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ATA DA 690ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e nove de outubro do ano dois mil e dezoito, em segunda convocação, 
às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e nove 
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) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes Convocados 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes do Grupo 
B pela Chapa Pinheirenses convocados para esta reunião: Juracy Telles de 
Menezes, Gerald Maurice Leon Misrahi, Kyung Bong Lee, Antonio Carlos Marini 
Teixeira, Gleides Pirró Guastelli Rodrigues, Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima e 
Ricardo Lamardo Espirito Santo.  
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Homenagem às Seções de Handebol e de Remo 

Presidente – Ainda no Expediente solene, prestou homenagem às Seções de 
Handebol e de Remo, em razão de recentes conquistas. Quanto ao Handebol, 
reportou que as equipes da categoria Cadete e Sub-16 Masculina e Feminina 
conquistaram neste último mês o Campeonato Brasileiro. A equipe Masculina 
Sub-16 sagrou-se Hexacampeã Brasileira. Cinco dos atletas da equipe Pinheirense 
foram recentemente convocados para a base de treinamento da Seleção 
Brasileira. A equipe é comandada pelo campeoníssimo professor Sidnei Alves. O 
desempenho do Cadete Feminino é igualmente impressionante. Nossas meninas 
conquistaram o Hepta Campeonato Brasileiro, sendo que o Pinheiros disputou a 
competição pela primeira vez apenas em 2009. Além dos 7 títulos, conquistou 
duas vezes medalha de bronze e uma vez a 4ª colocação nesse período, desde 
2009. Essa equipe é Bicampeã Sul-Americana e representará o País no próximo 
Sul-Americano de Seleções na Argentina, de 05 a 10 de novembro. E é dirigida 
pela sempre vitoriosa professora Carla Antonucci. Essas duas equipes foram 
compostas nos referidos Campeonatos Brasileiros por 18 associados do Clube. 
Por fim, destacou a presença do Supervisor da Seção, Professor Sérgio Hortelã, 
que também é técnico da equipe adulta masculina, várias vezes campeã da Liga e 
do Diretor Adjunto de Handebol Marcelo Portugal Gouvêa. Relacionou os atletas 
presentes: Mathias Grimaldi Pereira Rojas; Frederico Amorim Schutt Dias; 
Thomaz Campos Guedes de Azevedo; Rafael Crosato Lunardi; André Collet Silva 
Rodrigues; William da Silva Santos; Philipp Seifert; Giuliano Mendonça Balzano; 
Felipe Castellar de Prado Silva; Enzo Adamo Santos; João Pedro Zanforlin Conte; 
Vitor Kitagawa Cunha Soares; Pedro Augusto Camanducci; Tiago Americano 
Rodrigues; Hugo Bryan Monte dos Santos e Tarek Sammour Alberton; Giulia 
Rodrigues Brandão; Catharina Caseiro Cavalieri; Ana Vitória Canteruccio Oliveira; 
Luara Marina de Paula Bastos; Rebeca Cristini Gregório Araújo; Chloe de Oliveira 
Cabral; Manuela Mazzucchelli Pompeu Toledo; Mariana de Lima e Silva Furtado; 
Antonia Villas Boas Cardoso Oliveira; Mariana Rafaela Rodrigues Ferreira; Victória 
Mirella Codecco; Rafela Izzo Costa; Beatriz Coradin Santos; Ana Luiza Marcondes 
Petitto Pocaterra; Anna Beatriz Cortez Schauff e Merelen Rost de Lima, 
convidando todos para subirem ao palco, bem como o Presidente da Comissão 
Permanente de Esportes, Fernando Silva Xavier Junior; o Presidente da Diretoria, 
Roberto Cappellano; o Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação, 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira; e o Diretor Adjunto de Handebol, Marcelo 
Portugal Gouvêa, tendo este se pronunciado, em agradecimento. Passou a 
homenagear a Seção de Remo, referindo que o ano de 2018 foi marcado por 
muitas conquistas. Em março, no Troféu Brasil de Barcos Curtos, nossos atletas 
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disputaram o Campeonato com os melhores atletas do Brasil e alcançaram a 3ª 
colocação no geral. Foi a melhor posição alcançada pelo Pinheiros nesta 
competição em toda sua história. Os atletas Vanessa Cozzi e Marco Graaff Misasi 
destacaram-se, conquistando a 1ª colocação em suas respectivas categorias. Em 
maio, a atleta Vanessa Cozzi, entre todos os atletas da modalidade, foi a primeira 
remadora do Clube a se classificar para uma edição dos Jogos Olímpicos. 
Disputou, ainda, os Jogos Sul-Americanos em Cochabamba, na Bolívia, 
competindo em três provas e conquistando duas medalhas de bronze para o 
Brasil, nas provas Double Skiff peso leve, sua categoria e Double Skiff peso 
pesado, além do 4º lugar na prova Single Skiff peso leve. Em agosto, o remador 
pinheirense Marco Graaff Misasi representou o Brasil no Mundial Junior, em 
Racice, conquistando o 2º lugar na Final C, terminando sua participação com a 
14ª colocação. O já Campeão Mundial Jairo Natanael Klug, em setembro esteve 
na Bulgária defendendo o título e o recorde conquistados no ano passado. E, mais 
uma vez, Jairo e sua parceira Diana Oliveira, do Clube Flamengo, vencendo 
novamente e assumindo o título de Bicampeões Mundiais. Em outubro 
aconteceram os Jogos Olímpicos da Juventude, na Argentina, e contou mais uma 
vez com a participação do atleta Marco Graaff em uma competição com formato 
diferente e com distância de apenas 400 metros, o remador do Esporte Clube 
Pinheiros, que venceu sua bateria na semifinal, encerrou sua participação em 2º 
lugar na Final C e 10ª colocação no geral. Por fim, ainda no mês de outubro 
aconteceu o Troféu Brasil de Barcos Longos. O Esporte Clube Pinheiros participou 
com uma delegação de 8 atletas e disputando seis provas conquistou a inédita 3ª 
colocação neste evento. Os resultados alcançados foram: Vanessa Cozzi e Alina 
Dumas - campeãs nas provas Double Skiff peso leve junior. Marco Misasi e Arthur 
Farsky, campeões na prova Double Skiff Junior; Vanessa Cozzi e Vitória Larissa 
Villas Boas vice-campeãs na prova Double Skiff Senior; Vitória Larissa Villas Boas e 
Ana Beatriz Flório vice-campeãs na prova Double Skiff Junior; Luan Biral Plácido, 
Matheus Oca, Marco Misasi e Arthur Farsky 3º lugar na prova Skiff sub 23. O 
Diretor Adjunto da Seção  é o Associado Fernando Jorge Mendes Neto e os 
técnicos Alexandre Nunes Martins e Vanessa Varga. Da mesma forma, convidou 
todos os presentes para subirem ao palco, tendo o atleta Jairo Natanael Klug 
tecido algumas palavras, em agradecimento pela homenagem. 
 
Presidente – Deu por encerrada a homenagem, passando às inscrições no 
Expediente. 
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5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes propostas: 
votos de louvor: 1) de iniciativa do Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima, ao 
Associado Burkhard Cordes, que há 50 anos, acompanhado de Reinaldo Conrad 
conquistou Medalha de Bronze nas Olimpíadas do México, em 1968, a primeira 
medalha olímpica na modalidade Vela, classe Flying Dutchman, que inclusive foi 
matéria publicada na edição do último dia 25 de outubro do jornal O Estado de 
São Paulo; 2) de autoria do Conselheiro Luiz Koji Ohara, a saber: à Presidência da 
diretoria e diretores responsáveis pela entrega do ginásio de Squash na sua 
reforma total tanto das quadras como dependências, que ficou muito objetiva e 
funcional; à Presidência da Diretoria, Diretores, à Diretora Adjunta do Tênis e 
funcionários, pela realização de mais uma etapa internacional e única em São 
Paulo do Campeonato da ITF, cujo término se deu neste fim de semana, bem 
como pela justa homenagem prestada à Atleta Benemérita Ingrid Metzner, com 
uma placa com seu nome, na Quadra de Tênis nº 8; 3) formulados pelo 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, o primeiro, subscrito pelo 
Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira Machado, aos associados participantes do 
elenco da peça teatral Dancing Days, encenada no Clube nesta quinzena, a saber: 
texto e direção: Carlos Mira; iluminação: Tiê Valente; sonoplastia: Rosana 
Thurmann; coreografias: Letícia Orfali; cenário: Carlos Mira; figurino: Rosana 
Thurmann; adereços: Fernanda Atanazio e Rosa Mira; cenotécnico e contra regra: 
Victor Thurmann; assistência de ensaios: João Carlos Gimenez; direção musical: 
Cris Cabianca; técnico de som: Claudiomar Pucci; montagem de luz: Fábio 
Barbosa; vocal: Cris Cabianca; baixo: Rafael Fagundes; teclado: João Carlos 
Thurmann; bateria: Rodrigo Bertin; guitarra: Eddie Summer; Elenco: Ana Beatriz 
Pavan, Cris Fazilari, Ana Lucia, Beto Fazilari, Juliana Caesar, Isabella Ferrari, 
Helena Basil, Renato Fazzolino, Thiago Giglio, Suzy Liki, Adriana Martins, Carla 
Basil, Talita Salles, Roberto Araújo, Paulo Kirshner, Tom Gloeden, Isa Cordeiro, 
Carolina Fernandes, Fernanda Ortiz, Laura Bueno, Fernanda Attanazio, Rosa Mira, 
Lolari Salles, Antonio Granziera, Rosane Cordeiro e Isabel Filardi; e, o segundo, 
desejando profícua gestão ao associado Rodrigo Garcia, eleito Vice Governador 
do Estado de São Paulo, bem como a João Agripino da Costa Dória Junior, eleito 
Governador, tendo o Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia apresentado 
voto de congratulações pela mesma razão, acrescentando que o Governador 
eleito João Dória Junior é pai do associado Felipe Dória; voto de pronto 
restabelecimento do Conselheiro Efetivo Francisco Carlos Collet e Silva, que 
encontra-se em tratamento de saúde devido a uma diverticulite; voto de pesar 
proposto pela Conselheira Fernanda Cobra Ortiz, pelo falecimento da Associada 
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Diomar Falconi, viúva do saudoso ex-Conselheiro e ex-Diretor Rafael Falcone; 
votos de louvor: 1) de autoria da Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, à 
Seção de Ginástica Artística, pela conquista do título de Vice-Campeã do 
Campeonato Estadual Pré-Infantil Masculino; 2) subscrito pelo (Conselheiro?) Luiz 
Fernando Cimino Loureiro, a saber: a) ao CAD e seus professores, pela realização 
de mais uma exitosa Cadíada, no mês de outubro, com participação de mais de 
600 crianças, com destaque aos professores Ana Célia Osso, Caio Ghicharte, 
Samara Vega, Cláudia Pitta, Rubens Oliveira, Gabriel Perrone, Charles Marques e 
Julio Pires, extensivo aos estagiários e monitores; b) ao Associado João Freitas, 
que há anos recolhe tampinhas de latinha nas diversas lanchonetes e 
restaurantes, trocando-as por cadeiras de rodas destinadas a pessoas 
necessitadas ligadas aos funcionários do Clube; recomendando que o Clube 
acompanhe a iniciativa, ao invés de cerceá-lo, como ocorreu recentemente, 
dizendo esperar que a questão seja revista. 
 
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 setembro de 2018, disponíveis para consulta no site 
do Clube. Informou que o Associado Dacio de Souza Campos Neto renunciou ao 
cargo de Conselheiro, em virtude de seus compromissos profissionais, tendo sido 
convocado o respectivo Suplente do rodízio, uma vez que o Conselheiro teria sido 
eleito em 2014. 
 
Presidente – Retomando a palavra, informou que o jogo de Futebol Diretoria x 
Conselho, que está na 9ª Edição, será realizado no dia 09/12/2018, no Campo B 
de Futebol, com início às 10:30 horas. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Propôs votos de louvor à Seção de 
Handebol, pelas seguintes conquistas: Campeonato Paulista 2018: categoria 
Adulto Feminino - Medalha de Ouro - atletas: Isabel de Almeida Kuhl, Amanda 
Santos Abreu Bomfim, Rafaela Mendes Faure, Mariana Araujo Evangelista, 
Giovanna de Godoy Curi, Carolina Lourenço Ferreira, Nicole Luz Damascena, 
Tamires Anselmo Costa, Geandra Leoncio Rodrigues de Souza, Patricia Diane de 
Jesus, Ana Claudia Bolzan e Silva, Ariadne Tomaz Moreira, Nathalie Malaguti Taus, 
Gabriella Longarço Mendes, Gabriela Clausson Bitolo, Mayara Fier de Moura, 
Danielle Cristina Joia, Raphaela Gomes Barbosa, Maria Eduarda dos Santos, Ana 
Paula Barbosa Alves, Anna Caroline Rodrigues Arruda, Isabelle Medeiros, Kadija 
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Casemiro de Oliveira, Luisa Siqueira, Ana Sur; Técnico: Alex Archivaldo Aprile; 
Assistente Técnico: Maurício Antonucci; Supervisor: Sergio Hortelan; Preparador 
Físico: Claudio Machado; Fisioterapeuta: Ana Clara Bezerra Romancini; 
Campeonato Brasileiro 2018 (Santa Catarina): categoria Juvenil Feminino - 
Medalha de Bronze, categoria Juvenil Feminino - atletas: Renata Bornia Dias de 
Souza, Gabrielle da Silva Bitencourt, Giovanna Moura Reinbold, Larissa Gouveia 
Salzano, Flavia Suplicy Luz, Ana Luiza Reckziegel Rodrigues, Maria Paula Lima e 
Dias, Luara Marina de Paula Bastos, Ariana Clara Montserrat Portillo Mieres, Ana 
Luiza Fernandes Alves Santos, Victoria Marya Jotta Ribeiro Nolf, Maria Carolina B. 
Barros Pereira, Giovanna Venturini Hansen, Thais Utino Gonçalves, Julia Friedrich 
Moura Sorrentino, Marcela Santos Arounian; Técnico: Mauricio Antonucci; 
Fisioterapeuta: Ana Clara Bezerra Romancini; categoria Juvenil Masculino – 
Medalha de Prata – atletas: José Esteves Lopes Neto, William da Silva Santos, 
Guilherme Guimarães Santana Peixoto, Eduardo Carneiro Pedote, João Felipe 
Rabelo Campos, Philipp Seifert, Pedro Rossi Ferraraccio, Tiago Gloeden Soares 
Bernardo, Tarcísio Freitas Oliveira, Victor Andrisen Sant´ana, Gabriel Giannini, 
Bruno de Souza Zacarin, Lucas Venturini Hansen, Hugo Bryan Monte dos Santos, 
Renato Yasuo Chopard Tajima, Kaleby Louzada Silva; Técnico: Sidiney Alves de 
Souza; Campeonato Brasileiro 2018 (Espírito Santo) – categoria Cadete Masculino 
– Medalha de Ouro – atletas: Mathias Grimaldi Pereira Rojas, Frederico Amorim 
Schutt Rochitte Dias, Thomaz Campos Guedes Azevedo, Rafael Crosato Lunardi, 
Andre Collet Silva Rodrigues, William da Silva Santos, Philipp Seifert, Giuliano 
Mendonça Balzano, Felipe Castelar de Prado Silva, Enzo Adamo Santos, João 
Pedro Zanforlin Conte, Vitor Kitagawa Cunha Soares, Pedro Augusto Camanducci, 
Tiago Americano Rodrigues, Hugo Bryan Monte dos Santos, Tarek Sammour 
Alberton, Técnico: Sidney Alves de Souza; categoria Cadete Feminino – Medalha 
de Ouro – atletas: Ana Luiza Marcondes C. Petito Pocaterra, Ana Vitória 
Canteruccio de Oliveira, Anna Beatriz Cortez Schauff, Antonio Vilas Boas Cardoso 
Oliveira, Beatriz Coradin Santos, Catharina Caseiro Cavalieri, Chloe de Oliveira 
Cabral, Giulia Rodrigues Brandão, Luara Marina de Paula Bastos, Manuela 
Mazzuchelli Pompeu Toledo, Mariana de Lima e Silva Furtado, Maryanna Rafaela 
Rodrigues Ferreira, Merelen Rost de Lima, Rafaela Izzo Costa, Rebecca Cristini 
Gregório Araújo, Victoria Mirella Codecc, Técnica: Carla Vanessa Antonucci e 
Auxiliar Técnico: Ronaldo Bueno Pinto. Aprovado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Propôs voto de louvor à Seção de Beach Tennis, 
criada há 5 anos e que conta com cerca de 300 alunos, em que o associado pode 
praticar o esporte quando vem ao Clube, sem necessidade de se inscrever, passa 
algumas horas agradáveis, não precisa ser federado. O professor maior hoje é 
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Campeão Mundial, representou o Brasil no último campeonato na Rússia; são 
realizados campeonatos em que os vencedores recebem medalhas, tudo muito 
interessante, a ponto de já terem sido realizados dois torneios interclubes dos 
quais o Clube participou e pela primeira vez essa atividade fará parte do 
Pinheirão. Atribuiu o voto, em especial, à Diretora Adjunta Ângela Leone Sanchez 
Figueiredo e à Assessora Raquel Leme Magalhães. Aprovado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Propôs voto de louvor ao Conselheiro Jorge Augusto de 
Albuquerque Ehrhardt, que na condição de Presidente colocou a Comissão 
Financeira à disposição dos Conselheiros, tendo ele, orador, inclusive, já 
participado de uma reunião com a Comissão. Adiantou que manteve contato com 
Presidentes de outras Comissões, de Higiene e Saúde e de Veteranos, que 
também abriram canais diretos de comunicação com os Conselheiros. As 
comunicações, segundo foi orientado, devem ser feitas pelos e-mails pessoais 
desses Presidentes, anteriormente divulgados. Aprovado. 
 
