender a criança que estava sendo 
socada lá contra a terra e teve seu cabelo puxado de uma maneira que levantou o 
corpo dela para longe. As cenas são terríveis, senhores. Peço à Diretoria 
Administrativa que o Conselho tome todas as ações que recebamos, todas as 
ações que forem feitas no Clube, na Diretoria Administrativa para este caso, 
porque o que penso é o seguinte, é um crime.  
 
José Manssur (fora do microfone) – Não tenha dúvida. 
 
Regina Helena Secaf – Então, acontece que não podemos fazer uma reuniãozinha 
com o Diretor Administrativo e o cara tomar 90 dias de suspensão, ele não vai 
recorrer e aí não vem para o Conselho, é muito simples. Estamos em 
comunicação com os pais dessas crianças. Com certeza vai ter um processo fora 
do Clube e acho que o Clube tem que dar andamento de acordo com o que for 
resolvido na justiça fora daqui, porque vai ser muito fácil o cara tomar 90 dias, um 
ano que seja e voltar para este Clube. Ele é criminoso. Agora, uma questão um 
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pouco mais light. Estamos com o processo de construção da nossa casa de barcos, 
no Remo, lá em nossa raia olímpica da USP. Parece que está muito demorado. 
Estou com os documentos em mãos. Enfim, o Pinheiros entrou no dia 24 de 
agosto. Recebeu uma resposta no dia 26 de agosto. Não está sendo tão 
demorado assim. Queria saber da Diretoria qual é o problema. Será que 
tombaram a raia da USP e vocês não estão conseguindo construir? Acredito que 
possa ser isso, porque a demora é muito grande. Em relação à manutenção do 
Clube, temos um telhado quase caindo ali atrás do prédio do restaurante do 
Tênis. O chão, como a Conselheira Prochaska acabou de dizer das pedrinhas, está 
mais do que claro, está mais do que provado que é possível restaurar com 
dignidade esse mosaico português. Estamos perdendo o piso permeável do Clube, 
está acabando a permeabilidade do Clube, estamos tacando cimento para todo 
lado. As pedrinhas são as coisas mais fáceis do mundo para um Clube que tem o 
dinheiro que tem, para serem reformadas. Alguns que acham que não vale a 
pena, mas podemos perder até descontos no IPTU pelo nosso piso não mais 
permeável. Não sei, no meu prédio acontece isso. Mas, enfim, gente, é isso, o 
principal mesmo é a agressão à criança. Acho que o Clube tem que tomar severas 
atitudes.  
 
Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – Presidente Célio Cássio, gostaria de 
solicitar que fossem disponibilizadas essas imagens numa sessão secreta aqui 
para os Conselheiros. Acho muito importante que todos os Conselheiros tomem 
ciência dessas imagens que foram gravadas. Se for possível, agradeceria.  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (aparte) – Gostaria de, pela justiça e pelo 
bom andamento da administração da nossa gestão, que cumpre regras, a USP 
somente autorizou a obra da casa de barcos no último dia 13 de setembro. Era o 
que tinha a dizer, senhora.  
 
Regina Helena Secaf – Tenho o documento aqui, assinado, como dizem, parece 
que foi num papel de pão, mas assinado no próprio pedido do Pinheiros, atrás, 
liberada a construção, posso lhe mostrar. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Gostaria que a Diretoria oportunamente 
mostrasse a senhora, por que não. Foi dia 13 de setembro autorização formal da 
Universidade de São Paulo. 
 
Regina Helena Secaf – Vamos trocar informações. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Ok, em alto nível, por favor. 
 
Regina Helena Secaf – Claro, sem dúvida, em alto nível.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheira Regina. Os requerimentos feitos a mim e à 
Diretoria serão oportunamente apreciados. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Gostaria de fazer uma colocação, que hoje, 
Presidente, fomos convocados, 215 Conselheiros somos, né? (Pausa) Duzentos e 
quinze Conselheiros para dois assuntos principais, que são a votação da 
aprovação do Atleta Benemérito Fernando Saraiva Reis, que é um campeão 
mundial na categoria Levantamento de Peso e do Atleta Nicolas Massao Ferreira 
Silva, da Seção de Esgrima, para a transformação em associado não pagante. No 
ano passado, quando o senhor era Vice-Presidente e o Collet era Presidente, 
estive aqui nesta tribuna e disse que não precisaríamos ter 10 reuniões por ano, 
que isso é um absurdo. Convocar 215 Conselheiros, por mais valoroso que seja o 
título do atleta benemérito e a transformação do associado em não pagante, 
acho que não tem sentido. Naquela oportunidade falei que os clubes coirmãos, 
que a gente tem contato com todos eles, fazem de quatro a seis reuniões por 
ano. Minha sugestão aqui, acho que a deliberação não deveria ser somente do 
Presidente do Conselho, acho que deveria consultar o Conselho, minha sugestão 
é que se façam seis reuniões por ano. Temos três reuniões que já são 
comprometidas, que é a previsão orçamentária; aprovação das contas e as 
eleições, e as outras três para outros itens. Nesse quesito do atleta benemérito, 
ou honorário que seja, minha sugestão é que se reunisse, colocasse 
antecipadamente uma data, um mês, por exemplo. Um exemplo, agosto de 2019, 
se reunissem todos os processos para serem aprovados numa reunião só. 
Normalmente a Presidência assume em maio, então teria toda condição de se 
reunir os processos numa reunião só, porque acho o seguinte, os nossos dois 
assuntos que queria colocar, nosso Conselheiro Efetivo José Manssur, que honrou 
esta Casa com seis anos de muita competência, colocou na antepenúltima 
reunião para que fosse colocada uma Assembleia permanente com o assunto do 
problema do Salão de Festas. Hoje estamos reunidos aqui e há um problema 
seriíssimo, têm várias alternativas, várias discussões, hoje estamos reunidos aqui 
e poderíamos ter o tema do Salão de Festas, porque ele tem uma necessidade 
muito grande de ser resolvida. Tem um prazo, que a princípio é fevereiro de 2019. 
Poderia ser colocado em pauta, por exemplo. Outro assunto para colocar em 
pauta é com relação aos chineses, que foi feita uma Comissão de ex-Presidentes 
do Conselho Deliberativo, comandados pelo Claudio Regina, com o Sergio 
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Lazzarini e o Trinta, que fizeram dois relatórios diferentes: o Presidente fez um e 
os outros dois fizeram outro. Foi distribuído para todos os Conselheiros. Esse 
assunto tem que vir na pauta aqui, porque não está encerrado. Então, para que 
fizeram essa Comissão? Encerrou como? Tem que voltar ao Conselho. Essas 
ponderações que queria colocar ao senhor e que a gente aproveite reunião do 
Conselho para assuntos importantíssimos do nosso Clube. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Vou responder suas ponderações 
imediatamente, que é o seguinte, começando pelo fim. A questão dos chineses, 
muito pelo contrário, o senhor tem que se informar melhor, que está 
absolutamente encerrado o assunto. 
 