Thereza Christina Ferreira Dantas – Propôs voto de louvor à Área Cultural, 
reiterando o voto consignado ao elenco da peça Dancing Days, que faz parte do 
teatro amador do Clube. Parabenizou o Diretor Carlos Mira, os atores, a banda e 
responsáveis pela coreografia, sonoplastia, figurino, adereços, sonografia, luz, 
enfim, todos os envolvidos. Destacou que a peça integrou associados de variadas 
idades e teve como resultado um espetáculo maravilhoso, revelando o 
comprometimento de todos, inclusive dos mais jovens, que contaram com a 
ajuda de seus dedicados familiares. Comentou que teve oportunidade de assistir 
a estreia e encerramento da peça e nos dois momentos, com o auditório lotado, o 
clima era de alegria, encantamento e felicidade. Terminou citando Ferreira Gullar, 
que diz que “A arte existe porque a vida não basta”. Aprovado. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Subscreveu também o voto da oradora, 
estendendo-o à Diretoria Adjunta, Diretoria Executiva e ao próprio Presidente, 
destacando que acompanhou a evolução do teatro nesta gestão, e hoje em dia há 
cinco, seis peças por temporada, com temas muito interessantes e assuntos 
outrora razoavelmente evitados. Acrescentou que a peça, que foi muito elogiada, 
é a 2ª parte de uma trilogia. No ano passado foram os anos 60; agora foram os 
70, Dancing Days e fechará no ano que vem, com os anos 80; todas de autoria 
própria de um associado. Aprovado. 
 
Élida Pugliezi De Bessa – Manifestou-se em nome da Casa de Convivência São 
Vicente de Paula, agradecendo o Clube pelo apoio dado a várias ONGs - neste 
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ano, 60 e poucas. Referiu que a Casa de Convivência São Vicente de Paula recebe 
700 moradores de rua, oferecendo café da manhã, almoço, jantar e a 
possibilidade da higiene também. E com o dinheiro arrecadado neste ano serão 
comprados alimentos que sustentarão os necessitados por mais uns dois meses. 
Agradeceu aos Conselheiros que apoiaram esse trabalho, comentando que além 
dessa casa de convivência têm mais cinco creches de crianças desamparadas. 
 
Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo – Como ex-Diretor Adjunto da Área, fez dois 
elogios ao Departamento Médico. O primeiro, dirigido à funcionária Andreya 
Pereira Antunes, Supervisora Serviços Saúde, extremamente dedicada, 
competente, sempre procurando resolver todos os problemas; e, o segundo, ao 
Departamento Médico como um todo, pela organização do Projeto de Inclusão 
Pinheiros, já em funcionamento, resoltado de muito trabalho durante um ano, 
pesquisando quem poderia fazer; não deu certo com uma, fomos para outra; 
resolvemos nós mesmos fazermos a contratação. A Revista Pinheiros publicou 
que houve esse projeto, realmente muito importante para crianças e adultos de 
necessidades especiais, mas não houve menção à organização do Departamento 
Médico. Ele foi fundamental e continua sendo. Estendeu o elogio aos Diretores do 
Setor, Drs. Samir Salim Daher e Nelson da Cruz Santos e a ele próprio, orador. 
 
Laís Helena Lima Pinheiro e Silva – Propôs voto de louvor à Seção de Ginástica 
Artística, cuja equipe, 100% formada por associadas, sagrou-se Vice-Campeã da 
Copa Alemania 2018, em Santiago do Chile. Estendeu o voto às técnicas Camila 
Souza e Joseane dos Santos. Enfatizou o esforço de toda equipe liderada pela 
Diretora Adjunta Zsuzsanna Di Bella, tirando da fila de espera 200 crianças, 
iniciando novas turmas. Ainda na Copa Alemania, o Clube conquistou o 3º Lugar 
no Pré-Infantil feminino; Estadual: Sub 15, Júlio César Gonçalves, campeão de 
solo e cavalo com alças. Ainda na Copa Alemania, o Pré-Infantil Feminino sagrou-
se 3º colocado. Campeonato Estadual: Sub 15 - Júlio César Gonçalves - Campeão 
de solo e cavalo com alças; Tiago Capela – Pré-Infantil - 5º lugar no individual 
geral. A equipe Feminina, com três associdas: Catarina Crestana; Mariana Cunha e 
Letícia Santos. Também no Campeonato Estadual Pré-Infantil Masculino a equipe 
foi Vice-Campeã. E o Campeonato Estadual Juvenil também foi das equipes 
Feminina e Masculina. Estendeu o voto aos Técnicos Lourenço Ritli; Raimundo 
Blanco; Felipe Polato e Joselane, por estarem consagrando agora associados 
dentro da Ginástica Olímpica, uma Seção que tinha essencialmente atletas 
Militantes e Pré-Militantes. Proposta aprovada 
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6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 689ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
24 de setembro de 2018. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a Ata aprovada, 
conforme apresentada. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-29/2018, referente à proposta formulada 

pela Diretoria, de concessão do ingresso do Atleta Henrique Morais 
Rochel, 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 inscritos, submeteu a proposta à votação, tendo o Plenário 
aprovado a concessão à unanimidade. 
 
 
Item 3 -  Apreciação do processo CD-24/2018, referente à proposta formulada 

pela Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito a Ives 
Gonzalez Alonso, da Seção de Polo Aquático. 

Presidente – Informou que a Diretoria enviou carta ao Conselho solicitando a 
retirada da matéria de pauta, para revisão do processo.  
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Em nome da Comissão de Esportes, 
concordamos com a retirada de pauta em face de várias interpretações, inclusive 
do parecer. Os Srs. Conselheiros leram o parecer com atenção, então 
concordamos totalmente com a retirada de pauta para maior estudo e num 
futuro próximo a Diretoria, se achar conveniente, entrar novamente com a 
proposta. Em função disso, peço a urgente nomeação de uma Comissão Especial, 
da mesma forma como foi criada quando da alteração de militantes, com a 
participação de atuais e ex-Presidentes da Comissão de Esportes, ex-Diretores de 
Esportes, para o fim específico de debater e propor alteração do ordenamento 
jurídico em relação a Atletas Beneméritos. E peço também, se possível, que a 
Diretoria não envie às Comissões Permanentes qualquer proposta de 
benemerência até que se finalizem os trabalhos dessa Comissão Especial. ... 
Obrigado. 
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Presidente – Obrigado, Conselheiro. No que tange à nomeação da Comissão, a 
proposta realmente parece relevante. Vou analisar, inclusive no que tange aos 
Membros que irão compô-la. E assim, como sua segunda proposta, vamos 
analisar, muito embora a regra hoje esteja vigente, de modo que os processos, 
caso venham, devem ser encaminhados. Mas vamos analisar também. Bem, 
como disse há uma proposta de retirada de pauta feita pela Diretoria, que contou 
com o parecer favorável do Presidente da Comissão de Esportes. Aqueles que 
estiverem de acordo com a proposta de retirada de pauta, permaneçam como 
estão. Os que forem contrários, queiram levantar-se. Aprovado, com exceção do 
voto da Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves. 
 
 
Item 4 -  Apreciação do processo CD-44/2018 – Análise e discussão do relatório 

final do sistema de governança e compliance do Esporte Clube 
Pinheiros, objetivando estabelecer critérios e prioridades, no âmbito 
das atribuições do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Na reunião de agosto havíamos discutido o relatório preliminar da 
empresa KPMG, – Todos se lembram que foi apresentado por funcionária daquela 
empresa – trabalho sobre o diagnóstico dos mecanismos de governança e 
compliance do Clube. Conforme havia me comprometido, encaminhei o relatório 
final com essa convocação, e achei por bem colocá-lo para discussão e 
manifestação dos Conselheiros para que possamos prosseguir à medida que, 
como todos viram, é um trabalho longo, complexo, que exigirá bastante atenção 
nas propostas tanto da Diretoria quanto deste Conselho Deliberativo e até 
mesmo do Conselho Fiscal, que também há propostas que os vinculam. Está em 
discussão a matéria.  
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – ... O assunto do relatório apresentado 
pela KPMG é complexo, muito longo, o relatório feito é muito consistente e 
queria fazer algumas sugestões, alguns comentários sobre o que foi apresentado. 
O relatório começa com um diagnóstico na página 3: O diagnóstico de 
Governança Corporativa e Compliance consistiu na análise dos órgãos e áreas que 
compõe a estrutura de governança corporativa do Esporte Clube Pinheiros, como 
Assembleia, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comissões Permanentes, 
Presidência, Vice-Presidência, Diretoria Geral, Recursos Humanos, Auditoria 
Interna. Bom, isso já mostra o tamanho e a complexidade do assunto. Feito esse 
diagnóstico foi apresentado um conjunto de recomendações, que começam na 
página 7 do relatório: oferece um conjunto de recomendações de melhoria na 
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estrutura de governança corporativa. Essas recomendações são em cima da atual 
governança do Clube. As áreas que comentei são as que são tratadas como 
governança do Clube. Em paralelo a isso foi também apresentado um estudo 
sobre o compliance. O compliance nós entendemos que é totalmente 
independente em termo de estrutura, de reestruturação do Clube e não vamos 
comentar muito, nosso foco do comentário vai ser em cima da governança 
corporativa. O sumário executivo apresenta hoje pontos de melhorias. Começa na 
página 28 e faz uma série de sugestões na Assembleia, no Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal, Diretoria, Recursos Humanos, Comunicação e diversidade. Nós 
acreditamos que as recomendações feitas pela KPMG sobre as melhorias, pontos 
de melhorias poderão perfeitamente ser implementadas ou ser discutidas para 
implementação independentemente de uma proposta mais concreta para 
mudança da governança corporativa do Clube. Foi apresentado também o 
Conselho de representantes: Modelos A e B da estrutura de governança 
corporativa e entendemos que esse foi um ponto muito fraco do trabalho da 
KPMG. A KPMG não conseguiu, pelo que está no relatório, expressar a 
importância deste Conselho. Ela falou num Conselho de 11 a 15 pessoas; ela falou 
em funções, do tipo voto de louvor, voto de pesar. São importantes, mas não são 
as principais funções do Conselho Deliberativo. E ela fez uma proposta de 
implementação, das páginas 63 a 71. Nós entendemos que pela dificuldade de 
entendimento da governança do Clube, pelo tamanho do projeto, já assistimos a 
algumas palestras sobre o assunto. Estudamos o assunto em várias 
oportunidades, inclusive a última a que assistimos foi na ASSESC, com uma 
palestra feita pelo COB, quando foi demonstrado, foi detalhado a Comissão de 
Ética que foi implantada no COB. Comissão esta que foi eleita com participação 
de atletas, diretores, indicação de clubes, é uma coisa ampla, muito completa e 
que traz um nível de otimização muito grande de transparência para o Clube. 
Então, minha proposta aqui hoje, para ser bem objetivo é, criar uma Comissão 
Especial para estudar o relatório KPMG e apresentar ao Conselho Deliberativo 
uma proposta de modelo de estrutura de governança corporativa. Entendo que o 
que está proposto aqui fica prejudicado, em meu entender, mal entendimento da 
estrutura do Clube de governança, principalmente no que se refere a este 
Conselho Deliberativo. Em paralelo, sugiro que seja validada a implantação dos 
pontos de melhorias recomendados pela KPMG. Se forem analisados esses 
pontos, são pontos muito importantes, que vai trazer uma melhoria muito grande 
para todas as áreas do Clube. E essa Comissão Especial apresentar ao Conselho 
Deliberativo uma proposta de implementação. Então, primeiro é criar a Comissão. 
Discutir o assunto e apresentar uma proposta do modelo de estrutura. Segundo, 
em paralelo, validar as implantações dos pontos de melhorias. Terceiro, a 
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Comissão Especial apresentar também ao Conselho Deliberativo, depois de 
aprovada a proposta dela, uma proposta de implementação. Então, é a proposta 
do que vai ser feito e depois uma proposta de implementação. Por fim, fiquei um 
pouco preocupado quando vi nesse trabalho aqui, na 1ª página tem um 
comentário importante de um memorando que o nosso Presidente da Diretoria 
fez, que é o seguinte: • Criação do Comitê de Governança e Compliance, órgão de 
assessoria da Presidência, dotado de orçamento próprio, que será responsável 
pelas diretrizes e monitoramento das ações no âmbito da Diretoria. Esse órgão 
contará com a participação de especialista convidados, diretores e funcionários 
que, de forma colegiada, definirão o planejamento de atividades, de acordo com 
a dotação orçamentária e fará o acompanhamento e avaliação dos resultados 
periodicamente. Esse mesmo comentário já aparece na PO que foi apresentada 
às Comissões na semana passada. Então, isso me preocupa, por quê? Porque não 
entendo que seria especialista, diretores e funcionários que vão participar desta 
Comissão, têm várias maneiras de ser composta esta Comissão, inclusive vimos 
isso pelo que foi composta a Comissão de Ética do COB: pode ser por voto direto 
do associado; pode ser parte indicada pelo Presidente, parte indicada pelo 
Conselho e parte por voto direto. Ou seja, têm várias maneiras de se compor uma 
Comissão dessas, que dê realmente um ganho de qualidade, um ganho de 
transparência para o Clube. E não entendo que esses representantes neste 
Conselho de Gestão e do Conselho de Ética sejam tratados de uma maneira tão 
simples, como está colocado aqui nessa apresentação feita pelo nosso 
Presidente. Que entendo que interpretei mal aqui, porque não acredito, acho que 
está mal escrito, tem alguma coisa que não está de acordo, porque sei que o 
Cappellano conhece muito bem esse assunto, participou de várias apresentações 
que eu estava presente. Então, essa é a proposta que queria trazer aos senhores. 
O relatório é bom, é consistente, mas precisa ser incluído nele a cultura do Clube 
com a governança atual do Clube. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Para corroborar com sua fala, está aqui na 
página 79: Baixa eficiência da Reunião do Conselho Deliberativo. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Esse é um dos pontos que precisa ser 
melhorado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Queria que o senhor comentasse isso aqui. E também 
en passant colocar que o relatório omite, não quer participar quanto às eleições 
do Clube, que acho que devia também ter analisado a forma como são feitas as 
eleições do Clube. 
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Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Conselheiro, o senhor citou a página 79, 
né? 
 
Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone)  – Sim. 
 
Jorge Augusto Albuquerque Ehrhardt – Pontos de melhoria temos aqui, vou citar 
rapidamente alguns, porque são muito importantes. Por exemplo, baixa adesão 
às reuniões da Assembleia – a Assembleia que fazemos uma vez por ano quando 
é necessário mudar alguma coisa do Estatuto – E realmente fica-se caçando 
sócios para compor um quórum mínimo. Falta de clareza sobre a estrutura 
organizacional e inconsistências no organograma. Necessidade de melhor de 
melhor definição e comunicação de papeis e responsabilidades. Ausência de um 
programa de integração destinado a novos Conselheiros. Baixa eficiência da 
Reunião do Conselho Deliberativo. Temas não debatidos nas Reuniões do 
Conselho Deliberativo. Ausência de um processo de avaliação de desempenho. 
Escopo de atuação do Conselho Fiscal limitado, se comparado às boas práticas. 
Necessidade de melhor definição e comunicação de papeis e responsabilidades. 
Ausência de critérios de nomeação de Diretores relacionados a suas qualificações 
específicas: nem todos os Diretores ou Diretores Adjuntos têm experiência prévia 
na área de atuação para as quais são nomeados. Então, a KPMG vai relacionando 
aqui uma série de coisas que foi parte do estudo dela, envolvendo todas as áreas 
de governança do Clube. Ou seja, Assembleia, Conselho, Conselho Fiscal, 
Diretoria, Recursos Humanos, eles atacam muito fortente a Área de Recursos 
Humanos: planejamento, plano de carreira, avaliações, como também 
Comunicação. Entendo que compliance é um módulo à parte, é alguma coisa que 
inclusive a Diretoria já está fazendo pelo que me fui informado já está criando 
esse sistema de compliance. E vai criar uma estrutura de acompanhamento, que 
proponho que também, a exemplo do COB, tenha uma Comissão de Ética 
acompanhando toda parte de compliance, como proponho uma Comissão de 
Gestão acompanhando toda parte de governança. A composição dessas 
Comissões a gente tem que realmente democratizar e criar uma transparência 
grande, por meio de eleições diretas, por meio de nomeações de vários órgãos do 
Clube. E acho que a criação dessa Comissão, que poderia ser criada em conjunto 
com a Diretoria e o Conselho, vai possibilitar um estudo, apresentação de uma 
proposta adequada e depois a mesma Comissão apresentar um plano de 
implementação, porque é um projeto grande, é um projeto que vai levar alguns 
anos para que seja implantado e consolidado. Era isso. Muito obrigado. 
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Presidente – Obrigado, Conselheiro Jorge. Apenas para esclarecer ao senhor e 
aos demais, que realmente mantive contato com o Presidente da Diretoria 
Roberto Cappellano, e outros. Parece que esse é realmente o melhor caminho, 
dada à complexidade do trabalho, nomear uma Comissão. Vamos analisar os 
componentes: se melhor seria uma Comissão apenas do Conselho, uma Comissão 
da Diretoria em paralelo, ou uma Comissão conjunta. Como disse, também há 
situações que envolvem o Conselho Fiscal, associados, enfim, vamos dar 
andamento. Conto com seus importantes subsídios. 
 
José Manssur (fora do microfone) – O parecer, Dr. Célio, fala, não só do Conselho 
e da Diretoria, mas como o senhor bem salientou, do Conselho Fiscal. 
 
Presidente – Conselho Fiscal, Dr. Manssur, isso. Ótimo. 
 
Berenice Gazoni – ... Acho que olhando esse relatório que recebemos agora, de 
suma importância para o Clube. Já disse isso quando da sua primeira 
apresentação. Achei pouco o tempo que nos foi dado para fazer uma análise 
detalhada dele, acho que duas semanas, tivemos eleições e outras coisas, 
acredito que muitos Conselheiros nem conseguiram se debruçar sobre ele e 
analisá-lo completamente, dado que realmente é muito complexo. Concordo 
muito com o que o Conselheiro que me antecedeu falou. Precisamos sim ter uma 
Comissão que estude, que detalhe esse relatório e que selecione dentro dele os 
pontos mais importantes para que sejam implementados no Clube. Uma das 
coisas que lembro muito bem quando da apresentação desse relatório e que me 
deixou assim muito entusiasmada foi com relação à questão do papel do 
Conselho Deliberativo no Clube Pinheiros. A importância que deve ter este 
Conselho e que, segundo, não em minha opinião, segundo o relatório, segundo 
ao estudo apresentado, este Conselho estava aquém das suas responsabilidades 
e que deveria ser uma atuação concernente a mais moderna gestão corporativa. 
Sendo assim, rever todo esse nosso papel e colocar dentro do organograma do 
Clube a importância que o Conselho deva ter não é algo que podemos fazer, ou 
analisar em duas ou três semanas. Vamos precisar sim de muito tempo para 
fazermos isso com muita consciência, com muita responsabilidade e de forma 
que a gente consiga preservar toda história do Clube Pinheiros, que não é 
pequena. E ainda assim nos adequarmos à gestão moderna que a KPMG quer 
indicar. Nesse sentido, acho que deveríamos ter tempo, apoio totalmente a 
proposta do Conselheiro que me antecedeu, de fazer um grupo, uma Comissão, 
talvez mais. Pode ser, como disse o Presidente do Conselho, uma gestão com o 
Conselho, também com Membros da Diretoria, para que todos juntos possam 
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somar forças e trazer o que há de melhor para o Clube. Mas com relação às 
propostas vou ter que discordar um pouquinho, não porque discordo das 
propostas, mas sim porque discordo que elas sejam encaminhadas agora, antes 
que seja feito o estudo por esta Comissão e mais pessoas participem dele, está 
certo. Acho que se formos individualmente trazermos cada um nossas propostas, 
isso poderá “picar” o trabalho todo e as propostas ficarem reduzidas à opinião 
pessoal desse ou daquele Conselheiro. Assim sendo, nesse sentido também 
gostaria de colocar com relação à carta que nos foi enviada pela Diretoria. E 
quero dizer que aqui, ao colocar isso, não estou me referindo exatamente a esta 
Diretoria, ao nosso Presidente, até porque sei e ele bem o coloca aqui, que essas 
aplicações provavelmente nem serão feitas em sua atual gestão. Falo aqui que 
essa definição, pela Diretoria também, de um planejamento de atividades, quais 
sejam: elaboração do Código de Ética e Conduta; criação do Canal de Denúncias; 
criação do Programa de Inclusão e Diversidade e revisão do Regimento Interno da 
Diretoria, são essas propostas, pelo que entendi, propostas que deveriam sim 
também passar pelo Conselho. Não poderia a Diretoria – não estou dizendo isto 
em minha opinião, estou dizendo isso com base no relatório feito pela KPMG – 
quer dizer, não cabe agora à Diretoria elencar esses itens do relatório e já fazer 
propostas de alteração. Porque inclusive com relação a isso, por exemplo, esse 
canal de denúncias é um canal que estaria, pela proposta da KPMG, vinculado e 
seria órgão de assessoramento ao Conselho Deliberativo. Como é que então a 
Diretoria, qualquer que seja ela, coloca proposta e já vai colocar, de um órgão 
que será inclusive de assessoramento ao Conselho Deliberativo? Parece que aí há 
uma inversão também de papeis. Sendo essa inversão de papeis que queiramos 
ou pretendamos, não sei, dependendo da Comissão ou do que o resultado 
viermos a aprovar, isso também estaria sendo antecipado. Então, acho que o 
relatório é importante, é muito bom, precisa ser visto sim com bastante cuidado, 
com muita atenção através de um grupo, de um Comitê, de uma Comissão, como 
queiramos chamar, que pince isso, traga isso, faça resumos para que todos os 
Conselheiros consigam apreender aquilo que é mais importante e todos juntos, aí 
sim, mudaremos, implementaremos aquilo que for melhor para o nosso Clube. 
Muito obrigada.  
 
Vicente Mandia (aparte) – Quero parabenizá-la pelas palavras, mas gostaria de 
acrescentar que o Conselho Deliberativo do Esporte Cube Pinheiros é Soberano, 
então tem que ser levado em primeiro lugar, não pode ser secundário, não pode 
passar do primeiro para o segundo plano. Ele que legisla, quem formaliza a gestão 
do nosso querido Presidente. Então, o que peço para a senhora em sua 
formulação, que acrescente que o Conselho Deliberativo seja informado, esteja 
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totalmente atento ao processo, para que não perca o seu poder vigente até hoje. 
É só isso. Muito obrigado.  
 
Berenice Gazoni – Sim, prezado Conselheiro, exatamente isso. Senão me fiz 
compreender é o que falei, exatamente isso, que o Conselho é Soberano, 
inclusive pelo relatório apresentado o Conselho vem em primeiro plano. Cabe ao 
Conselho não somente ser um órgão deliberativo e de aprovação, cabe ao 
Conselho dar as diretrizes e acompanhamento da governança do nosso Clube. Vai 
muito mais além disso. Então, exatamente para isso que teremos que ter todos 
esses cuidados em minha modesta opinião, para que possamos fazer essa 
implementação. Concordo em tudo que o senhor falou e exatamente isso vem de 
acordo também com o relatório. 
 
Vicente Mandia (fora do microfone) – Obrigado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Também tinha entendido como ela acabou de 
explicar. Gostaria também de perguntar se essa Comissão, esse grupo que está 
sendo proposto se a senhora entende que deva ser pluripartidário. 
 
Berenice Gazoni – Sim, claro, acho que mais do que pluripartidário, não vejo 
problema nenhum também, deva ser de pessoas técnicas, com conhecimento. 
Um que já indicaria seria o Conselheiro que me antecedeu, que demonstrou 
conhecimento, interesse na matéria, e outros que assim interessarem, 
independentemente de partidos, porque acho que o que está aqui em jogo é o 
nosso Clube e nosso Conselho que representa a todos. Muito obrigada.  
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Queria saber se você entende que talvez, como o 
nosso Conselho, como outras partes do Clube foram citados no diagnóstico que 
mereçam ter alguns ajustes para se colocar melhor, então, talvez o Conselho 
tenha que primeiro ter esses ajustes para poder regular uma governança no 
Clube. Talvez você explanasse um pouquinho sobre isso, porque entendo como 
governança; a governança não pode estar abaixo nem do Conselho e nem da 
Diretoria. Entendo que precisamos primeiro ajustar bem o Conselho naquilo que 
a própria KPMG pede, para que ele seja capaz de participar da governança, não 
fazê-la. 
 
Berenice Gazoni – Esse também é meu entendimento, Conselheira, exatamente 
isso que falei. Cabe ao Conselho fazer essa Comissão, essas determinações, 
porque ao Conselho que não será apenas um órgão de aprovação ou não, cabe ao 
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Conselho sim ser o órgão máximo do Clube, dar as diretrizes, acompanhamento. 
Pelo relatório da KPMG, esse é o papel de um Conselho em qualquer entidade, 
seja empresa, clube, o que for, que deva ser realmente efetivo. Acontece que 
aqui em nosso Clube parece que não é exatamente assim, pelo relatório da 
KPMG, não tem funcionado assim. E o que eles propõem é que realmente a gente 
faça essa correção de rota, vamos assim dizer, está certo. Então, caberiam sim 
essas suas colocações. Muito obrigada.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheira. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano (aparte) – Na linha, enriquecendo 
sua colocação. Foi colocado no dia que foi apresentado pela KPMG que o material 
era muito extenso, foi apresentado de uma forma que a gente não analisou. Acho 
que poderíamos fazer assim: a gente analisa esse material. Trazemos a KPMG 
outra vez aqui e o Conselho questiona a KPMG. Ou um núcleo pequeno faz 
análise desse material, que é bem complexo, governança, compliance é um 
negócio relativamente novo na gestão de empresas. A gente traz a KPMG e 
questiona se elas tiveram liberdade, se foi feito de forma adequada, que estão 
mais preocupados com o nome deles do que com o trabalho bem feito. Aí a gente 
sabe o que deve implementar, qual é a forma usual, porque clubes são poucos, 
não sei se esse trabalho é expansivo. Se você chegar em empresa sabe como 
fazer. 
 
Presidente – Conselheiro, sem querer interromper, mas é um aparte. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – Minha sugestão é a gente entender 
melhor esse material. Chamar a KPMG e o Conselho estar preparado para 
questionar a KPMG, que a gente não estava naquele dia. É isso. 
 
Berenice Gazoni – Bom, vou dar minha opinião sobre sua colocação. Acho que a 
KPMG já veio aqui, expôs o trabalho dela, acho sinceramente desnecessário. A 
não ser que o grupo que seja formado para estudar isso sinta necessidade de 
consultar a KPMG para tirar uma ou outra dúvida. Acho que isso, em minha 
modesta opinião, seria suficiente. Muito obrigada.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheira. Apenas para lhe tranquilizar, lembro que, 
tirando atos de gestão da Diretoria, toda e qualquer proposta neste Clube para 
mudança regimental, estatutária, regulamentar passa pelo Conselho, somos nós 
que iremos aprovar. Podemos propô-las, 50 Conselheiros podem propor, 
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Comissões podem propor, a Mesa pode propor, a Diretoria pode propor, mas 
sempre o Conselho analisará e decidirá soberanamente. Obrigado, Conselheira. 
 
Berenice Gazoni – Então, Presidente, entendo muito essa sua colocação, é 
exatamente assim que funciona o Clube. Acontece que a proposta da KPMG 
pretende mudar isso. 
 
Presidente – Vamos analisar. 
 
Berenice Gazoni – Exatamente. Concordo perfeitamente que tem sido assim, o 
que ela propõe é que haja essa mudança. E que se temos um relatório e vamos 
estudar essa mudança deveríamos fazê-lo da forma sugerida, em minha opinião. 
Só isso. Muito obrigada.  
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
André Franco Montoro Filho – Presidente do Conselho, Presidente da Diretoria, 
Conselheiras, Conselheiros, associadas, associados, funcionárias, funcionários. 
Volto aqui a tratar do mesmo tema que levantei quando houve apresentação da 
KPMG. Repito, é um trabalho de fôlego, foi um trabalho muito importante, 
apresentou coisas bastantes importantes. Fiz na ocasião uma observação a 
respeito que o Clube, ao contrário de uma empresa, não tinha finalidade 
lucrativa, que isso mudava muito dos incentivos e controles que eram dados. 
Acredito que alguma coisa caminhou nessa direção, mas infelizmente aquilo que 
foi o ponto central da minha observação, que é exatamente do funcionamento do 
Conselho Deliberativo, muito pouco se avançou. Eles levantaram problemas 
seriíssimos na medida, mais do que isso, como todo mundo colocou aqui e está 
claramente que o Conselho Deliberativo é o órgão – Não teria supremo, que é 
Assembleia Geral, mas Assembleia Geral se reúne por votação, etc. – mas do 
ponto de vista operacional, o cerne da administração do Pinheiros deve ser o 
Conselho Deliberativo, que é o órgão mais democrático, que envolve várias 
tendências, pessoas de diferentes formações e diferentes opiniões, que da 
discussão iria sair a luz para orientar algo que represente o interesse do 
associado. Então, aqui diz, por exemplo: Necessidade de melhor definição e 
comunicação de papeis e responsabilidades do Conselho Deliberativo, isso com 
flechinha vermelha, é das mais perigosas. Página 29. Página 30: Baixa eficiência 
das Reuniões do Conselho Deliberativo. • Não se observou uma discussão 
objetiva das propostas. Uma parte relevante da reunião é apenas informativa. • 
Emprega-se voto “simbólico”. • Os materiais são extensos e dificultam o processo 
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de tomada de decisão. • Não identificamos de que modo as medidas aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo são acompanhadas. Isso com relação aos temas que 
são debatidos. O outro ponto que também é fundamental, também em 
vermelho: Temas não debatidos nas Reuniões do Conselho Deliberativo. Uma 
série de pontos importantes eles observaram que não são debatidos nas 
Reuniões do Conselho Deliberativo, que é algo que todos sentimos, uma grande 
deficiência nossa de realmente podermos cumprir aquilo que esperamos que 
sejam os objetivos do Conselho. No entanto, quando vêm as propostas, está na 
página 45. Na resolução, nas propostas que são apresentadas na verdade não há 
proposta nenhuma. Há uma proposta, modelo A, que pelo meu entendimento é 
única exclusivamente a continuidade daquilo que existe hoje. A proposta B é 
acabar com o nosso Conselho, porque cria um Conselho Diretor, menorzinho, que 
define tudo e esta grande Assembleia passa a estudar votos de louvor, 
beneficência, coisas assim do tipo. Três pessoas. Acho que essa não é a proposta. 
 
- Conversas paralelas. 
 
André Franco Montoro Filho – Acho que é exatamente isso que iremos discutir. E 
quando o Jorge apresentou a proposta dele aqui, a discussão foi quando pedi a 
palavra exatamente porque acho que a gente precisa aprofundar: o que 
queremos do Conselho Deliberativo e como este Conselho Deliberativo pode, 
com a diversidade que tem, com os 200 Membros que tem ser mais eficiente. O 
Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados tem 515 deputados. Pode falar 
uma série de coisas contra, etc., mas quem for lá ver o funcionamento verifica 
que existe um funcionamento, existe uma forma – Não apenas do Congresso 
Brasileiro, nos Congressos do mundo inteiro – você tem um projeto, tem um 
relator. Ele discute. Discute nas comissões. Há influência de todos os partidos que 
dão opinião. Quando a coisa chega ao plenário às vezes a votação é simbólica, 
mas a coisa já foi discutida por todos. Não sei se seria essa a estrutura, ou outra, 
o fato é que a nossa atual estrutura, concordo com a KPMG, ela fala “Baixa 
eficiência”. Acho que existem assuntos, existem mecanismos institucionais, ou de 
Regulamentos, ou de forma de atuação que podemos melhorar muito nossa 
eficiência e transformar este Conselho em algo realmente representativo. Não vi 
isso nesse projeto. ... Não sei se seria o caso de pedir para a KPMG fazer uma 
proposta intermediária entre essas duas, ou explicitar mais. E mais importante, 
que seja um grupo nosso que discuta, que apresente propostas para podermos 
discutir mais abertamente. 
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Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – De alguma forma achei interessante 
falar sobre essa coisa apartidária, porque a gente compara com Congresso 
Nacional, compara com outros setores políticos do Brasil estamos às vezes 
tentando fazer esse paralelo com o Clube. Acho isso completamente fora de 
propósito. Nossa sociedade, gostaria de enfatizar, até para fazer esse aparte, de 
esclarecer um pouco melhor, gostei do que você falou sobre isso. Aqui não temos 
essa coisa do partidarismo, apesar de ter, mas não temos quando somos uma 
entidade associada, que tem o esporte, a cultura e a parte social com referência a 
todos que frequentam aqui dentro. Então, existe um funil aí de interesse, que 
todos gostamos, que é ser associado deste conglomerado. É esse fator que 
gostaria que você deixasse um pouco mais claro, porque senão fica essa 
comparação de estarmos sempre tentando dar relevância a todos os partidos que 
atualmente temos dentro do nosso Conselho, para não se dar essa conotação. É 
diferente do que a gente vê do lado de fora politicamente. É isso que gostaria que 
você me esclarecesse um pouco mais. Obrigada. 
 