Antonio Moreno Neto – O Presidente Collet não arquivou, o senhor falou que ele 
arquivou e não arquivou. 
 
Presidente – Então, o senhor está mal informado de novo, por favor, leia a ata da 
última reunião e veja o que o Francisco Collet falou. Ele falou que realmente está 
arquivado. 
 
Antonio Moreno Neto – Não falou, Presidente. 
 
Presidente – O senhor falou, deixe-me falar, por favor. 
 
Antonio Moreno Neto – Pois não. 
 
Presidente – Está arquivado, o senhor, por favor, leia. 
 
Antonio Moreno Neto – Vou ler. 
 
Presidente – Ele falou que se algum Conselheiro entendesse que há alguma coisa 
adicional a ser requerida, que o faça. Assim o senhor pode fazer quando quiser, 
que o seu pedido será encaminhado. 
 
Antonio Moreno Neto – Vou fazer. 
 
Presidente – Quanto à reunião do Conselho, ex-Presidente Antonio Moreno, o 
que quero ponderar com o senhor é o seguinte. Em primeiro lugar, essa questão 
do que é importante, mais importante ou menos importante evidentemente é 
uma opinião pessoal sua. É difícil ponderar se determinado assunto, pelo menos 
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na minha concepção uma benemerência de um atleta do nível de um Fernando 
Reis tem sua importância. Dizer também que outros clubes coirmãos têm seis, 
nove reuniões, acho que não serve de parâmetro, porque temos a nossa 
realidade, em primeiro lugar. E em segundo lugar, com o máximo respeito aos 
clubes coirmãos, quase, acredita que não exista, se é que exista algum clube no 
Brasil que possa ser comparado ao Pinheiros em tamanho, importância e grau de 
exigência das suas decisões. Outra coisa que queria ponderar com o senhor é que 
enquanto for Presidente vou fazer tantas reuniões quantas forem possíveis, 
porque temos também outros dois itens muito importantes, que são os itens 
Várias e “A Voz do Conselheiro”. Não acho correto cercearmos a voz do 
associado, não concordo com o senhor nesse ponto. Acho que devemos permitir 
que o associado se manifeste. Enquanto não houver uma modificação estatutária, 
regimental que ofereça outras formas de o associado trazer os seus problemas ao 
Clube, os seus anseios, as suas aspirações, que não seja através desta reunião, 
devemos fazer a reunião, ainda que tenhamos poucos assuntos. E, digo mais, nós, 
uma coisa que o Conselho ponderou e houve por bem decidir, lembro quando 
decidimos sobre as Comissões Processantes, que retiraram competências do 
Conselho no que tange ao processamento e julgamento de casos disciplinares, me 
lembro muito bem, era Conselheiro, como de fato ainda sou, que uma das 
grandes reclamações do Conselho eram aquelas discussões intermináveis sobre 
assuntos, que aí ele sim o Conselho não entendia de tal importância, relativos a 
questões de disciplina. Aprovamos, como todos estão constatando, esses casos 
não vêm mais ao Conselho e é fato que de certa forma nossa competência foi 
esvaziada, estamos efetivamente com menos assuntos para trazer ao Conselho. 
Se fizermos retrospectivamente uma análise das reuniões do Conselho 
proporcionalmente a esses casos disciplinares vamos constatar que realmente 
tínhamos grande parte do nosso trabalho relacionada a esse tema. Não temos 
mais, é uma situação que temos que enfrentar e estamos enfrentando. Então, são 
essas ponderações que gostaria de fazer com o senhor. Mas, claro, não sou dono 
da verdade quanto a essas questões, estou apenas colocando minha posição, 
meu sentimento, que devemos, ainda que com uma pauta um pouco mais 
enxuta, devemos respeitar o associado e permitir que ele se manifeste sempre. É 
isso.  
 
Antonio Moreno Neto – Posso fazer um comentário? 
 