André Franco Montoro Filho – Laís, acho que você pegou um dos pontos 
essenciais, que a gente tem partido e não tem partido, então, fica uma 
dificuldade realmente. Isso que gostaria de enfrentar. Existem pontos de vista 
diferentes, existem grupos, como é que podemos fazer uma organização que dê 
espaço para que opiniões diversas, independentemente de partidos, mas que 
hoje estão um pouco definidas em termos de partidos, essa é a realidade.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Que nossos pontos de vista são muito claros, 
né? 
 
André Franco Montoro Filho – Mas independentemente disso, se 
conseguíssemos encontrar um mecanismo no qual se possa ter uma pluralidade 
de opiniões dentro das discussões. Uma das coisas, as Comissões: você elege o 
Presidente; o Presidente escolhe todos os seus Membros acho algo contrário a 
essa ideia participativa. Já tive proposta, já apoiei que tivesse alguma 
proporcionalidade. Proporcionalidade entende do quê? Dos partidos? Sei lá, 
partido não é algo reconhecido no Estatuto, mas existe. Então, essa discussão que 
acho importante que a gente tenha e que caminhe para algo que possa melhorar, 
dar mais eficiência às reuniões do Conselho. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (aparte) – Gostaria que me auxiliasse em 
minha dúvida. Vejo aqui, até com a Conselheira Laís que me antecedeu, a relação 
Conselho-Diretoria, creio que a KPMG pensa em governança como empresa e nós 
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aqui, o pessoal da Diretoria, o próprio Conselho defende uma proposta futura 
com uma profissionalização da Diretoria e dos Diretores. Então, veja, estamos 
num ponto de mudança muito delicado. Sinto também que o nosso Conselho não 
vem preparado para realmente dar o seu voto definitivo, tanto por quê? Por 
termos partidos e cada vez o maior número de partidos. Os partidos se reúnem 
antecipadamente na discussão. Mas ainda temos um ponto que acho muito frágil: 
posição e oposição. Então, dentro dessa complexidade que os partidos já vêm 
prontos, pensando em posição e oposição não existe um diálogo conjunto entre 
todos os partidos. Ouvir opiniões diferentes... Então, gostaria, você que é de uma 
parte mais pública, então seria a pergunta: como é que vamos relacionar bem a 
comunicação, as necessidades do Conselho com esta Diretoria? A KPMG pensa 
muito bem como empresa, visando Diretoria, acho que a parte que ela acha que 
o Conselho não funciona muito, porque realmente ela não vive a experiência de 
uma Instituição de 100 anos social, como o Esporte Clube Pinheiros. É o que tinha 
que falar, já nem preciso ir mais à tribuna.  
 
André Franco Montoro Filho – Entendo que apesar de o Clube não ser uma 
Entidade com fins lucrativos, ele tem uma administração, tem um orçamento de 
quase R$200 milhões, tem milhares de funcionários e necessita ter uma 
administração a melhor possível. E existem regras de administração de empresas 
privadas que podem perfeitamente serem empregadas e devem ser empregadas 
em entidades sem fins lucrativos. Acho que quanto a isso não há problema 
nenhum. E muitas conclusões aqui desse relatório que são questões de gestão, 
que podem ser aplicadas imediatamente sem que haja necessidade de ouvir o 
Conselho Deliberativo, porque são questões de gestão. Têm as questões que 
envolvem criação de Comissões, que envolve reformas do Regimento, do 
Estatuto, etc., precisam passar por aqui, e principalmente o que acho que a gente 
precisaria aproveitar, eventualmente até o Conselho Deliberativo não tendo 
orçamento, pedir à Diretoria orçamento para contratar a KPMG, ou alguém para 
pensar mais seriamente nessa questão de como dar mais eficiência às reuniões 
do Conselho Deliberativo. Tenho algumas ideias, não sou profissional e nem 
específico nisso, mas acho que seria, nesta Comissão que o Jorge propôs, e 
outros, pensar em termos de “Será que não existem mecanismos que tornem o 
Conselho mais eficiente”. Sei lá, dividir um pouco as funções, Pequeno 
Expediente e Grande, tem muita coisa no mundo que pode ser explicitada. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – O senhor entende que o relatório tem mais 
pontos positivos do que negativos? E se o senhor acha que a feitura do relatório 
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foi bem explicitada na reunião que a KPMG esteve aqui e no próprio relatório 
distribuído aos Conselheiros? 
 
André Franco Montoro Filho – Acho que do ponto de vista operacional, de 
levantar questões específicas administrativas está muito bom e pode ser aplicado 
imediatamente. Agora, essa discussão da questão de como vamos dar mais 
eficiência às reuniões do Conselho Deliberativo precisa ser discutida muito mais 
aqui, ou com consultoria externa, ou interna, tem muita gente aqui que já 
participou da Administração, com anos e anos de vida do Conselho pode fornecer 
algumas dicas para que a gente possa propor alterações. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Quanto à forma que foi justificada a feitura do 
relatório? A KPMG esteve aqui, explicou como foi feito o relatório e o próprio 
relatório traz subsídios aos Conselheiros de como ele foi feito. O senhor acha que 
essas explicações são suficientes? Foi bem explicado? 
 
André Franco Montoro Filho – Acho que foi, estou satisfeito, mas se for 
considerado importante ter mais discussão, que acho que eles têm muita coisa a 
mais que a gente poderia explorar. Não querendo dizer que estava errado, ou que 
foi insuficiente, mas que pode mais coisa, a gente tendo estudado mais, 
levantado uma série de pontos, se eles puderem dentro do contrato que é 
previsto acho que seria interessante que eles tivessem acesso as nossas 
discussões e se for o caso façam suas opiniões. Obrigado, Presidente.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – ... Podia até fazer um aparte, 
mas resolvi pegar um espaço para falar um pouquinho desse processo, para falar 
um pouquinho da KPMG e para falar um pouquinho do que foi a governança. 
Antes de falar isso, quero mais uma vez pedir para que todo mundo olhe para trás 
e veja quantas pessoas tem no Conselho.  Então, a gente fala assim “Olha, não 
podemos diminuir o Conselho”. O Conselho se diminui, sabe por quê? Porque 
muitas das pessoas que elegemos se elegem para ser Conselheiro pelo status e 
não pela função.  
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Exatamente essa observação, acho que é 
esse mesmo o problema. Agora, por que eles saem? Acho que pode ser uma 
parte culpa deles, mas será que uma parte não é culpa nossa? 
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Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Mas tem gente que nunca vem 
aqui. 
 
André Franco Montoro Filho – Em parte não é culpa também das instituições, da 
forma... 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Desculpe-me, André, acho que 
é assim, o erro do Brasil, o erro da gente é generalizar tudo e encontrar uma 
fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, não existe isso. Então, assim, têm 
pessoas aqui que assinam sistematicamente a lista e não estão no Conselho. Não 
pedem dispensa, vem até aqui na porta, assinam a lista e vão embora. Assim 
como aqui neste Clube tem também o que a gente encontra na política brasileira, 
que são famílias reais, rei e príncipe herdeiro: o pai é Conselheiro; o filho é 
Conselheiro; o neto é Conselheiro. Tem gente até que funciona, tem gente até 
que trabalha, tem gente até que faz o bem, mas tem gente que só tem o status. 
Enquanto a gente não se despir e trabalhar por um Clube melhor este Clube 
talvez não tenha os próximos 100 anos.  Falar que a KPMG não entende o Clube, 
olha, gente, quem trabalha com projetos sabe, não existe um projeto igual ao 
outro. Ela fez a governança do Santos, não quer dizer que ela esteja preparada 
para fazer a governança do Palmeiras. A gente se acha tão único e tão especial, 
que só a gente mesmo tem a solução para os nossos problemas, que a gente vive 
neste Clube uma coisa que é conhecida como analysis paralysis: a gente está 
sempre parado analisando a mesma coisa. A gente fala “Precisamos ter uma 
Diretoria profissional”. Não, precisamos profissionalizar a Diretoria. Contratamos 
um serviço, contratamos a maior empresa mundial de governança corporativa.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone)  – Uma das quatro. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Uma das quatro, uma das big 
four e basicamente estamos dizendo que tudo que eles fazem o ano inteiro não 
serve para nada, porque eles não nos entendem. Somos tão especiais, somos tão 
únicos que fazemos uma coisa que ninguém mais faz. Desculpe-me, vamos olhar 
todo mundo para dentro do que é o Clube e vamos olhar para os próximos 100 
anos. Enquanto a gente olhar para os 100 anos que passaram não vai chegar a 
lugar nenhum. Acho sim que esta Diretoria tem que contratar a KPMG este ano. 
Fazer o trabalho de forma profissional e ouvir quem quer ser ouvido, mas acho 
que todos devemos descer do alto do nosso ego, olhar um pouco para trás e falar 
“Nós temos que mudar, nós não somos tão especiais assim, o Clube não é tão 
especial assim”. Obrigada, gente.  
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Regina Helena Secaf (aparte) – Não sei se todos aqui sabem, mas a Renata 
Campos é a mãe da governança aqui do Clube. Queria fazer uma pergunta para 
ela que acompanhou. Todos nós que frequentamos a Comissão de Governança, 
que parece que a meu ver foi meio inútil, porque a Comissão de Governança não 
foi ouvida nos finalmente. A gente deliberou várias vezes, conversamos várias 
vezes, ouvimos muita gente, mas não fomos consultados no final. Havia uma 
Comissão e esta Comissão decidiu que haveria uma segunda licitação, ou se 
escolheria a própria KPMG para aplicar a governança. E de repente tudo mudou, 
quer dizer, vem uma deliberação da Diretoria, dizendo “Não, espera um 
pouquinho, nós vamos fazer, a gente faz uma Comissão”. Então, queria saber qual 
é o seu entendimento sobre o que foi deliberado na Comissão, em nossas 
reuniões. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Já falei aqui, meu entendimento 
é o mesmo, acho que a gente tem que contratar uma empresa, para mim seria a 
KPMG, porque ela já fez o diagnóstico, sairia mais barato para o Clube, porque ela 
já entendeu. E ela tem que implementar isso. Acho que fazer as coisas por a 
gente mesmo vai nos levar exatamente ao mesmo caminho que a gente está. Se a 
gente fizer a governança da forma que estamos propondo vamos dar uma virada 
de 360 graus, ou seja, vamos voltar ao mesmo lugar. O Clube precisa ir para 
frente, o Clube precisa de profissionais que nos ajudem a ser mais profissional. 
Vou repetir uma coisa que já falei várias vezes: o Clube é um Clube quando 
interessa ao Clube; o Clube é uma empresa quando interessa ao Clube. E o Clube 
não precisa ter isso, o Clube precisa ir à psicóloga e entender “Nós somos um 
Clube ou uma empresa”. Vou dar minha opinião: temos uma parte social e temos 
uma parte empresa. Existe todo um back office aqui deste Clube que você tem 
que rodar. Desculpe-me, Presidente Cappellano, desculpem-me os ex-
Presidentes, mas vou dar um exemplo básico da governança que o Clube não 
tem. Os Presidentes aprovam suas próprias despesas, isso é o básico da 
governança. Então, se o Clube tivesse os preceitos mínimos da governança, ao 
final do ano receberíamos todos os gastos do Presidente do Clube e ele seria 
aprovado por um Conselho Deliberativo. Então, a gente fala “Ai, a gente avançou 
com a governança”. A gente não tem o mínimo da governança, a gente está no 
passo 0 (zero). Não quer dizer que a gente faça as coisas mal, não quer dizer que 
a gente faça as coisas com má intenção. Acho que as pessoas confundem muito a 
intenção com a realidade, acho que a governança é para a gente fazer um Clube 
melhor, acho que a governança, como já falei, é para os próximos 100 anos.  
 
Regina Helena Secaf – Obrigada. 
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Presidente (aparte) – Considerando a legitimidade para propor e aprovar 
modificações estatutárias e regimentais, como é que a senhora imagina essa 
ajuda eventual da KPMG ou qualquer empresa, como é que funcionaria? 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Acho que são duas coisas, Célio, 
é a parte da KPMG que é de gestão e a parte de Conselho Deliberativo. A KPMG 
viria aqui, se reuniria com o Conselho, com suas diversas Comissões e a gente 
faria assim “O Estatuto tem que mudar por conta disso, disso, disso, disso e disso, 
ok”? Ok. Vamos debater na Comissão. Aprovou. Traz essa proposta. Então, a 
gente não pode misturar o que é o executivo e o que é o legislativo. Ela vai 
trabalhar obviamente muito mais próxima da Diretoria com as coisas executivas. 
E com as coisas legislativas viria até você, até a Presidência, até as Comissões e a 
gente debateria isso juntos. Agora, isso precisa de uma profunda reflexão e de se 
despir de toda vaidade. Eu, Cappellano sabe, fui contra. Yara sabe. Quem foi a 
pessoa que foi contra 15 Conselheiros? Eu fui contra, sabe por quê? Porque acho 
que 15 é pouco demais. Agora, vamos pensar se termos 215, vamos fazer essa 
reflexão “Nós temos 215 Conselheiros”? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Nós temos 215 eleitos, mas não 
temos 215 Conselheiros. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: 200. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Tudo bem, temos 200 eleitos, 
não temos 200 Conselheiros, não temos 200 pessoas que participam. São essas 
coisas que a gente tem que entender. Acho que a gente está muito preocupado 
em perder o poder. Mas posso dizer a vocês outra frase feita, que falo muito para 
os meus filhos e odeio falar “O medo de perder tira a vontade de ganhar”. A 
gente só pensa no que perde, não consegue enxergar o que pode ganhar. Vamos 
sentar, vamos refletir, vamos trabalhar para um Clube melhor, mesmo que isso 
signifique algumas coisas não serem mais como sempre são. Então, respondendo 
sua pergunta, não sei se respondi, acho que tem que ser duas frentes de trabalho: 
uma frente executiva e uma frente legislativa, caminhando juntas.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheira. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – De nada. 
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Pedro Antonio Lousan Badra – ... Roubei algumas horas do meu escritório para 
ler este relatório a primeira vez. Roubei horas do meu descanso para ler este 
relatório a segunda vez. E venho a esta tribuna não convencido de que este 
relatório esteja em condições para que se atenda ao que a Diretoria supõe ou 
sugere. Na carta da Diretoria está dito assim, se não conseguir interpretar, mas 
exponho o que li e o que interpreto: Agora, com o acesso ao relatório final, os 
Conselheiros poderão avaliar e sugerir com bases nos apontamos apresentados a 
prioridade da implantação para os apontamentos apresentados. Então, esse 
relatório é um fato consumado, se parte deste relatório para se seguir o que está 
escrito nele. Não acho que seja esse o caminho. Compactuo com todos os 
oradores que me precederam e não concordo de que tenhamos que aprovar 
qualquer que seja a implantação destes relatórios e me explico. Por quê? Não sou 
tradicionalista, pelo contrário, trabalho em tecnologia de ponta, portanto, sou 
tecnicamente voltado a novidades, quer dizer, acho que são válidas novidades, 
considero novidades uma coisa ótima, considero que estamos no início do século 
XXI, e que neste século é o domínio da informação aliado à tecnologia. O século 
XX foi indústrias, etc. e estamos na era da informação aliada à tecnologia. Pois 
bem, com esta postura comecei a ler este relatório e vi logo nas primeiras páginas 
que não faz parte do escopo do diagnóstico de governança corporativa e do 
compliance, neste caso: • A validação das informações enviadas ou comunicadas 
pelo ECP durante as entrevistas, como por exemplo, a verificação da composição 
societária, validação de relatórios gerenciais e indicadores de performance, entre 
outros; • Mapeamento dos processos operacionais, incluindo identificação de 
riscos e controles; • Realização de testes de desenho e efetividade dos controles 
internos, entre outros. Esses três primeiros entendo que as sugestões aqui 
indicadas, em que, senhores, li este relatório e as palavras que mais vi foram as 
seguintes: rever; avaliar; validar; elaborar; estabelecer. Ou seja, as propostas aqui 
colocadas nunca foram as efetivas para se realizar, jogando sobre a própria 
entidade rever; avaliar; validar; elaborar; estabelecer. Continuando a ler vejo que 
o modelo que lastreou quase todas as observações foi um Código de Melhores 
Práticas de Governança Corporativa do IBGC – 5ª Edição e a Lei 12.846. Então, 
quase todas as sugestões seguiram basicamente esses dois processos, esses 
dois... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Diplomas. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Diplomas. Ficou bonito diplomas, né? Dá uma 
sensação de ser imutável, irreparável e não ter nenhuma contradição. Muito 
bem, isto me leva a ler o Orçamento e vejo que o pessoal, a equipe do comitê do 
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projeto que foi corretamente ou incorretamente, não vou entrar no mérito agora 
de analisar esse aspecto, porque não me compete, foi dada à Renata Campos, 
uma profissional eficiente na área, à Yara Mansur, que é uma Gerente que tem se 
mostrado profícua, eficiente, mas Gerente, Danilo Pereira, que acho que deva ser 
contador. não sei quem é, mas não o reconheço como uma pessoa possível de 
entender a magnitude que sejam esses assuntos colocados, e à Viviane Okahara, 
que também segue isto. Ou seja, ao ler este relatório me deu uma impressão de 
ser um relatório de análises gerenciais, em que a política efetiva do Clube não 
está devidamente e maturadamente exposta, expressada nesses documentos. E 
me justifico, neste momento fui ler o 1º Estatuto do Esporte Clube Pinheiros, e 
sabe como é essa Entidade? Essa Entidade vem das épocas dos clãs, em que os 
germanos para se policiar e se administrar consultavam as clãs. E das clãs, os mais 
antigos, para entrar para a ação, para entrar para a guerra, para entrar com uma 
construção. E nós sabiamente seguimos este princípio. Qual é o princípio que tem 
a tradição do Pinheiros? Tem um Conselho em quem tem assento a todos os ex-
Presidentes, aos Veteranos, aos Conselheiros novos e aos Conselheiros que já 
estão na Casa. Não é à toa que se faz uma eleição para 1/3, porque mantém a 
estrutura que está centenária no Clube, muito antes desses diplomas que estão 
aqui expostos. Portanto, a estrutura do Pinheiros está muito bem elaborada, 
porque estamos até hoje vivos por ela. E mais, não somos proprietários do Clube, 
este Clube quando se dissolver o Conselho irá doar a uma entidade de caridade, 
portanto, qualquer semelhança a qualquer tipo de sociedade há de se entender 
isto na sua política. Em segundo lugar fui analisar um pouquinho mais e vi as 
sugestões dadas ao Conselho: Falta de produtividade, falta disso, falta daquilo. 
Senhores, se este relatório aqui fosse uma firma de sociedade anônima e caísse 
nas mãos dos acionistas, no dia seguinte as ações dessa companhia estariam lá 
embaixo, porque dá uma condição de má administração. O que discordo, pode 
ser falha. 
 