Presidente – Pois não. 
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Antonio Moreno Neto – Em nenhum instante aqui na tribuna falei que não 
deveríamos, muito pelo contrário, enaltecer aprovação de atletas beneméritos, 
atletas honorários ou associados que não vão mais contribuir mensalmente, em 
nenhum instante falei aqui. Então, o senhor colocou, não falei essa palavra. Falei 
que eles merecem todo nosso respeito e, mais ainda, que eles defendem nosso 
Clube. O que propus era fazer uma reunião, uma sugestão, uma reunião por ano 
exclusivamente, que chamaria todo mundo, seus familiares e seria uma coisa 
muito importante para a história do Pinheiros. Essa foi a primeira coisa. A 
segunda coisa é o seguinte, ninguém aqui está pensando em tirar “A Voz do 
Conselheiro” e item Várias. Nas seis reuniões anuais, sete, sei lá, quantas que 
acharem, nessas seis reuniões vai ter “A Voz do Conselheiro” e o item Várias, 
ninguém aqui falou em tirar isso. O que não pode é nosso Clube, com o problema 
seriíssimo do Salão de Festas não estarmos aqui hoje. E naquele instante o senhor 
indeferiu o pedido do Dr. José Manssur, pôs uma projeção que não tinha nada a 
ver com o negócio, o Presidente Dutra foi chamado aqui para dizer sobre um 
aditivo do contrato do estacionamento, com um abaixo-assinado de vários 
Conselheiros. Então, o que quero dizer é que têm assuntos importantes que 
deveriam ser colocados hoje. Se não têm os assuntos importantes, por que não 
abreviar as reuniões? Essa é a minha posição, Presidente. Obrigado. 
 
Presidente – Pois não. Item anotado. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... O que me trouxe a esta tribuna, algumas coisas o 
Conselheiro anterior já conversou, então não preciso repetir. Mas me lembro que 
na última aprovação de contas foi falado pelo Presidente Collet que realmente 
qualquer aumento de verba deveria vir ao Conselho. Temos uma obra agora que 
está para vir, que é do telhado do Poliesportivo, minha pergunta é: Vai precisar 
de aumento de verba? Ela vai ser feita realmente no final do ano, onde temos 
mais chuvas? Por que disso? Fatalmente a Diretoria tem uma resposta, claro, para 
isso, então deveria vir à tribuna e realmente esclarecer esses pontos dessa obra. 
A segunda parte que vim falar, a Conselheira Zuca já comentou e também a 
Regina Secaf, mas veio um dos Diretores, não me lembro o nome, eu era Adjunto, 
e está tentando achar a pedra correta, que é o arenito, para fazer esse remendo 
no Tênis. Mas é muito nítido o que foi feito. Foi pego pedra mineira, que devia 
estar aqui e colocado lá. Então, é só uma questão de a gente ter um pouquinho 
mais de carinho com o que estamos fazendo, é muito fácil, mas um pouquinho 
mais de carinho. Qualquer um aqui sabe que uma é de uma cor e outra é de 
outra, não se pode ter isso aqui no Esporte Clube Pinheiros. Sobre outra parte de 
pedra, que aí posso, que a Conselheira Secaf também falou, estamos pecando e 
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muito na hora de colocar os mosaicos: cimento, coloração, tudo, um pouquinho 
mais de carinho, um pouquinho mais de olho e isso daí vai ser colocado da 
maneira certa, treinar alguns funcionários para isso. Estava vendo que nessa obra 
que estamos fazendo do parquinho ali da nova lanchonete, os caminhões mais 
pesados vão mexer com a estrutura, mas um pouquinho só de atenção vai 
conseguir formar. Por último, Presidente, parabéns pela sua Mesa, está ficando 
cada vez mais feminina e mais bonita. Muito obrigado.  
 
Andrea Bartzsch Silvares – ... Gostaria de trazer alguns assuntos aqui. O primeiro 
deles, que vieram até mim algumas mães de atletas da Ginástica Olímpica. O que 
acontece? A gente está tendo infelizmente uma visita, ou uma infestação de ratos 
no ginásio da Ginástica Olímpica. Os atletas, obviamente todos treinam descalços, 
são atletas olímpicos, crianças – Minha filha inclusive é uma das atletas que 
treinam lá, pequenininha ainda, mas é – e isso tem acontecido de forma 
recorrente. Conversei com a Pity, que é a pessoa responsável lá. Ela falou que já 
avisou o Clube algumas vezes e não teve resposta. Todas as mães escreveram no 
SAP. E a resposta do SAP foi que eles foram até o local, de fato encontraram 
vestígios de rato, que recomendaram aos treinadores que fechassem as portas 
para evitar que os ratos entrassem e que iam tentar aumentar o veneno para 
melhorar o assunto. Só que assim, gente, rato é muito sério, provoca doenças e 
as mães estão desesperadas. Para vocês terem uma ideia, quando as crianças 
treinam têm que subir no vestiário para pegar o corinho para usar nas barras 
paralelas. Elas sobem descalças e as professoras ficam tentando evitar que elas 
subam ao vestiário, porque têm fezes de rato no vestiário. Então, queria pedir 
encarecidamente que esse assunto fosse olhado com cuidado, com carinho, tem 
muito atleta lá, muita criança, o assunto é realmente sério, vem se repetindo e a 
gente não está vendo muita solução para o caso. O segundo assunto, outro casal 
de sócios me procurou, gostaria de trazer, até uma dúvida que tenho, porque 
tentei pegar essa informação e não consegui descobrir. O que acontece? Bem 
resumidamente, eles foram sócios por muito tempo aqui no Clube, quer dizer, 
não tenho certeza se muito tempo, mas por 10 anos pelo menos. Se mudaram 
para o Rio. Passaram dois anos pagando a mensalidade, como era na regra antiga, 
enfim. Perceberam que não voltariam e venderam seus títulos. Isso faz oito anos. 
Eles voltaram agora. A filha deles é uma militante da Natação, inclusive tem o 
melhor tempo na faixa etária dela e eles querem comprar o título para ela e para 
os pais. Eles tentaram de todas as formas ver se não tinham algum desconto por 
já ter sido sócios no passado e não terem que pagar a mesma coisa que alguém 
que nunca foi sócio. Inclusive um argumento dela, que achei bem válido, foi que 
ela liberaria a vaga de militante da filha dela para alguém que não tem condições 
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de pagar, ela tem condições de pagar o título. E me pediu se tivesse alguma 
possibilidade de levantar isso, se há essa possibilidade. Enfim, resolvi trazer, 
porque achei que fazia muito sentido que um ex-sócio não deveria ser comparado 
a alguém que nunca foi sócio. Não sei se esse assunto já foi discutido no passado, 
mas resolvi trazer aqui para a plenária também. Outro assunto, rapidamente, já 
falei até com algumas pessoas, já falei com o Diretor inclusive, do assunto que a 
gente precisa retomar a comunicação da regra dos patinetes, que foi definida 
uma regra há alguns meses, nem era Conselheira ainda, sobre locais onde é 
possível andar ou não, sobre regras. Isso não está sendo respeitado, têm crianças 
andando dentro do Poli, dentro dos restaurantes novamente, descendo rampa. Aí 
acho assim, de novo, essa é uma reclamação, para quem me acompanha no País 
Pinheirenses sabe, quem faz o certo acaba sempre sendo prejudicado. Então, 
assim, vou dar um exemplo pessoal, mas aconteceu isso com algumas amigas 
dela, minha filha parou de usar o patinete porque estabeleceu-se uma regra de 
que a partir de 8 anos não pode usar. Que discordo veementemente, mas não 
vem ao caso, acho que as crianças pequenas provocam mais perigo do que as que 
são um pouquinho mais maduras, mas, enfim, esse não é o ponto da discussão. 
Ela parou de usar e veio me questionar por que todas as amigas podem andar e 
ela não. Falei “Porque o certo é o certo, a regra é essa e é essa que você vai 
cumprir”. Mas, mãe, todas elas andam e nenhum segurança fala nada. Então, 
assim, minha filha de 9 anos está tendo um julgamento sobre a qual questiono 
aqui, por que quem faz o certo é sempre prejudicada? Então, gostaria de reforçar 
que, assim, precisamos voltar a comunicação, tem sócio novo, tem sócio que 
finge de morto, etc., então, assim, é importante que a regra seja cumprida. A 
regra é essa, vamos cumprir. E que obviamente os nossos seguranças sejam 
orientados, porque falei com alguns: Você tem que falar. Eles falam “Mas não sei 
onde pode andar, ou não pode andar”. Então acho que a gente precisa reforçar 
essa orientação, está bom? E o último assunto, rapidamente, que também não sei 
se foi discutido já no passado ou não, mas gostaria de trazer. Em relação à 
emissão dos boletos, enfim, em qualquer fornecedor de boletos, ou seja, o banco, 
operadora de cartão de crédito, telefonia móvel, seu condomínio, todos emitem 
boletos e caso você nãos os queira, porque os recebe pelo DDA do seu banco, 
tem a opção de não os receber. E realmente fico indignada todo mês, somos 
quatro sócios em casa e dez atividades pagas. Ou seja, recebo 14 boletos 
impressos, mais o plástico, mais a postagem de todos eles, que automaticamente 
ao chegar, rasgo todos, jogo no lixo, que estão todos em meu DDA. Imagino isso 
multiplicado pela quantidade de sócios que optem por não receber, acho que a 
gente teria uma economia gigante. Conversei com algumas pessoas, parece que o 
assunto já foi discutido no passado, enfim, não avançou. Não sei dizer os motivos, 
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mas gostaria de novo que se avaliasse a possibilidade. Obviamente quero deixar 
claro que não é excluir de quem quer receber, mas aqueles que optem por 
receber digitalmente, que isso seja feito, porque em 2018 eu receber aquele 
monte de papel e plástico, assim, além do dinheiro é ecologicamente complicado. 
Então, eram esses os meus assuntos. Muito obrigada.  
 
Celso Luiz Borrelli (aparte) – Então, Conselheira Andrea, em relação ao primeiro 
item que a senhora colocou sobre os ratos no ginásio de Ginástica Olímpica senão 
me engano. 
 
Andrea Bartzsch Silvares – Isso. 
 
Celso Luiz Borrelli – Seria muito interessante – Falo representando a Comissão de 
Higiene e Saúde, como Presidente desta Comissão – seria muito interessante se 
pudesse ser encaminhado um histórico mais detalhado do local, de como se 
apresentou, resumidamente, para que a gente pudesse na Comissão fazer o 
julgamento e de repente encaminhar para um estudo, se tem que usar outro 
raticida, ou se tem que tomar alguma outra atitude. Então, pediria que pudesse 
encaminhar à Comissão, eu agradeço. 
 
Andrea Bartzsch Silvares – Claro. A gente recebeu a resposta do próprio SAP, 
dizendo que o Clube já avaliou, então, deve ter até uma análise sobre isso 
especificamente. 
 
Celso Luiz Borrelli – É que a Comissão de Higiene e Saúde tem médicos para a 
gente poder fazer uma discussão e encaminhar à Diretoria, para poder tomar 
uma atitude. 
 
Andrea Bartzsch Silvares – Vou fazer esse levantamento e encaminho para vocês, 
está bom? 
 
Celso Luiz Borrelli – Obrigado. 
 