José Manssur (fora do microfone)  – É falha. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – É falha, mas não desse nível que se precisa entrar 
em detalhes dessas sugestões, que não são sugestões executivas, são sugestões 
para se rever; avaliar; validar; elaborar; estabelecer. Então, para fazer esse 
diagnóstico, uma coisa que me chamou atenção e que de antemão já sou 
contrário, já acho que nem deveria analisar, nem deveria estar neste relatório é a 
opção B, colocado como Operacionalidade do Conselho. Nem essa sugestão B e 
nem as páginas seguintes de recomendação, absolutamente primárias, 
simplórias, sem análise do que é o Conselho.  Obrigado, só vem a me enaltecer, 
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porque pensei que estivesse errado, mas estou vendo que não. As coisas que me 
chamaram atenção e que talvez pudesse aceitar como umas primeiras sugestões 
de gestão é o que está colocado com propriedade na recomendação do Plano 
Orçamentário, que seria: Apresentar mais detalhes sobre investimentos a serem 
realizados em relação às despesas de Custeio. Apresentar dados comparativos 
que sejam mais úteis para uma análise crítica das variações. Incluir explicações 
claras para as variações apresentadas no Plano Orçamentário. 
 
José Manssur (fora do microfone)  – Quando tem a PO sempre foi assim. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Sempre falamos isso neste Conselho, isso daqui é 
uma clareza cassiana, em que só não é colocado porque as gerências não o 
fazem. Diversas vezes neste Conselho falei “Por que não se faz a curva S”? Porque 
na curva S há de se verificar os desvios de Orçamento e aí se tomam as medidas. 
Concordo com algumas coisas que aqui foram explícitas, mas não considero que a 
Diretoria tome este relatório como norte para tomar qualquer atitude de 
mudança, seja na gerência, seja no Conselho. No Conselho, porque este relatório 
é incompetente, não tem competência para achar isto. No relatório de 
Governança provavelmente, depois de uma análise conjunta do Conselho e da 
Diretoria, Comissões de gente interna nossa, aí sim vai se analisar o que aqui 
pode ser colocado ou não. Sempre aconselho aos meus clientes “Quando vão 
implantar qualquer coisa inicialmente precisam saber o que querem, qual é o 
objeto que querem, para depois solicitar para o profissional seguir aquilo que 
querem”. Pois bem, o que queremos? Um Conselho eficiente. Como? Vamos 
discutir internamente. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Mas é isso que propõe. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Não é isso. 
 
Presidente – Dr. Badra, posso conceder um minuto para o senhor terminar, que 
seu tempo já... 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Perdão. Em suma, a partir de uma análise intra-
corporis, de pessoas com notório saber, aí sim vamos traçar o que se quer e aí 
consultar um especialista. Sou contrário à contratação imediata sucessiva de 
qualquer firma que fez esse diagnóstico, porque a gente em projeto, quem faz 
projeto não executa a obra. 
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Eduardo de Azevedo Marques Strang (aparte) – Dentro desse escopo que o 
senhor mencionou de ser contra qualquer implementação, estava olhando para 
isso aqui, dados os discursos anteriores, numa ótica de que esse Grupo 2 que está 
muito a questões do Conselho, por exemplo, poderiam ser realmente alvo de 
uma Comissão, discussões e assim por diante. Mas por outro lado, ações que vejo 
aqui como executivas e que poderiam estar sendo feitas já agora pela Diretoria 
não deveriam deixar de ser feitas, como o senhor comentou agora. Por exemplo, 
aprofundar Canais de Denúncia; aprofundar questões de Código de Ética. Ou seja, 
coisas executivas que a Diretoria poderia trabalhar, o senhor está recomendando 
que não sejam feitas? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Estou recomendando que, em primeiro lugar, se 
tenham os comparativos da coisa efetiva ou não efetiva. Após essa análise, aí sim 
tomar medidas que possam ser consideradas de controles. Inicialmente, verificar 
o que se tem e o que se pode fazer com os controles existentes, coisa que não foi 
feita neste relatório. Fui claro? 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Sim. Obrigado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Obrigado. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro, obrigado, Conselheiro Badra. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – ... Não li três ou quatro vezes, como o Badra, mas li 
uma vez esse relatório. Tiveram algumas coisas que não gostei de saída, ele não 
poder ser mandado para conferência em lugar nenhum sem autorização do 
contratado, me pareceu estranho isso. Entendi, toda vez que se usa um jargão 
técnico a gente se atrapalha um pouco. Entendi como governança o conjunto de 
atividades que gerem o Clube e neste caso, o sistema governança tem um 
subsistema,Conselho, ou como Ehrhardt falou, algumas atividades sugeridas, em 
meu modo de ver, devem ser consideradas. E tem uma hierarquia de 
consideração, tem que começar com as atividades de Conselho. Atividade de 
compliance, sou muito contra jargão técnico, mas não tem jeito, estão 
relativamente bem postadas e não são uma atividade precípua do Conselho. 
Atividade precípua do Conselho é um subsistema que dirige a governança. Eu, 
concordando com o Badra e com todo mundo, acho que a melhor coisa falada 
aqui foi o que o Ehrhardt falou: deve ser tentado ir adequando, introduzindo as 
modificações sugeridas por uma das quatro grandes firmas. Lembrando que na 
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falência do Lehman Brothers as quatro falharam, certo? Era o que tinha a falar. 
Obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro Tarcísio Bandeira. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Falando em funcionários, agora lembrei, o 
Danilo é o Gerente de Planejamento, acho que o Badra que perguntou. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: É. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – E a Viviane é assistente lá na Área, não sei 
exatamente, mas é o pessoal do Planejamento. Ele é engenheiro de produção de 
formação, é isso?  Acho que era sobre o que ele fazia aqui no Clube. Bom, não 
importa, era só uma informação ao Badra. O que me trouxe aqui é o seguinte: a 
KPMG, apesar de todos dizerem como se fosse uma implantação, na realidade ela 
fez e foi contratada para fazer um diagnóstico. O que quero dizer com isso? 
Imaginem, estou jogando bola lá no campo, - Como muitos aqui, já me aposentei 
faz tempo – estou jogando bola, Reinaldão vem lá, em vez de somente cercar, me 
dá uma paulada. Vou parar no departamento médico. Departamento médico me 
manda ao hospital. Vou lá e faço um Raio X. O pessoal pega o Raio X “Olha, aqui 
quebrou tíbia, perônio, joelho, tornozelo, queixo, quebrou tudo”. Essa parte, o 
que quebrou, ou seja, o que não está funcionando bem na visão do médico é o 
diagnóstico. É isso que a KPMG fez, ela disse para a gente o que na opinião dela 
não funcionava direito. Qual é a receita de consertar? Isso vou chegar lá, mas a 
opinião e o que está aí na realidade não é algo para a gente dizer “Ah, concordo 
com o diagnóstico, não concordo”, na realidade essa fase já passou. Ela trouxe 
um diagnóstico e está dizendo qual é a contusão e quais são as questões que 
devem ser levadas em conta, o que está falho, em tese. O Raio X são as normas 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São normas desenvolvidas, 
lógico que na área empresarial, mas são as normas que se baseiam as pessoas, as 
empresas na realidade de todos os tamanhos que querem ter uma governança 
moderna, alinhada com os preceitos principais a tentam seguir. Isso é o IBGC. 
Então, o Raio X é o IBGC. Comparei o Raio X, achei o diagnóstico, essas são as 
opções. E agora, o que faço com o diagnóstico? Esse é o passo que precisamos 
decidir a partir de agora. Poxa, mas ali tem um monte de sugestões. É verdade, 
mas aquelas sugestões não são de modo algum a implantação de um projeto. O 
que precisamos fazer agora então, já que tem um monte de defeitos, um monte 
de questões, um monte de propostas do que rever. Precisamos agora dizer qual 
será nossa ação. Quem vai dizer isso? É a KPMG? Não, é o Conselho Deliberativo 
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do Clube. KPMG em nenhum momento se arvorou em dizer para a gente. “Não, 
mas ela faz lá propostas”. É verdade, mas ela não tem nenhuma pretensão, e aqui 
no dia que apresentou em nenhum momento falou “Isso é exatamente a 
implantação”. Porque esse documento não é o remédio. O remédio nós vamos 
decidir. Então, essa é uma sugestão só para que a gente soubesse, o produto 
acabado é o diagnóstico, não é implantação. Se a gente for partir para a fase de 
implantação, que acho inevitável, têm algumas formas de fazer: separar 
compliance de governança é uma. Separar compliance de governança e ainda 
separar os assuntos mais afeitos ao Conselho dos assuntos mais afeitos à 
Diretoria. São formas de fazer, mas veja, o que nos cabe nesta reunião não é 
aprovar o diagnóstico, mesmo porque ele está entregue. É como a gente aprovar 
aqui um dia uma obra e depois com o prédio pronto, chegar lá e falar “Não, agora 
vamos aprovar se esse restaurante Germânia queremos mesmo”. Está entregue, 
gente, esse é o diagnóstico. O que vamos fazer agora com o diagnóstico é que é a 
questão. Até podemos em alguns casos falar “Isso não vamos fazer, não 
concordamos, não vamos fazer”. Acho que aqui a gente em maior ou menor grau, 
por exemplo, no que se mostrou mais chocante hoje se são as mudanças no 
Conselho, como a gente discute em 200, se diminui, não sei o quê, veja, este 
Conselho é que vai ter que decidir. As propostas da KPMG são que as questões 
estratégicas sejam debatidas; que o Conselho haja de forma mais eficiente; que 
as decisões do Conselho sejam efetivas. Ela em nenhum momento afirma que 
vamos implantar. Tanto é que mesmo na sugestão dá duas, nem dá uma. Quer 
dizer, são recomendações, a gente precisa discutir. Então, o que a gente precisa 
decidir hoje, que era intenção da reunião, primeiro, entregar de fato o relatório 
completo, um pouco mais elaborado do que foi apresentado na sessão anterior. E 
depois decidir se vamos montar Comissões, uma Comissão, cinco Comissões, oito 
Comissões, 10 Comissões. Se elas vão ter 5, se vai ter sócio, como é que vamos 
fazer, gente, é isso só. Então, a questão para mim é só como vamos fazer: a 
Diretoria propõe uma Comissão, formada por especialistas e ainda coloca 
algumas coisas que pretende pôr na PO. E uma alteração que ela já põe de 
Regimento da Diretoria. Bom, acho que a Comissão que é discutível, então, acho 
que a gente deve montar uma Comissão, Dr. Célio. Como hoje talvez seja difícil, 
tentar escolher uma Comissão de 5 e esta Comissão falar sobre o trabalho. Como 
é que vamos encaminhar o trabalho para pensar na implantação e trazer de 
volta? Talvez essa divisão em outras Comissões, alguma coisa, mas acho que a 
gente deve começar com uma Comissão só para discutir. Põe a Renata, tal e põe 
para rediscutir. E as coisas que estão a mais, além da Comissão, que acho que 
deve ser inicialmente apenas do Conselho. Esta Comissão inicial não deve ter 
pretensão de sair dela contratando, implantação. Deve voltar ao Conselho. Aliás, 
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esta Comissão, existem algumas questões que a Diretoria põe lá, que é Canal de 
Denúncia, esse tipo de coisa. E realmente a Diretoria pode fazer. A partir do 
diagnóstico da KPMG, que a Diretoria recebeu e nós também, mas ela pode como 
atitude, mas vai aparecer na PO, então, se a gente não quiser, tira da PO, simples. 
E alteração de Regimento da Diretoria. Regimento discutido no Conselho e 
aprovado aqui, mesmo sendo da Diretoria, ela pode alterar, mas vai mandar ao 
Conselho. Então, acho que o debate foi ótimo, muitas ideias trocadas, acho que 
cada vez que a gente fala de governança aprende um pouco mais, sintoniza a 
linha, ideia. Hoje, Dr. Célio, acho que não se cabe elaborar essa primeira 
Comissão para dar a largada e ver como vamos discutir para frente a implantação 
e principalmente o que nos interessa implantar ou não, porque também se a 
gente achar que o Conselho assim, ineficiente do jeito que é hoje, cheio de gente 
que aqui não vem, só assina e vai embora, que está bom, veja, a decisão é nossa, 
nós representamos os outros 39 mil. Mas nessa questão a gente tem algum aval: 
tem coisa que vai para a Assembleia, alterações de Assembleia, isso acho que vai 
ter que passar pela Assembleia, pelo nosso chefe, que é o associado comum. É 
isso. Obrigado. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Agradeço a todos que se manifestaram, os 
subsídios foram importantíssimos e serão evidentemente considerados no 
transcorrer dos trabalhos. Não como Presidente, mas como associado, 
evidentemente que o Clube Pinheiros pode e deve melhorar, assim como sempre 
tenta fazer, mas essa Comissão que oportunamente analisará esse trabalho e 
proporá o que entender cabível, apenas – Enquanto todos falavam, anotei 
algumas coisas que gostaria de ponderar e fossem levadas em consideração – nós 
temos um patrimônio incalculável aqui no Clube. Nosso Orçamento beira R$280 
milhões. Não temos dívidas, temos alternância democrática dos nossos 
dirigentes, a cada dois anos renovamos os nossos dirigentes democraticamente. 
Somos referência mundial em prática esportiva. Somos os maiores medalhistas 
olímpicos brasileiros. Temos 3 mil colaboradores que dependem do nosso Clube 
para levar o pão para casa. Fazemos tudo isso com uma Diretoria absolutamente 
não remunerada e evidentemente que se assim mudássemos teríamos que estar 
dispostos a pagar por uma Diretoria profissional salários condizentes com o 
mercado, bônus, etc.. Tudo isso que estou dizendo e ponderando não é para dizer 
que somos perfeitos, muito pelo contrário, apenas porque às vezes sinto que, 
estamos corretos em fazê-lo, apontamos muito para nós mesmos nossos erros, 
exigimos muito de nós, quando desafio, 99% talvez de qualquer empresa ou 
entidade que a KPMG e outras empresas tenham analisado que tenham a saúde 
financeira moral e a história do Esporte Clube Pinheiros. Como pinheirense que 
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sou não me sinto incomodado com a crítica, muito pelo contrário, mas me sinto 
sempre na obrigação de defender aquilo que temos de bom. O que existe foi 
formado em 119 anos de luta. Então, só queria, também dando minha 
colaboração para que essa Comissão oportunamente também leve isso em conta. 
Como o Engenheiro Pedro Badra bem falou “Vamos melhorar”. Claro. “Vamos 
aprimorar”. Certamente. E vamos manter também aquilo que somos exemplo 
para o Brasil e para os outros. Gostaria, se o Conselho assim autorizar, de pedir 
que aqueles, pretendo nomear uma Comissão absolutamente paritária, 
envolvendo todas as correntes políticas do Clube para que também outro, não é 
medo a palavra, mas, assim, isso aqui não tem nada a ver com questões políticas, 
muito pelo contrário. Então, vamos ouvir a todos e desde logo peço para aqueles 
que se sintam aptos, com tempo e que possam ajudar a formar essa Comissão 
que se apresentem e teremos, dentro do possível, enfim, vou tentar nomear 
todos aqueles que se disponham a colaborar. Evidentemente que já conto com a 
ajuda da Renata Campos, do Dr. Jorge, do Lolo, Laís, Patrizia Tommasini que 
conhece muito da Área, também pode nos auxiliar, e tantos outros que 
eventualmente se coloquem à disposição. Pois não, Conselheira. 
 