Andrea Bartzsch Silvares – Obrigada.  
 
Presidente - ... Se a Conselheira me permite, apenas uma questão. A Conselheira 
Regina Secaf acabou de me entregar um requerimento e pede que conste em ata, 
por isso que vou ler, justamente para constar em ata. (Lê): Gostaria de pedir uma 
retificação do meu pronunciamento em Várias, quando disse “que o agressor da 
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criança é criminoso”, mudando para “fez um ato criminoso, em tese”. É assim que 
ela queria se expressar, enfim, está em ata.   
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – ... Gostaria só de saber da Diretoria se existe 
algum plano, algum projeto para troca das catracas do estacionamento, porque 
diariamente elas estão quebradas e vários sócios me abordam, falando se alguma 
coisa está sendo feita a respeito. É só isso. Obrigada.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Várias associadas têm reclamado da 
inexistência de uma tabela de preços na entrada do salão de beleza. Elas só ficam 
sabendo do preço dos serviços na hora que vão pagar a conta, então, elas pedem 
que seja instalada uma tabela de preço bem na entrada do salão de beleza. O 
segundo assunto que tenho hoje aqui vai ao encontro do caso do piso do Clube. O 
pessoal que caminha pelo Clube, ou corre, e utiliza essa alameda secundária 
paralela à Angelina Maffei Vita vai ver que a alameda está toda esburacada e 
desnivelada. Na semana passada presenciei um atleta correndo. Tropeçou, caiu 
em nossa frente. Não se machucou. Era bem jovem, se levantou, mas é perigoso. 
E o pessoal usa ali à noite. Então, ali precisa ser feita uma manutenção. Era só isso 
que tinha. Obrigado. Boa noite.  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Solicito que haja uma ampla divulgação 
sobre as novas regras dos acompanhantes, porque temos um novo sistema de 
acesso, quer dizer que uma ampla divulgação seria interessante neste momento. 
Muito obrigado, Presidente.  
 
Marcos Martins Paulino – ... Minha intervenção é rápida e serão três partes. A 
primeira, fazer um registro, um lembrete e ao mesmo tempo dar um pequeno 
pitaco aí na fala do nosso ex-Presidente Antonio Moreno. O registro é porque 
houve aqui uma referência sobre a atitude da Diretoria Administrativa em relação 
a questões disciplinares. Como particularmente tive a triste experiência de estar 
envolvido numa questão disciplinar recentemente no Clube, me cabe aqui fazer 
um registro sobre a conduta que observei por parte da Diretoria Administrativa. 
Irrepreensível. Ouvi aqui a frase da nossa Conselheira Regina “Uma reuniãozinha 
com a Diretoria Administrativa não resolve questões”. Olha, particularmente 
tenho que dar esse testemunho, uma coisa fidedigna. Houve – não é o caso aqui 
de me posicionar sobre o problema, porque quem resolve isso é a Diretoria e a 
Comissão por ela nomeada – a presteza e o rigor com que a Diretoria 
Administrativa e a Comissão por ela nomeada atuou no caso em que estive 
envolvido merece um registro e um elogio. Não poderia me furtar a fazê-lo 
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quando aqui cheguei a ouvir que talvez isso não fosse suficiente. Então quero 
parabenizar a Diretoria em função dessa pronta atitude. Um lembrete é de que 
temos que ser coerentes com nossa memória do Conselho. Hoje, quando nossa 
colega vem aqui dizer “Não, precisamos das imagens para todos, uma reunião 
não basta”. Temos que lembrar que há pouco tempo, como senão me engano 
falou o nosso Presidente, nós, enfastiados ou cansados por questões disciplinares 
aqui no Conselho delegamos esse assunto. Ouvi dizer outro dia que estamos com 
a pauta mais vazia e as Comissões que votamos na última eleição para que tratem 
do tema estão abarrotadas com problemas. E lá estão todos os detalhes, porque 
agora o recurso a essas ações, se a Diretoria porventura não comportar e a 
Comissão por ela nomeada é devidamente, os envolvidos podem recorrer. A 
quem? Não é mais ao Conselho, são essas Comissões que foram eleitas 
diretamente pelo sócio. Então não vamos agora, porque um assunto é mais 
caliente, porque é mais comentado, porque envolve uma criança, envolve um 
adulto, etc., não vamos aqui, com tão pouco tempo da experiência de termos 
delegado este problema, ainda é muito recente para estarmos aqui sentindo-nos 
esvaziados ou com falta de informações. Acho que ainda temos tempo, a 
implementação desse problema foi recente. E acredito que até termos um ciclo 
para avaliarmos se deve voltar isso ao Conselho, acho que estamos ainda dentro 
de uma boa conduta. Por último... 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Em nenhum momento eu disse que uma 
reuniãozinha no Administrativo não ia resolver nada. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Falou. 

 

Regina Helena Secaf – Não falei. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Falou. 

 

Regina Helena Secaf – Não falei. Em segundo lugar, não pedi imagem nenhuma 
para trazer para cá. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Falou. 

 

Regina Helena Secaf – Vamos deixar claro que não pedi, quem pediu foi o 
Conselheiro Fernando Xavier. Obrigada. 
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Fernando Silva Xavier Junior (fora do microfone) – Fui eu, por quê? Não pode 
pedir as imagens? Pedi, se for atendido, muito bem, se não for, paciência. 
 