Regina Helena Secaf – Só queria entender o que foi deliberado. 
 
Presidente – Não houve deliberação. 
 
Regina Helena Secaf – Não houve? 
 
Presidente – Não. 
 
Regina Helena Secaf – Quer dizer, a Comissão já está preestabelecida, é isso? 
 
Presidente – A senhora me ouviu falar que tem alguma coisa preestabelecida? 
 
Regina Helena Secaf – Não, o senhor disse que vai nomear a Comissão. Queria 
saber se foi votada a existência da Comissão. 
 
Presidente – A senhora vai saber no momento oportuno, está bom? 
 
Regina Helena Secaf – Muito obrigada. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Presidente. ... Seria oportuno que o nosso 
Presidente da Diretoria fosse convidado a se manifestar. Essa manifestação seria 
bem oportuna. 
 
Ana Paula Musa – Gostaria de me manifestar e me candidatar. 
 
Presidente – Pois não. Ok. O Presidente da Diretoria pretende se manifestar, 
gostaria de se manifestar?  O Plenário autoriza o Presidente da Diretoria a falar? 
Pois não. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... É bem rápido, acho que só 
preciso posicionar, até para que não paire qualquer dúvida da Diretoria, se pensa 
o que a Diretoria está pensando, então acho que é importante posicionar o que a 
Diretoria está pensando para o caminho andar. Primeiro tem que colocar aqui 
que obviamente se a gente quiser implantar, contratar qualquer serviço, qualquer 
coisa que for fazer precisa de dinheiro, se não tiver dinheiro vai ficar no discurso 
vazio e não vai andar para frente. Então, obviamente quando a gente coloca 
numa PO o que vai gastar e obviamente depois pode se acertar, é para poder ter 
essa verba carimbada e essa verba poder ser usada com essa finalidade, porque 
senão a gente só faz discurso. E aqui, quem já passou pela gestão sabe que se não 
tiver o dinheiro não vai andar nenhum tipo de projeto. Outra coisa que 
compactuo plenamente, ou 90% que o Conselheiro Jorge Ehrhardt falou, só 
alguns pequenos detalhes que a gente precisa cuidar. Somos uma EPD, o COB é 
uma EAD. Quem não sabe, EPD é uma Entidade de Prática Esportiva, o COB é uma 
Entidade de Administração do Desporto, que forma o SND, o Sistema Nacional do 
Desporto. Nenhuma EAD, como somos uma EPD, tem 40 mil associados. 
Obviamente que então temos alguma diferença. Por isso que acho importante a 
gente criar um Comitê, que esse Comitê seja independente, porque a minha 
gestão acaba daqui a seis meses, o Clube continua. E também, posso falar com 
muita propriedade, antes de ser Presidente, sou Conselheiro. Daqui a seis meses 
estarei aqui e vou querer que o Clube continue andando nos últimos 119 anos no 
ritmo correto. Então, não existe isso da Diretoria ou não da Diretoria, isso aqui é 
uma coisa para o futuro do Clube. Chegamos até aqui com 119 anos com muitos 
méritos, como o Dr. Célio falou, e pretendemos seguir por mais 100 anos, se Deus 
quiser. Alguns ajustes é óbvio que precisam ser feitos, nada fica parado no 
tempo. E a gente está no momento de se adequar à realidade que a gente exige. 
Outra coisa que também precisa ser colocada aqui para todo mundo entender o 
que está aqui, que todos nós somos voluntários. Mesmo algumas entidades sem 
fins lucrativos as pessoas são remuneradas. Empresas então nem se fala. Aqui no 
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Clube todo mundo que está aqui é voluntário. O comprometimento, a vontade de 
trabalhar, a possibilidade depende muito de cada pessoa, não é como uma 
empresa que se você não entregou, ou não cumpriu é mandado embora e 
acabou. Então, acho que isso é importantíssimo a gente deixar consignado aqui 
no Clube como é que funciona. Outra coisa que precisa ser colocada, a Diretoria 
quer trazer um norte. Acho que tendo uma Comissão com envolvimento do 
Conselho é muito melhor. Primeiro, que ela dá muito mais validade ao processo. 
O processo fica mais robusto, mais forte. A gente chegou até aqui com uma 
Comissão que nomeei do Plano Diretor. Esta Comissão fez esse estudo e essa 
contratação, mas agora acho que tem que ser ampliado. Indo pessoalmente ao 
que a Diretoria pensa no relatório e a Diretoria não deu nenhum palpite, ficou 
mais afastada possível do relatório da empresa contratada. Têm várias questões 
que não concordo, que discordo, que no momento oportuno a gente vai ter que 
colocar para o Clube, em minha visão, não ir para um lado equivocado. Mas 
muitas coisas também temos que melhorar. Falta dar um detalhe aqui das 
propostas A e B. O Conselho do Clube, e aí é um diferencial do Clube, não somos 
únicos, mas é um diferencial, o Conselho do Clube, além de ter a deliberação, tem 
uma representatividade, porque têm pessoas de várias seções, várias idades, 
vários departamentos, para uns aqui é muito importante, para a KPMG não é, 
mas é vir aqui, pedir um voto de louvor para sua Seção específica, para seu neto, 
para seu sobrinho, isso aqui tem uma importância no Clube. Pode não ser a 
importância de um Orçamento, gerenciamento de risco, mas o Clube é um clube, 
não é uma empresa. Então, a Diretoria enxerga isso muito claramente, entende 
como funciona o Clube. Tenho um bom discernimento, uma boa bagagem muito 
mais de Conselheiro do que de Presidente, que estou há mais tempo Conselheiro 
e muito menos tempo Presidente, mas também tem o dia a dia da gestão do 
Clube, como funciona: a necessidade da decisão rápida; necessidade da tomada 
de decisão. Não pense que o Clube fica estagnado, a cada 30 dias a gente vem 
aqui e resolve todos os problemas. O Clube tem problema todo dia. Todo dia 
toma decisão. Então, a sistemática do Clube é diferente de uma empresa, que 
você liga, junta 10, 15 pessoas e resolvem um problema. O Clube tem problema 
todo dia, todo dia tem algum tipo de problema: é trabalhista; é de esporte; 
disciplinar; N tipos de problemas. Então, o que queria dizer e acho importante 
pontuar, só que a gente precisa startar, precisa começar e depois ir ajustando. 
Acho que a criação de uma Comissão, nem é pluripartidária, porque isso aí não é 
partido, isso aí é a existência do Clube, o que a gente quer para o Clube, o nível 
que a gente quer que venha de informação para o Conselho, o que tem de 
governança, que deixa a Diretoria ágil, que deixa a Diretoria continuar 
trabalhando nas próximas gestões, nas futuras gestões, mas que o Conselho 
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Deliberativo tenha transparência e tenha nível de informação que pretende ter, é 
muito simples. Não vamos inverter também a tocada do Clube, acho que isso tem 
que ser bem claro como é que funciona o Clube. Aí a parte política, quem 
comentou, é decidida nas eleições. Vai mandar grupo A; grupo B; grupo C; grupo 
D e aí segue as instituições do Clube, cada um com sua característica, cada um 
com sua autonomia e cada um com seu poder específico. Acho que isso precisa 
ficar bem claro. A Diretoria tem insistido em trazer esse tema, porque acho que é 
um tema extremamente importante, tem que ter discussão sim. A gente 
simplesmente pegou o relatório “Ah, não apresenta”. Aqui demoram as coisas. A 
gente trouxe para cá para ter a discussão, mas a Diretoria está muito ciente, 
muito clara o seguinte: precisa ter uma verba para qualquer das coisas que decida 
fazer e o momento oportuno é na próxima reunião, que estará lá colocado no 
Orçamento. Até a própria contratação da KPMG, queira ou não, custou para o 
Clube, saiu do nosso dinheiro. A gente tem essa verba. Em minha visão como 
Diretoria, cria-se uma Comissão para aprofundar muito mais os temas. Esta 
Comissão, quase todos os Conselheiros falaram, com algum pequeno detalhe, 
decide, direciona até onde a gente pode chegar, ou o que a gente quer chegar. 
Depois que ela decidiu o que a gente quer chegar a gente vai para outro caminho: 
vai ser com contratado; vai ser próprio; vai ser misto; vai ser um funcionário 
contratado; vai ser uma empresa, o que a gente vai querer fazer. Mas depois. A 
gente já está querendo chegar ao final antes sequer de começar. Então, a gente 
tem que ir pari passu. Primeiro, era ter um diagnóstico. Depois o relatório do 
diagnóstico. Depois a discussão do Conselho. Não têm 10, 15, 20, 30 dias, essa é 
uma discussão muito mais ampla, é muito maior, o importante é ter o material, 
porque vai discutindo, conversando com os associados o que imagina. Enfim, a 
visão da Diretoria é muito parecida com a visão de quase todos os Conselheiros 
que falaram aqui na tribuna, mas a gente precisa ter um norte. Precisa ter 
dinheiro, sem dinheiro não dá para fazer nada, não adianta sonhar, por isso está 
na previsão orçamentária, porque acho que a gente vai querer continuar, agora, 
não sei até que ponto, então tem que ter uma verba para essa continuidade do 
trabalho. Acho que o Conselho agora, a partir deste momento do diagnóstico tem 
que participar junto com a Diretoria, porque a Diretoria também tem muita 
contribuição, ou pelo menos, quem já passou pela Diretoria também tem que 
contribuir, que também ouvi “Não, mas a Diretoria não pode falar porque a gente 
vai querer vigiar”. Não tem nada a ver, desculpe-me, as gestões passam. Hoje 
você é oposição, amanhã é situação, isso passa, a roda gira, o importante é o 
Clube continuar crescendo, o Clube continuar sólido. O Dr. Célio falou muito bem, 
a gente tem uma posição invejável em todos os aspectos aí fora e temos que 
manter. Mas também não vamos fechar os olhos a nossa nova realidade, que 
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hoje o nível de informação, o volume de dinheiro que tem aqui no Clube não é o 
volume de dinheiro que tinha há 60, 70 anos, hoje o volume de dinheiro é muito 
maior, a quantidade de funcionários, a quantidade de departamentos é um 
negócio assustador, tem que ter muito controle. E concordo quando o Badra 
falou, assim, o Clube vai muito bem, ele controla muito bem. A opinião da 
empresa contratada reflete o que ela viu, mas algumas coisas específicas acho 
que a gente tem muito mais informação do que eles. Mais uma vez, por isso o 
Pinheiros é o Pinheiros, estamos saindo pioneiros, estamos na vanguarda e 
obviamente que vai ter que fazer alguns ajustes. Então, queria deixar bem claro 
que a Diretoria está aberta a qualquer caminho que queira ser traçado, a 
Diretoria não tem nenhuma vontade de querer ser a dona do projeto, ou querer 
direcionar o projeto. Não, volto a dizer, antes de ser Presidente, sou Conselheiro. 
Daqui a seis meses acaba meu mandato, estarei aqui sentado no mesmo lugar 
que todo mundo, discutindo, elogiando, brigando, ou seja, fazendo essa boa 
política que a gente faz com a próxima gestão. Mas a gente tem que fazer. Então, 
era isso que queria pontuar, esse caminho, volto a dizer, das diferenças entre 
uma empresa, que aqui somos todos voluntários, é muito difícil você conseguir a 
pessoa trabalhar direto com a intensidade que tem no Clube, para poder atender. 
Não pense que a gente vai conseguir implantar a governança vindo aqui a cada 30 
dias, votando ou discutindo. Vai ter que pegar na unha, sentar, trabalhar, 
trabalhar, trabalhar para poder avançar. É um caminho árduo, mas acho que o 
Pinheiros está preparado para isso, o Pinheiros tem que seguir isso e a gente tem 
que caminhar todos juntos, isso que é o mais importante, todo mundo junto para 
melhorar ainda mais o que a gente tem aqui no Clube. Esse é o sentimento da 
Diretoria. Se tem alguma coisa que não entendeu direito, alguma dúvida, a 
Diretoria está nesse sentido, peito aberto. Contratou. Entregou o que a empresa 
contratada diagnosticou. Concordando ou não tem a humildade de saber que tem 
que melhorar, tem também a certeza que alguns pontos estão equivocados em 
nossa realidade. E aí nada melhor que nós que estamos aqui, discutirmos o que 
queremos para o Clube. É isso, é bem simples. E esta Comissão criada, se ela 
quiser criar Comitê de Ética, com eleição direta, eleição indireta, nomeação, 
conselho de notáveis, esse Comitê vai trazer para cá. E é óbvio, para quem está 
aqui há mais tempo no Conselho, que não faz nenhuma alteração estatutária e 
regimental sem passar por esta Casa, isso aqui é o princípio básico do nosso 
Conselho. Quem está querendo governança e compliance jamais poderia querer 
fazer alguma coisa sem passar pelo Conselho, seria exatamente o contrário, 
senão não faria nada disso e decidiria por canetada. É o contrário, está trazendo 
para cá para poder discutir. É isso que queria falar, Presidente. Muito obrigado.  
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Regina Helena Secaf (aparte) – Queria me adiantar um pouquinho, não sei se é 
possível você responder. Como a gente vai fazer por partes e me parece que, 
como você falou, trabalho de fôlego e parece muito demorado, como que essas 
aprovações que virão para cá e serão aprovadas ou não aqui, mas quando 
aprovadas, como elas irão para a Assembleia? Por partes? Vamos fazer várias 
Assembleias? Vamos juntar várias aprovações? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Deixe-me somente te responder 
duas coisas. Primeiro, essa pergunta tem que ser dirigida ao Presidente Célio, não 
tenho esse poder de decidir se tem Assembleia ou não e como vai ser aprovado 
aqui nesta Casa, isso aí é o Presidente Célio que responde. O que posso responder 
para a senhora é só o seguinte: a gente nem decidiu como vai fazer a senhora já 
está preocupada se vai ser por partes ou não. 
 
Regina Helena Secaf – Disse que estava me adiantando. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Assim que esta Comissão decidir, 
acredito que o Presidente Célio vai trazer para cá e será definido o rito. Agora, o 
resto, a competência do que você está perguntando não é da Diretoria, é da 
Presidência do Conselho. 
 
Regina Helena Secaf – Tudo bem, está devidamente transferida a pergunta então 
para o futuro. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Roberto Cappellano – Agradeço. 
 
Presidente – Obrigado, Presidente. Vou responder à pergunta. Só uma 
observação, acho que é importante que possamos manter aqui de certa forma o 
rito, tratar os Conselheiros, especialmente o Presidente como senhor, acho 
importante, você talvez não seja o mais adequado, aqui obviamente na reunião 
do Conselho. Em segundo lugar, como costumo falar, até certo ponto “Cada 
agonia ao seu tempo”. Não vou fazer projeção se vai fazer Assembleia Geral, em 
parte, uma coisa que é absolutamente impossível de responder, mormente 
porque respondo alguma coisa hoje, daqui a um tempo alguém vem me cobrar 
numa situação totalmente diferente “Ah, mas você falou que ia fazer não sei o 
quê, não sei de que forma”. Então, esse tipo de pergunta não cabe neste 
momento. Por fim, nesse item, sempre lembrando, que já falei, evidentemente 
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nada vai ser feito de forma açodada, tudo vai ser feito com a mais ampla 
discussão. Outras reuniões tenho certeza vão ser necessárias sobre esse tema, 
antes que qualquer coisa seja deliberada, porque um projeto desse tamanho, 
dessa magnitude, evidentemente que tem que ser maturado até uma decisão 
final. Quem sabe até não serei nem eu o Presidente futuramente que irá conduzir 
esses trabalhos, tamanho o volume de informações que temos que processar. 
Reitero, por fim, que aqueles interessados, alguns já se manifestaram, que 
possam entrar em contato comigo, com a Secretaria, com alguém da Mesa para 
que possamos formar essa Comissão da forma mais ampla possível, ok? Agradeço 
a todos pelo enorme esforço e pelos debates, foram extremamente construtivos 
e respeitosos. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (fora do microfone) – Presidente, não é necessário 
aprovar a Comissão? 
 
 
Item 5 - “A Voz do Conselheiro”. 

Regina Helena Secaf – ... São algumas coisas pequenas. Gostaria de saber como é 
feita a publicidade dos contratos de marketing que usam os seus nomes e marcas 
no Clube ou nas camisas, entendendo que isto é estatutário. Queria saber onde 
que é que tem essa publicidade, que nunca vi. Outra coisa, fizemos uma reunião 
aqui sobre a obra do Salão de Festas. Não houve uma votação, na verdade não 
houve uma deliberação, mas soube que vamos ter um concurso interno com 
alguns escritórios que serão convidados. Queria saber se o Conselho poderá ver, 
votar, deliberar, ou sei lá, sobre o escopo desse concurso. Outra coisa, tivemos 
uma questão um pouco chata com o nosso querido casal da banca de jornal e 
revista. Um problema que um associado vem colocando alguns empecilhos no 
trabalho do casal. Algo como por que o Luciano usa o símbolo do Clube? Por que 
ele toma café no bar do Boliche? Gostaria de pedir um pouco de humanidade na 
Diretoria Administrativa. Estão acontecendo algumas coisas muito chatas no 
Clube, quer dizer, implicâncias com um casal que tenho certeza que todo mundo 
aqui gosta. Todos os pais de crianças pequenas adoram aquele casal. Gostaria de 
pedir um pouco mais de humanidade realmente dentro do Clube, principalmente 
Diretoria Administrativa. Outra coisa que gostaria de pedir para a Diretoria, 
inclusive a Diretoria de Patrimônio, que a gente gostaria de saber como está o 
andamento da obra do predinho, porque estamos com alguns problemas de 
espaço no Clube. Quero aqui fazer, apesar de ter falado mal, continuo achando 
que não deveríamos ter construído um projeto para o Squash, esperando a obra 
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do Squash. E dizendo que este projeto do Squash deixou pior o espaço do Jazz. 
Nosso espaço do Jazz é horroroso, é dentro da cozinha experimental e junto com 
o descanso de algumas funcionárias. Então, o local é horroroso e em função da 
obra e de espera da obra do Squash colocaram lá duas colunas. Até achei que ia 
ter pole dance, mas não era. Era realmente a estrutura do Squash. Meu Deus, o 
que está acontecendo aqui! Quero que vocês vejam a sala onde as meninas 
dançam Jazz. Cadê o Diretor Cultural? É isso. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Tenho dois assuntos. Um assunto já foi 
tratado pela Conselheira que me antecedeu. É sobre a reforma do predinho da 
Angelina Maffei Vita. O prédio foi comprado em dezembro de 2017 e quando da 
aprovação da verba para sua aquisição, o Presidente esteve aqui nesta tribuna e 
informou a este Conselho que seria uma obra bem rápida e barata. Já passou 
quase um ano da obra e até agora a gente não foi informado quando é que vai ser 
inaugurada, qual o custo atual dela e quanto falta para gastar. Então, peço 
informações para essa obra. O segundo assunto, várias sócias me pediram para 
falar aqui no Conselho, é sobre o salão de beleza. Elas entendem da dificuldade 
de obter nota fiscal no salão de beleza. Se a sócia não pede não é emitida nota 
fiscal. Então, elas me perguntam: como é que o Clube tem o controle do efetivo 
faturamento do salão se nem sempre a nota fiscal é emitida? Então peço que a 
Diretoria Financeira fiscalize esse assunto. Obrigado. Boa noite. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Vou reiterar um pedido feito pela Conselheira que me 
antecedeu. Tenho recebido solicitação de diversos associados, perguntando sobre 
o Salão de Festas. Tem muita gente querendo saber como é que está. 
Perguntando se não vai ser feita uma pesquisa, se os associados não vão ser 
consultados. Agora fiquei sabendo que vai ter um concurso e reitero a solicitação 
da Conselheira, não apenas que o Conselho saiba o que está acontecendo, mas 
que os associados também sejam consultados para definição dos parâmetros 
desse concurso. Outro assunto, Presidente, muitos associados estão me 
comentando que o piso do nosso querido restaurante Germânia, que o 
restaurante ficou muito bacana, está bastante frequentado, o piso está bastante 
danificado, está com um aspecto de sujo, aparentemente não tem um 
revestimento adequado, que não está aguentando o trânsito. Seria interessante 
verificar como é que está, o que se pode fazer para que a gente não fique numa 
situação que tem que fazer uma reforma enorme. Enfim, apenas fazer 
manutenção de rotina. Outro ponto, ainda no restaurante Germânia, me foi 
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chamada atenção recentemente que a saída de emergência, aquela saída que dá 
para o Salão de Festas tem ali uma escada e tem um desnível entre o piso do 
restaurante e o piso da escada. Como aquela é uma saída de emergência todo 
mundo que vai sair tem que ser rapidamente. O desnível ali tem uns 3cm, isso aí 
pode ocasionar tropeções, quedas, pisoteios no caso de uma emergência, que 
evidentemente ninguém quer que aconteça, mas emergência é acidente e 
acidente a gente não prevê. Também tem muita gente me perguntando por que 
este ano não aconteceu a Festa da Cerveja. É uma festa bastante tradicional. 
Estive recentemente até apresentando a uma visitante o nosso Centro Pró-
Memória e lá fiquei vendo que a 60ª edição seria este ano da Festa da Cerveja. 
Mas não houve. Então os associados estão perguntando por que não aconteceu. 
Finalmente, Presidente, estou vendo que tem gente reclamando várias vezes aqui 
dos diferentes pisos que temos no Clube. Temos piso quase que para todos os 
gostos, todos os tipos, especificações. E agora na reforma do Squash foi colocado 
mais outro piso, que é para talvez aumentar nossa diversidade, somos bastante 
democráticos. Tem um piso na área externa aqui que destoa de todos os outros. 
Essas as reivindicações que venho trazer, Presidente. Muito obrigado. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... O que me traz à tribuna são pedidos de diversos 
Conselheiros, claro na Voz do Conselheiro, com relação a: 1. O Ginásio de Fitness 
tem apresentado grande número de equipamentos danificados, mais 
especificamente em seus estofamentos, inclusive antecipei as fotos para facilitar 
à Diretoria que identifique os equipamentos aos quais estão sendo mencionados. 
São 15 fotos. Cada uma referente a um equipamento que se encontra com 
estofado, espuma, costura, tudo danificado, inclusive algumas peças plásticas 
também, que tem inclusive causado dano em alguns associados que acabam 
raspando as pernas e ocasionando algum tipo de lesão. Eles pedem que a 
Diretoria urgentemente promova manutenção desses equipamentos para que 
possam ser utilizados em sua plenitude. O segundo ponto, Presidente, é com 
relação a uma reforma feita na sala de Spinning. Essa obra quando foi realizada 
recebeu um cartaz que ficou fixado no local, comunicando os associados que a 
reforma incluiria serviços de: troca de piso, manutenção na iluminação, 
substituição do sistema de ar condicionado e de mobiliário. E que o valor total da 
obra seria entre R$190 a R$198 mil. Não tive o valor exato, que os coordenadores 
do Fitness não tinham mais esse documento lá. Mas no máximo R$198 mil, valor 
global. Ocorre que os associados encontraram na Revista de outubro do nosso 
Clube, na seção que traz a publicação dos contratos efetivados a contratação de 
uma empresa de refrigeração que justamente executou a obra de reforma do ar 
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condicionado do Spinning, mas com indicação do valor apenas desse item 
referente à substituição do ar condicionado de R$290 mil. Então, obviamente que 
isso causou estranheza aos associados, porque se a obra global custou R$198, não 
poderia só o sistema de ar condicionado custar R$290. Então, enfim, da 
discrepância nas informações levadas ao conhecimento dos associados, agora 
eles pedem que, por favor, a Diretoria envie a nota fiscal do fornecedor que 
executou o serviço de reforma do sistema de ar condicionado juntamente com o 
contrato que lhe deu formação, também a relação dos demais serviços 
contratados para execução global dessa obra, claro que devidamente 
identificados e separados por serviço e valor. E se esses serviços tiveram 
previamente as suas devidas licitações, que sejam indicados também o número 
do edital, as propostas encaminhadas e a tira de julgamento das licitações. Essas 
são as propostas, pelo que peço aprovação. Muito obrigado. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 6- Várias. 

Celso Luiz Borrelli – ... Essa é a primeira vez que assumo esta tribuna e não vou 
assumir esta tribuna hoje como Conselheiro, mas sim como Presidente da 
Comissão de Higiene e Saúde, que sou. Assim que fizer sinal – Assim que te der 
sinal vai fazer projeção – Acho que o assunto é de extrema importância, é uma 
pena que o Plenário acabe se esvaziando neste momento da reunião, mas o que 
queria colocar é que aprendi muito hoje aqui, vários termos que aprendi, anotei. 
Um deles foi do trabalho voluntário. Por isso que estou perseverando nesse 
momento de manter minha posição em Várias, porque o assunto é importante e 
porque houve todo um trabalho de uma Comissão, que foi a Comissão de 
Higiene, a qual represento. Passando a se utilizar da projeção de slides no telão, 
disse o seguinte: Então, é o seguinte, essa é uma lei estadual que foi promulgada 
em maio de 2018, que vai modificar uma lei de julho de 2001. E essa lei prevê que 
os atestados médicos que hoje são exigidos por todos os clubes e academias, 
enfim, em todos os lugares onde se pratica exercícios físicos, atividade física, que 
vai ser substituído – Podem ler. De onde estou a leitura está ruim, mas é mais ou 
menos isso. Deixo um tempinho e depois peço ao Jorge para subir mais um 
pouquinho – Mas esse atestado médico, pela lei deverá ser substituído pelo 
preenchimento de um questionário chamado PAR-Q. O PAR-Q é um questionário 
validado, é um questionário da Academia Americana de Medicina Esportiva. 
Traduzindo PAR-Q para o português, ele é um questionário de prontidão para 
atividade física em que o sócio, em nosso caso, se tiver entre 15 e 69 anos, deverá 
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responder esse questionário. Diferente da forma que está apresentado aí. Esse 
questionário está apresentado com 7 questões. O PAR-Q na realidade é um 
questionário americano importante e, portanto, muito exigente. Ele tem 30 
questões. Deveria ser preenchido e tendo uma ou mais respostas sim esse 
associado será encaminhado para realizar aí sim o seu exame médico e ser 
liberado para atividade física. Isso foi endereçado, me chegou através de um 
Conselheiro e através de sócios que me perguntaram sobre essa lei, que 
desconhecia. Isso foi encaminhado à Comissão, encaminhei ao Presidente do 
Conselho, que prontamente encaminhou ao Presidente da Diretoria, que 
prontamente me respondeu. Apesar que a resposta não poderia ter sido outra, 
porque lei tem que ser cumprida, a gente teve o cuidado de discutir com a 
Diretoria Médica, através do Dr. Samir, porque queria ouvir opinião do 
Departamento Médico, uma vez que isso estava sendo conduzido pela nossa 
Comissão de Higiene e Saúde e através de uma reunião bastante produtiva 
chegamos à conclusão de que lei tem que ser cumprida, mas que talvez a gente 
devesse melhorar um pouquinho mais esse questionário. Então, o que trago aos 
senhores é isso aí. Acho que é muito importante que saibam desta lei, porque 
acho que pouca gente sabe. Aqueles que sabem já estão me cobrando resultado, 
embora agilidade da Comissão tenho de trazer isso ao Conselho, para dizer que a 
gente está tomando atitudes e que vou dar uma resposta. Deadline para essa 
resposta seria a próxima reunião do Conselho, que não sei se posso me inscrever 
numa outra situação, Expediente, não sei como, para que a gente possa ter um 
quórum mais produtivo. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Pode. 
 
Celso Luiz Borrelli – Posso. Muito obrigado, Dr. Manssur que está me dando essa 
informação. Irei me inscrever na próxima reunião de novembro no Expediente e 
prometo aos senhores trazer essa resposta resolvida, porque isso é de extrema 
importância. Estaremos abolindo o atestado médico para as atividades dentro do 
Fitness, dentro dos locais onde praticamos esporte, atividade física. Acho que isso 
é de extrema importância. Era isso que queria trazer a vocês. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) – E os acima de 69 anos como é que 
fica? 
 
Celso Luiz Borrelli – Se vocês correrem um pouquinho mais, lá está previsto o 
seguinte: acima dos 70 anos esses indivíduos deveriam trazer o seu atestado de 
validado, mas um atestado obviamente diferente desses atestados. Sou médico, 
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tenho este problema de clientes que são sócias do Clube pedirem, solicitarem um 
atestado, obviamente não é um atestado de prontidão adequado, mas que esses 
indivíduos acima de 70 anos, sim, se submetam a uma avaliação médica 
cardiorrespiratória, e que esses sócios acima de 70 anos aí sim teriam exigência 
do exame médico, de um exame médico realmente que pudesse dar essa 
informação. O resto vai cair na lei e o que pretendemos é melhorar esse 
questionário para que depois das respostas desse questionário o funcionário que 
receber o questionário poderá sim exigir o atestado, se tiver mais do que uma 
resposta sim. Ou caso a gente defina diferente, a minha reunião junto com o 
Departamento Médico do Clube vai dar essa decisão, que trarei aos senhores na 
próxima reunião. Agradeço a atenção. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Primeiramente, muito obrigado por o senhor 
abrir esse contato direto com a Comissão. Isso ocorria no passado e ajuda muito o 
trabalho de nós, Conselheiros. E quando o senhor trouxer o esclarecimento 
gostaria que ficasse estabelecido que o relatório pode substituir em certas 
condições o atestado, mas o atestado é determinante sobre o relatório.  
 
Celso Luiz Borrelli – Não. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Não. Isso que queria que o senhor esclarecesse. 
 
Celso Luiz Borrelli – Pela lei – Depois posso até te encaminhar a lei – a lei 
substitui, porque esse PAR-Q é extremamente interessante, é muito aplicado nos 
Estados Unidos, no Canadá. Aliás, assim, é um questionário que tem validação 
internacional. Para ter essa validação é submetido a uma comissão e esse 
questionário tem a validação internacional. Então, assim, se você olhar o 
questionário, aqui são 7 questões, que até são interessantes, mas a gente 
pretende aumentar o número de questões para que o indivíduo que saiba, que 
tenha um desses sintomas se identifique, para que a gente possa ter o exame. 
Não um exame atestado pelo vizinho de apartamento, ou pelo amigo, ou pelo 
amigo do amigo, mas sim que seja atestado por um médico, porque ele vai ter 
realmente um sintoma importante que deve ser considerado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Porque o atestado é um documento legal, passível de 
punições gravíssimas perante o Conselho Regional de Medicina. 
 