Marcos Martins Paulino – Já foi dado o aparte. Por último, agora é o pitaco, a 
respeito da manifestação do ex-Presidente Antonio Moreno. Gosto de às vezes 
para analisar uma questão imaginar o contrário, me ocorreu isso agora, como a 
gente faz aqui às vezes para ver a votação, quando não consegue definir direito, 
fica todo mundo sentado. Não, então vamos fazer o contrário, ficar em pé, para 
poder ver se a gente visualiza melhor. Vou usar esta figura, entendo a 
preocupação do nosso Conselheiro Efetivo, aliás, fui solidário em determinado 
momento, quando ele fez essa proposta de diminuirmos as reuniões, mas quero 
fazer aqui a visão oposta. Imaginemos que o Presidente do Conselho, que está em 
início de mandato, tivesse mandado uma correspondência para nós, dizendo 
“Olha, julgo que os assuntos não são de tal relevância, acho que podemos 
suprimir a reunião de setembro, podemos passar diretamente para a de 
outubro”. Não teria cabimento isso. Nós saímos de várias reuniões, me lembro de 
várias reuniões do Conselho, frustrados. Por que frustrados? Porque a pauta não 
nos permitia mais nada. Não tinha Várias. Alteramos “A Voz do Conselheiro” para 
tentar dar uma dinâmica diferente. Hoje, Conselheiro Antonio Moreno, é o 
exemplo disso, se não fosse o Presidente ter mantido a reunião com uma pauta 
aparentemente mais vazia, e concordo, não teríamos a oportunidade de estarmos 
falando as coisas que estamos falando. Só isso. Muito obrigado.  
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Conselheiro Paulino, amigo, só uma coisa. Não 
estou falando dessa reunião de setembro, mas numa programação talvez para o 
ano que vem. Isso, não sou eu que estou falando, precisa consultar os 
Conselheiros. Se eles acharem que se satisfazem com menos reuniões acho que 
tem que consultar, quem manda aqui são os Conselheiros. 
 
Marcos Martins Paulino – Sem dúvida. 
 
Antonio Moreno Neto – Então, minha proposta, como vai ser feita uma 
programação para o ano que vem, estudar isso, mas não essa reunião específica. 
Só isso. Obrigado. 
 
Marcos Martins Paulino – Muito bem. 
 
Presidente – Só para esclarecer ao Conselheiro Moreno, que infelizmente mais 
uma vez devo-lhe dizer que o senhor está enganado novamente. No Regimento 
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do Conselho a prerrogativa de marcar as reuniões e determinar as pautas cabe 
exclusivamente ao Presidente. Não estou querendo com isso de forma alguma 
dizer que o Conselho não possa se manifestar em questões que eventualmente 
lhe caibam, mas apenas, evidentemente, o senhor foi Presidente, sabia das suas 
prerrogativas e certamente prerrogativas regimentais da Diretoria, também as 
tenho. Tenho o meu ônus, o meu bônus, então, essa é uma situação que 
lamentavelmente, ou não, com ônus e com bônus cabe a mim decidir. Muito 
obrigado. 
 
Antonio Moreno Neto – Como o senhor é democrático tenho certeza que vai 
consultar o Conselho. 
 