Celso Luiz Borrelli – Esse é um detalhe que ele está colocando, é muito 
importante, acho que quem sabe isso é médico e advogado. Quando um médico 
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assina um atestado, assina e carimba. Nesse carimbo tem seu número do 
Conselho Regional que ele pertence, Conselho Regional de Medicina, isso daí ele 
responde legalmente. Então, às vezes um ginecologista atestando que o indivíduo 
está apto a fazer exercício, se tiver algum problema e ele for questionado, esse 
sócio que recebeu esse atestado, se tiver um problema e for questionado pelo 
Clube, esse médico através do seu CRM poderá responder civelmente e 
criminalmente. Então, assim, é muito importante que a gente dê a 
responsabilidade inclusive para o sócio, para que ele se identifique se tem algum 
dos sintomas. Esse questionário é bem amplo e é isso que a gente quer melhorar, 
é um questionário onde a pessoa se identifica. Às vezes ela não sabe, responde a 
questão e não sabe. E respondendo essa questão, aí sim vai ser submetido a um 
teste ergométrico, enfim, a um verdadeiro atestado médico. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Dr. Celso. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Essas questões colocadas são muito graves. A 
assinatura realmente tem poder criminal, até para questões de pagamento de 
seguro. É uma coisa muito séria. Mas o que me traz aqui hoje novamente é que 
medalhas não pagam a conta de luz. As medalhas dos atletas não pagam energia 
elétrica do Clube, o que sustenta o Clube é a contribuição dos associados. E acho 
de temos que respeitar mais os sócios que pagam as anuidades. Os nossos 
antepassados tiveram a visão de situar o Clube em um local privilegiado e 
incentivar a prática esportiva de seus Membros. Arrisco até a dizer que se este 
Clube fosse localizado em oura zona de São Paulo, a totalidade dos senhores nem 
sócio seria. E os atletas que usam o Clube como profissionais e militantes não o 
frequentariam. Por isso, senhores, temos que valorizar o sócio contribuinte e 
devolver a eles a prioridade do uso das instalações do Clube. Muitos dos sócios 
não sabem que subsidiam atletas profissionais. O sócio deve saber como é usado 
o seu dinheiro. Vejo com reserva absoluta a questão da Diretoria não divulgar os 
altos salários pagos aqui no Clube. O presidente da República do Brasil tem seu 
salário divulgado, governadores e juízes idem. Por que aqui tem que ser 
diferente, lembrando ainda que o Clube recebe dinheiro federal. Tenho visto 
agora uma campanha para Diretores serem remunerados. Ora, já temos os 
gerentes que são muito bem pagos. Diretor deveria ser, como no passado, aquele 
sujeito que após ser bem-sucedido em sua vida pessoal, vem aqui se doar para 
nossa comunidade de forma voluntária e sem vantagem de espécie alguma. Hoje 
escuto absurdos, como Diretorias que contratam assessores remunerados a peso 
de ouro. Lembro um ex-Presidente do Clube comentando, que quando aqui no 
passado uma festa dava prejuízo – Esse passado é longínquo, óbvio – os Diretores 
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se juntavam, faziam uma divisão e bancavam o déficit. Aqui atualmente gestões 
passam o déficit para outras gestões. Temos aqui no Clube pessoas muito ricas, 
bem-sucedidas que se doariam para nossa comunidade, porém, a atual política de 
coalizão, a troca de cargos por votos, a eleição agressiva (até com boca de urna) 
afastam essas pessoas bem-intencionadas. Em minha opinião estamos nivelando 
por baixo. A forma de eleger a Diretoria, com o Conselho elegendo a Diretoria 
também ficou ultrapassada, privilegiando o corporativismo e o toma lá dá cá. Os 
atuais grupos que dirigem o Clube dizem ser favoráveis a eleições diretas para 
Presidente, mas não apresentam propostas para que isso ocorra. Os grupos 
menores por sua vez são obstruídos em suas ações para melhorar os mecanismos 
de gestão. Só falta agora quererem agora alongar o mandato da atual Diretoria, 
alterando o Estatuto. É heroico ser oposição aqui no Clube com o modelo atual. 
Temos que evoluir como sociedade. Estamos próximos da aprovação do 
Orçamento anual. Convido a Diretoria a refletir sobre as imposições que incidirão 
sobre os sócios contribuintes. Vejo com reserva o fato de Conselheiros que não 
pagam o Clube votarem as despesas que os sócios comuns irão arcar, mesmo 
com toda contribuição que deram no passado, a economia dinâmica dos tempos 
atuais não justifica tal situação. A Diretoria tem gasto muito dinheiro com 
projetos que depois não se concretizam, como foi o caso do Centro de Estética, 
ou com obras não emergenciais, como derrubar a Cabana no parquinho para 
construir um bar para a turma de areia. Estamos vivendo uma recessão no País e 
o sócio que paga sente no bolso o aumento de custos e gastos. Entendo que com 
processos de gestões, como os aqui já propostos pelo Conselheiro Rubens 
Amadeu, podemos diminuir os custos e até reduzir a mensalidade. Proponho 
congelar o Orçamento este ano, talvez com uma exceção que ouvi agora, dessa 
verba para a governança, bem especificada. Solicito um esforço conjunto de 
todos para evoluirmos e favorecer os sócios contribuintes. Venham todos com 
nosso Clube para um Clube melhor. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – ... Vim aqui falar três coisas 
rápidas. A primeira coisa que quero falar é que uma vez fiz um comentário, foi 
num aparte, por isso não recebi a resposta. Então, gostaria de reiterar, Célio 
Cássio, que gostaria de receber o processo da comissão paga pela venda do atleta 
Bruno Caboclo, do Basquete, porque acho que a gente trouxe bastante aqui no 
Conselho a história da comissão paga aos chineses e sei que essa comissão 
também foi vultuosa. Gostaria de receber informações sobre esse processo. O 
segundo assunto que me traz aqui é o ginásio do Handebol. Homenageamos os 
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meninos, o ginásio está em reforma. Atualmente meu filho é um atleta e treina 
no Salão de Festas. Daqui a pouco começa a Feira Escandinava e queria saber 
onde ele vai treinar. Então, se a gente pudesse acelerar o processo do ginásio do 
Handebol os meninos agradecem. O terceiro, agora vou ler o que escrevi: Vim 
aqui falar sobre o João Freitas, médico anestesista aposentado. Aqui todos devem 
conhecer, ele é o senhor que está sempre pedindo lacre de latinhas para trocar 
por uma cadeira de rodas. O João não tem dificuldade de locomoção, as cadeiras 
que ele consegue são doadas aos familiares de funcionários. Cada garrafa pet 
contém 3 mil lacres. São necessárias 160 garrafas cheias para uma cadeira de 
rodas. 480 mil lacres. 480 mil vezes que seu João se despe de vaidade e pede com 
toda humildade o lacre da sua latinha. 480 mil vezes que ele transforma lixo em 
esperança. Lixo esse que ele também vasculha à procura de lacres. Compaixão é 
demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Venho aqui hoje 
retribuir a compaixão que o João demonstra e tomo para mim a dor que ele sente 
ao receber duas ROs. Gostaria que cada um de nós de forma silenciosa pensasse 
“O que estamos devolvendo a nossa sociedade”? Se cada um de nós devolvesse a 
metade do que o João devolve, o mundo hoje seria um lugar bem melhor. Ao 
invés de advertimos o João por andar com sacos de lixo pelo Clube, ou entrar no 
lixo reciclável à procura de lacres, por que não o ajudamos a recolher mais lacres? 
Quem de nós aqui faria metade do que ele faz para conseguir um lacre. Por que 
não orientamos nossos garçons a retirar os lacres e entregá-los? Por que não 
educamos os sócios? Por que não damos sacolas apropriadas para o João? 
Enquanto alguns sócios se incomodam com a abordagem e a sacola do João eu 
me incomodo com quem não faz nada por um mundo melhor. Gostaria que a 
Diretoria repensasse e cancelasse as advertências dadas ao João e trabalhasse 
junto com ele para fazer o trabalho, que se todo mundo ajudando seriam 480 mil 
vezes mais fácil. Obrigada.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – Conselheira, só para colaborar com a senhora, na Copa 
do Mundo de futebol foi case de sucesso a torcida do Japão, que depois dos jogos 
recolhiam o próprio lixo. Não entendi direito, a Diretoria puniu o sócio por colher 
lacre? 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Não foi isso, acho que assim, a 
verdade seja dita, o João recolhe os lacres, existem alguns sócios que se 
incomodaram, fizeram a reclamação e ele tomou uma representação. O que acho 
é que a gente sempre toma uma solução simplista para problemas complexos. 
Acho que ele é uma pessoa de idade, já foi médico. Gente, quem daqui iria ao lixo 
para pegar um lacre? Acho que não existe nada mais humilhante do que você 
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revirar o lixo. E o João se despe de toda vaidade para fazer uma coisa que é para 
os outros, não é nem para ele. Então, ao invés de a gente dar uma RO para ele, 
uma coisa que o magoou profundamente, a gente tem que trabalhar um pouco 
também com o sentimento da pessoa. Talvez se eu tomasse essa RO não ia nem 
ligar, mas para ele foi uma coisa que o magoou muito, muito, muito mesmo. 
Então, meu apelo aqui é para a gente repensar isso, porque acho que tem gente 
que vai me falar “Essa RO não vai dar em nada, vamos protegê-lo”. Mas não é o 
fato da RO dar em alguma coisa, ou não dar em alguma coisa, é o fato de ele ter 
recebido. Então, minha proposta, entendo que as pessoas possam se sentir 
incomodadas por ele andar arrastando um saco. Também entendo que ele possa 
ir ao lixo reciclável com a roupa que não seja a mais adequada, mas vamos sair da 
nossa zona de conforto e ao invés de punir o João, vamos ajudá-lo, vamos fazer 
um mundo melhor. Gente, todo mundo podia fazer sua parte. Vamos fazer uma 
campanha de conscientização, vamos pedir o lacre, porque acho que uma pessoa 
que se dá a tanto trabalho para pegar um lacre, é tão importante para ele que 
deveria ser tão importante para nós. Uma cadeira de rodas para uma pessoa que 
não tem condição é tudo. Até fui olhar quanto custa uma cadeira de rodas. Sabe 
quanto custa uma cadeira de rodas? Alguém tem uma ideia quanto custa uma 
cadeira de rodas?  R$1 mil e poucos reais. Gente, assim, de verdade, depois que 
comecei a pesquisar para fazer esse pronunciamento, eu vou comprar uma 
cadeira de rodas e doar a alguém que precisa, porque R$1 mil para mim graças a 
Deus não é uma coisa tão importante, mas penso quão importante é para ele, 
que ele tem que pedir 480 mil lacres para dar uma cadeira que custa R$1 mil para 
uma pessoa. Então, vamos trabalhar com isso, com a percepção da importância. 
Não é pelo RO, não é pelo que ele está fazendo de errado. O RO o magoou muito. 
Acho que uma pessoa que só faz o bem, uma pessoa que tem esse trabalho... 
 
Ricardo Malanga – Sou a favor do trabalho dele, mas também entendo, têm 
pessoas que não gostam porque às vezes no afã de ele pegar as latinhas põe a 
mão nas mesas das pessoas sem pedir. Já presenciei isso às vezes e tem gente 
que não gosta dessa intromissão. Obrigado. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Concordo com as pessoas. 
Gente, não estou discutindo, a pessoa tem todo direito de se sentir magoada. O 
que estou discutindo aqui não é o que aconteceu, não é nem se a RO é certa ou 
errada, acho que ele se dá muito trabalho em ajudar os outros e a gente deveria 
ajudá-lo a ajudar o mundo. É só isso. Obrigada.  
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Ana Paula Cassettari Musa  – ... Na verdade venho, estou mais apta a ouvir do 
que a falar, mas estou falando em nome de alguns outros associados, mais 
especificamente associadas que tem se demonstrado muito preocupadas com a 
terceirização dos serviços de limpeza do Clube e zeladoria, principalmente 
zeladoria nos vestiários do Clube, porque especificamente em relação à zeladoria, 
os nossos zeladores tem uma proximidade muito grande com as nossas crianças. 
Estou falando de associadas mães que tem se preocupado em perder esses 
funcionários que estão há muito tempo no Clube, que tem o olhar muito delicado 
e muito atencioso para nossas crianças. Então, assim, o serviço de zeladoria no 
Clube, nos vestiários do Clube não é simplesmente técnico, ele também envolve 
um relacionamento com o associado, principalmente e especialmente com as 
nossas crianças. Então, quando a gente fala em terceirizar, não sei, até tentei falar 
com o Presidente em relação a isso, não tenho informações na Diretoria, mas 
imagino que existe uma questão de diminuição de custos, enfim, mas que tem 
que ser pensada. E mais uma vez até relembro a questão do compliance que a 
gente tem discutido aqui, esta noite, sobre o que a gente quer. A gente quer 
simplesmente uma prestação de serviço ou quer também essa questão do 
relacionamento com os nossos funcionários, o quanto isso tem importância. E 
cada caso é um caso. Então, gostaria só de pedir à Diretoria que pensasse sobre 
isso quando for fazer as terceirizações e quando colocar uma empresa 
substituindo sempre um funcionário, que na verdade tem um relacionamento 
muito próximo com o associado no seu dia a dia. Uma coisa é cumprir uma 
função técnica, outra coisa é ter um relacionamento, estar envolvido no dia a dia 
das nossas crianças especificamente. Em relação... 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang (aparte) – Porque essa informação que já 
tinha é que a zeladoria não vai ser mexida. 
 
Ana Paula Cassettari Musa  – Não vai ser trocada. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Não vai ser terceirizado, só limpeza, é 
outra coisa. Talvez você tenha a informação errada. 
 
Ana Paula Cassettari Musa – Não tenho a informação, gostaria de ter tido a 
informação, mas não consegui, porque não consigo falar com o Presidente. Então, 
existe essa preocupação, que você está esclarecendo, que não vai haver essa 
terceirização. Reitero então o posicionamento desses associados, que tem pedido 
encarecidamente que não sejam terceirizados esses funcionários que estão 
diretamente nesse relacionamento pessoal no dia a dia com nossos filhos. Outra 
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questão também, em relação a esse serviço de limpeza que já foi terceirizado, 
está deixando muito a desejar. Os banheiros estão muito sujos, inclusive foi 
notificado, muitos desses funcionários reclamando dos seus serviços no seu dia a 
dia para os associados. Então, não sei qual é a relação, apenas estou relatando 
aqui como uma questão que está incomodando, principalmente as mães. A 
manutenção também está deixando a desejar. O piso do Clube com problemas. 
Ali onde tem aquelas pedrinhas portuguesas famosas estão precisando muito de 
manutenção também. Então, são as referências que tenho tido nos últimos 
tempos das associadas, principalmente as mães preocupadas com seus filhos. Era 
só isso mesmo. Muito obrigada.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheira. Apenas um esclarecimento. Quando a 
senhora precisar de alguma informação da Diretoria, queira alguma informação 
lembro que pode endereçar um e-mail ao Conselho fazendo esse requerimento, 
ou aqui evidentemente quando houver a reunião, que é endereçada, não precisa 
ser diretamente com o Presidente, às vezes é mais rápido via Conselho. 
 
Ana Paula Cassettari Musa – Muito obrigada. 
 
Presidente – A segunda informação, que já chegaram, Presidente Antonio 
Moreno informou aqui e duas pessoas já mandaram por WhatsApp também a 
mesma informação. Está tendo uma blitz na ponte Cidade Jardim, parece que um 
negócio gigantesco, parando todo mundo, pedindo documento. Enfim, fica aí a 
informação. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Ainda sobre o tema da governança, acho que a nossa 
discussão hoje para começar essa análise, essas implementações, esse 
aperfeiçoamento foi muito oportuno. Acho que sua iniciativa foi muito boa e acho 
que estamos caminhando bem, porque o Conselho não está aqui para 
acompanhar esse processo de aperfeiçoamento da nossa governança apenas para 
acompanhar. Governança é um conjunto de normas e procedimentos e o 
Conselho é parte efetiva, deve ter uma parte de protagonismo grande nessa 
tarefa. Essa é a primeira observação que tenho que fazer. E nesse sentido, sua 
iniciativa de trazer esse assunto para começar a discussão é muito oportuno, 
muito bem-vindo. O segundo ponto que quero fazer, concordando com o que já 
foi dito por alguns outros Conselheiros aqui, inclusive pelo senhor. Nosso Clube, 
já disse várias vezes para muitas pessoas – Já estive na oposição, situação, na 
oposição – acho que, claro, sempre é possível aprimorarmos, sempre há ações 
que podem ser substituídas, podem ser melhoradas, podem ser implementadas, 
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mas existe uma coisa que é verdade. No conjunto da obra, na soma, no balanço é 
evidente que o nosso sistema de governança muito mais acertou do que errou, 
porque senão não estaríamos aqui, tendo comemorado 119 anos e 120 com 
certeza comemoraremos. Essa é minha segunda observação. A terceira já tive 
oportunidade de comentar contigo numa conversa particular, mas como o senhor 
pediu, estou dizendo que estou à disposição para participar dos trabalhos das 
futuras Comissões, caso o senhor julgue conveniente. Eram essas as minhas 
observações. Muito obrigado a todos. 
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença 
e deu por encerrados os trabalhos às 23:45 horas. 

 
 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 691ª Reunião Ordinária do Conselho 
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