Marcos Martins Paulino – Só para encerrar, Presidente, não quero aqui adiantar, 
porque ainda estamos no início da gestão de sua Presidência e de sua Mesa, mas 
por enquanto, principalmente pelo exemplo dado hoje da manutenção da 
reunião merece o nosso elogio. Muito obrigado a todos.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – ... Em primeiro, gostaria de saber se há 
possibilidade se fazer um levantamento e a contagem do material que está 
estocado no estacionamento. Há um depósito no estacionamento da Faria Lima 
que consta de vários materiais, desde material da área social quanto da área 
esportiva, o que inclui um vasto material da Ginástica Artística desde à reforma 
do ginásio. Material esse que custa mais de R$1 milhão em sua totalidade, 
somando os valores atualizados e que estão deteriorando, mofando, às vezes 
inunda, piso caríssimo, piso de solo que já está com cheiro, com odor. Tenho 
fotos disso de um ano atrás. Recentemente fui lá novamente e continua da 
mesma forma. Fui saber junto ao departamento da área de material de 
Patrimônio, que não existe a contagem desse material. Queria saber o 
levantamento, a contagem para se ver a necessidade de reutilizar isso em outro 
setor, por exemplo, no CAD. O CAD, por exemplo, estou aqui agora para defender 
bastante essa situação que o CAD se encontra. Gostaria de ter uma resposta 
inclusive da Diretoria se está andando a redistribuição dos espaços para que as 
crianças possam ter garantidas as atividades durante a semana 
independentemente das intempéries do tempo que possam ocorrer nas quadras 
externas. Temos um 3º andar onde as crianças fazem também lá o CAD Gym, que 
foi implantado lá no antigo Fitness, mas que por estar também um local no 3º 
andar todas as crianças pequenas, 3, 4 anos tem que subir com mães, às vezes 
babás, às vezes um carrinho, às vezes com várias coisas para levar as crianças e 
buscarem nesses degraus todos. Sugiro que se faça um grupo dentro do 
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departamento, se possível, de Patrimônio, que possa ter um carinho maior por 
esse material, tentar levantar isso, que é utilizável, inclusive para colocar 
posteriormente, uma sugestão, no salão de festas que tem ao lado do parquinho, 
já que o parquinho é para as crianças e é um espaço enorme que poderia ser 
reutilizado, reavaliada sua função, para outras coisas que seja, por exemplo, até 
as festas infantis, que não tem esse material disponível para alguns monitores em 
festas, ou numa atividade do CAD, utilizar, porque é perfeitamente utilizável. É 
um material caríssimo e está deteriorando, há mais de um ano que tenho 
acompanhado, não tem nem levantamento desse conteúdo. Acho sério isso. O 
espaço para as festas infantis lá do parquinho fica muito ocioso. Sugiro também 
utilidade durante a semana inteira para o CAD. Têm crianças menores, ficam nas 
quadras, às vezes muito sujas, sentadas no chão ou rolando, brincando, quicando 
bolas, etc., fazendo atividade e que isso pode ter uma melhora, um carinho maior 
com essa atividade. Quanto ao Balé, tenho feito um levantamento em todas as 
academias de dança as quais tenho acesso e temos um plantel de profissionais 
muito bem remunerados em relação ao mercado, até bem superior a um 
mercado vigente fora nas academias. Como comentei na última vez, até com um 
pouco mais de intensidade em meu falar, agora vou pedir que a Diretoria faça 
esse levantamento a situação de como está sendo administrada essa área. Sei 
que ela funciona como se fosse uma escola particular dentro do Clube, utilizando 
as dependências do Clube para isso. Alguns setores há muitos anos, levantei essa 
situação, quanto a outros cursos em relação ao Clube, que tem e é utilizado por 
profissionais que recebem de forma individualizada, não entra no caixa geral do 
Clube: ele dá aula de inglês, francês, alemão, tem aulas de Balé, aulas de dança de 
salão, são todas áreas que funcionam independentemente do controle do Clube. 
O controle quem faz é o próprio profissional, ele recebe diretamente das pessoas, 
a maioria deles. O Balé funciona dessa forma, então, a pessoa faz a inscrição, mas 
é um caixa independente do Clube, os profissionais são pagos por esse dinheiro 
que entra e não sabemos quanto recebem, quanto é gerado de lucro, quanto é 
usado para as festas de finais de ano, que vai gerar para as fantasias, para 
produção do espetáculo, para iluminação, para o som, para produção do material 
que vai ser utilizado para o espetáculo. Então, gostaria de fazer esse 
levantamento, pedir permissão de acompanhar junto a alguém que se interesse 
junto a mim a fazer esse trabalho e daí sim partir para a área técnica. O que vejo 
e já comentei algumas vezes, que está deficiente, necessitando de reavaliação 
dessa parte técnica. Outro assunto seria com respeito – Reforma dos vestiários do 
Tênis foi comentado aqui, da lanchonete, parece que estão tendo alguns 
problemas, parece que a Regina comentou – e quanto ao prédio da Sauna 
também. Bom, sabemos, o primeiro projeto apresentado não foi aprovado nesta 
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Casa, mas em se achando importante que se reveja, ou alguma outra 
possibilidade de reforma, nem que seja um Retrofit, alguma coisa, o que 
poderíamos fazer se já está sendo pensado numa nova proposta de reforma 
nesses espaços. É isso que gostaria de estar ciente, passar para esta Casa, como 
uma satisfação à negação do primeiro projeto. Quem sabe, né, se a gente puder 
ter de alguém que esteja diante disso, nos trazer mais informações a respeito, 
para saber se realmente vai ter uma melhora, porque a reclamação junto às 
associadas, principalmente da Sauna, é muito grande. Aquilo está abandonado, 
principalmente a área feminina a gente sente um abandono maior, é isso que a 
gente está buscando, que as associadas têm pedido. O parquinho se encontra 
bastante abandonado, frequento bastante com minhas netas e tenho visto alguns 
brinquedos que estão com faixas para não se utilizar por algum motivo, gostaria 
de entender por que. Existem aquelas faixas com fitas amarelas para não utilizar 
o brinquedo. Não sei porque tem que ser feito dessa forma, se o parquinho 
tivesse uma continuidade, constância de reforma ou de manutenção talvez isso 
não fosse necessário, porque a criança não sabe que aquela fita está ali para ela 
não usar, ela vai até arrebentar a fita e usar do mesmo jeito. O labirinto, por 
exemplo, é um instrumento que praticamente as crianças não utilizam. Já vi 
criança fazendo equilíbrio em cima do labirinto de cimento, o que é um risco 
muito grande de escorregar, se machucar e se machucar feio, porque vai bater 
com a cabeça diretamente naquele material rígido. Gostaria de saber se existe, 
antigamente tinha, um levantamento sobre quais equipamentos já devem ser 
eliminados do parquinho, como o labirinto, por exemplo. Fazer labirinto de planta 
em vez de colocar coisa rígida, porque ali já teve até casos de encontrar 
adolescentes com algumas coisas suspeitas ali no meio daquele espaço 
escondido. Os brinquedos que estão com areia, aqui falou-se o negócio de rato, 
mas meu receio também que isso se estenda para essa região, porque 
obviamente é mais aberta ainda do que o ginásio. Hoje vi um tanque de areia 
muito sujo, que é o de pescaria. Não sei se vocês sabem, tem um que é elevado, 
muito sujo, e tem estado úmido, com aspecto bastante suspeito para se utilizar. 
Quanto aos ratos do ginásio de Ginástica tenho a dizer, não sei se é possível fazer 
outro levantamento, Diretor da Área de Esportes, Arnaldo. Ali embaixo, que 
saiba, é um lençol freático onde o rio Pinheiros foi canalizado e por consequência 
anos atrás, sempre teve esse negócio de rato lá, não é recente. E o controle tem 
sido bem rigoroso, que sei. Atualmente talvez tenha aumentado, porque mudou a 
temperatura, friagem, não sei como funciona, como os ratos fazem para voltar à 
superfície, mas com certeza também deva ser de dentro do ginásio a entrada 
desses animais, porque o lençol freático é embaixo do ginásio, passa embaixo. 
Quando foi feita a reforma foi justamente por causa desse problema, o ginásio 
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estava com as sapatas totalmente apodrecidas com a umidade, então talvez seja 
o caso de verificarmos se os engenheiros podem fazer um levantamento melhor e 
cercear a entrada desses ratos, não é só de fora fechando portas, garanto que 
possa ter um problema um pouco mais sério ali nos ginásios em geral. Talvez o 
ginásio de Ginástica por ser mais aquecido, ter equipamentos possa acontecer 
isso. ...  
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Deixe-me fazer uma pergunta, não 
sei se você tem esse número. A quantidade de festas infantis realizadas naquele 
espaço? 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Levantei, uma média, por mês não passa de 
dez. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Assim, na verdade o que fico pensando é que 
se você passa a oferecer aquele espaço para o CAD, ele tem que estar 
permanentemente disponível e aquelas festas tem que ir para algum lugar, né? 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Sim. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Alguns pais podem até ficar zangados comigo, 
mas é questão de prioridade, de repente seja um espaço que esteja faltando no 
Clube para as crianças em detrimento, assim, por dez festas por mês, né? 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Essa preocupação também foi minha, até com 
outras pessoas com quem conversei, é que o custo-benefício e utilidade do 
espaço, ele pode ser distribuído tanto para uma coisa quanto para outra. Uma vez 
utilizado com esse material que está deteriorando lá dentro do depósito para se 
fazer atividades eventuais do CAD, continua fazendo lá fora, mas numa 
intempérie, qualquer coisa, podemos ter uma opção de entrada para esse espaço. 
... o fato de já ter material que pode ser utilizado para o CAD, também pode ser 
utilizado para uma festa, com os monitores que podem estar prontos para se 
fazer a festa lá dentro. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Entendo, mas, assim, imagina que vai ter uma 
festa de uma criança e começou a chover, a festa está acontecendo. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Aí vai para o 3º andar, onde já existe. 
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Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Não é 3º, acho que é 4º andar. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – O que julgo muito no Clube, as pessoas falam 
muito isso “Falta espaço”. Não concordo, o Clube tem espaço muito bom e 
bastante espaço, são 7,5 alqueires de espaço, talvez a má distribuição desses 
espaços é que nos deixam limitados a ter essas preocupações: ou o CAD ou a 
festa; ou dinheiro que entra por aluguel ou utilização por uma classe grande de 
crianças. Acho que é questão de administrar mesmo os espaços e vamos ter 
espaço para todos, inclusive para utilizar esse material que está deteriorando, 
está bom? 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Obrigada. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Por nada. Obrigada.  
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – ... Vim falar sobre a solução do 
carregador de celular, as novas estações de carregador de celular eu adorei, são 
ótimas, excelente qualidade, ainda com uma corrente bem forte, onde você 
carrega seu celular em 45 minutos. Essa é uma grande vantagem ao associado, 
porém, este final de semana passei sexta à noite e sábado no Clube, chamei a 
segurança duas, três vezes, por quê? Porque as crianças ficam brincando lá 
naquele negocinho de celular e travam todos. Daí vai querer carregar seu celular, 
estão todas as portinhas travadas sem nenhum celular dentro. Então, acho que 
uma coisa super boa, uma coisa super legal, não quero que tenha uma destinação 
ruim. Então, acho que a gente deveria fazer uma campanha de conscientização 
das pessoas que estão próximas daquilo. Obrigada.  
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – ... Em relação à manifestação da Conselheira 
Regina Secaf, que muito me preocupou, já tinha ouvido sobre a situação das 
agressões. Comungo da preocupação e da necessidade que tentemos que essa 
Agremiação tenha um rumo diferente do que vemos fora. Contudo, quero 
ponderar que esta Casa é o último grau de recurso quando eventualmente tenha 
sido decidido pela exclusão do associado. Evidente, concordo com o Conselheiro 
Paulino, realmente abdicamos de uma parte de nossa competência, criamos um 
órgão, que é o adequado, sem se esquecer da primeira instância, no caso de 
associado, junto à Diretoria. De forma que se nós somos competentes para o 
último grau, o último recurso, temos que ter cuidado em ter acesso a 
informações antes do momento adequado, senão é possível que seja levantada 
uma discussão a posteriori fora do Clube perante o Judiciário, de que não 
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seríamos isentos porque tivemos acesso a determinados detalhes e no momento 
de nossa decisão a nossa mente já estava direcionada para um determinado 
lugar, ou para outro. Temos que aguardar, deixar que a Diretoria decida e 
decidirá adequadamente. O Conselheiro Paulino já elogiou publicamente uma 
situação pessoal. Deixar que a Comissão que faz parte deste Conselho decida 
como bem entender e, se o caso, aí teremos acesso a tudo, como sempre 
tivemos, está certo? Então, deixo essa vivência pessoal, que nulidade é uma 
questão complicada, de repente, eventualmente a decisão correta poderia ser 
pela exclusão máxima, por um detalhe às vezes a coisa não acontece. 
Preliminares, nulidades são questões muito complicadas, então, deixo, não esse 
alerta, mas esse detalhe para pensarmos se é isso mesmo que queremos. 
Acredito que não, está certo? Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado pelas palavras, Conselheiro Eduardo Collet. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Só para evitar qualquer problema em função da 
manifestação dos dois Conselheiros, Marcos Paulino e Eduardo Collet, peço para 
retirar minha solicitação e numa ocasião oportuna, caso venha o processo ao 
Conselho. Obrigado.  
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Deu por encerrados os trabalhos às 21:52 horas. 
 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 690ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 29 de outubro de 2018. 
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