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ATA DA 693ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 28 
DE JANEIRO DE 2019 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de janeiro do ano dois mil e dezenove, em segunda convocação, às vinte 
horas, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e três 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 Associados: Grupo A: Cleide 
Frasco Marrese, da Chapa Pinheiros de Todos Nós; Grupo B: Mario de Britto Pereira, da 
Chapa Participação Viva e Alberto Bitelli, da Chapa Pra Frente Pinheiros. A Associada 
Cristiane Marrey Moncau, da Chapa Nova, foi convocada, mas justificou sua ausência por 
motivo de viagem. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: votos 
de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento da Associada Maria Cecilia 
Olbrich Giordano, esposa do Conselheiro Francisco Giordano Neto; b) pelo falecimento da 
Associada Eleonora Fuchs Lostchinin, mãe da Diretora Adjunta de Cursos Claudia Lostchinin 
e viúva do Ex-Conselheiro Alexis Lostchinin; c) pelo falecimento do Associado Sérgio 
Coutinho Carvalhal, irmão do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal e primo do 
Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda; 2) de iniciativa do Presidente da Diretoria, 
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Roberto Cappellano e do Diretor da Área de Esportes Olímpicos e Formação, Arnaldo Luiz 
Queiroz Pereira, subscrita pela Mesa do Conselho, pelo falecimento do Sr. Carlos Gomes 
Ventura, Técnico bicampeão da São Silvestre, ex-Gerente de Esportes e ex-Treinador de 
Eliana Reinert e Clodoaldo, hoje Treinadores do Clube; votos de pronto restabelecimento 
propostos pela Mesa do Conselho, ao Associado Luís Gustavo Belfiore Guimarães Giosa, filho 
do Associado Livio Giosa, que recentemente sofreu um grave acidente e encontra-se em 
tratamento; bem como ao Conselheiro Efetivo Luís Eduardo Dutra Rodrigues, que se 
acidentou recentemente, ferindo a mão e também se encontra em recuperação; votos de 
congratulações de iniciativa da Mesa do Conselho, a saber: 1) ao Conselheiro Paulo Sergio 
Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo, eleito Presidente da OAB de Pinheiros no dia 
29/11/2018; 2) ao Associado Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, eleito Vice-Presidente 
da OAB São Paulo no mesmo dia, bem como ao Presidente eleito, Dr. Caio Augusto Silva dos 
Santos; 3) à Conselheira Zuleika Gonzalez Araújo, filha do Vice-Presidente da Diretoria, 
Marciano Araújo Netto, que assumiu como Delegada de Polícia Titular do 78º Distrito 
Policial – Jardins. Prosseguindo, propôs voto de louvor à Natação, tendo em vista que o 
Revezamento 4x200 Livre do Brasil conquistou um feito inédito para a natação brasileira, no 
Mundial de Piscina curta de Hangzhou organizado pela Federação Internacional de Natação 
(FINA), em prova realizada no 14/12/2018, com destaque ao quarteto formado por Luiz 
Altamir Melo, Leonardo Coelho Santos, Breno Martins Correia, atletas do Esporte Clube 
Pinheiros, e Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube. (Na sequência, a pedido do Sr. 
Presidente foi exibido um filme com o momento da conquista). Convidou para subir ao palco 
os atletas Luiz Altamir, Leonardo Santos e Breno Correia, os técnicos Alberto Pinto e André 
Ferreira, os Preparadores Físicos Ricardo Filipin e Igor Silveira, os Biomecânicos Samie Elias e 
João Bocato; o Fisioterapeuta Tiago Testa, a Nutricionista Marina Bonilha e Mariana 
Katsuno, Diretora Adjunta da Natação, José Ricardo Pinheiro Lima, Diretor de Esportes 
Individuais e Aquáticos e Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Diretor de Área de Esportes 
Olímpicos e Formação e Fernando Silva Xavier Junior, Presidente da Comissão Permanente 
de Esportes, que foram homenageados com palmas. 
 
Luiz Altamir Melo – Convidado pelo Sr. Presidente, representando os demais 
homenageados manifestou-se dizendo o seguinte: “Boa noite a todos. Primeiramente, 
preciso dizer que a palavra que fica dessa competição vai ser gratidão, não só por todo o 
esforço que o Brasil teve, mas também por essas pessoas incríveis que trabalharam com a 
gente do Esporte Clube Pinheiros. Se não fosse por eles com certeza isso não teria sido algo 
concretizado. É uma luta diária. Todo mundo sabe o quanto é um sacrifício acordar cedo, ter 
que passar por dificuldades no dia a dia, mas as pessoas que estão no dia a dia com a gente, 
os meus companheiros de treino e os de revezamento só tenho a agradecer a todas as 
pessoas que estão no dia a dia construindo esse sonho. E com certeza é só o começo, quero, 
olhando para vocês agora, agradecer a todo o time, aos dois que estão aqui comigo: André 
Ferreira, Samie Elias, João Jota, Albi (Albertinho), o Tiago Testa, o apelido dele é Tiago 
Cosenza. Quero agradecer a todos, é uma honra poder estar aqui e sendo prestigiado dessa 
maneira. Muito obrigado. ” 
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Presidente – Prosseguindo, apresentou ao Conselho as seguintes proposições de votos de 
louvor: 1) de autoria da Mesa Diretora, aos Associados que integraram a seleção brasileira 
que conquistou o título de Campeão no Mundial de Futebol 7 (Curitiba/Paraná), quais sejam 
o técnico Marco Antonio Cardoso, o Batata, filho da Conselheira Cenira Gonçalves Cardoso, 
o ala-atacante Bruno Mendes e o goleiro Guga Machado; 2) de iniciativa do Conselheiro Igor 
Kalassa, aos atletas e comissão técnica do Handebol do Clube, categoria Sub 14, que 
representando o Brasil conquistaram Medalha de Prata no Campeonato Sul-americano de 
Handball (Argentina – novembro/2018), a saber: Ailton César Favareto Filho, Lucas Gabriel 
Vieira Silva e Pedro Henrique Zilio Batista (Militantes), Antonio Longhi Sulzbacher, Francisco 
Augusto Camanducci, Giuliano Bove Gomes, Henrique Bianchini Patarra, João Guilherme 
Cardoso Correa Silva, João Pedro Florio de Andrade, Leonardo Cotelo Sanchez, Lorenzo 
Moedim Esperante Gomes, Lucca Campos de Souza Lima, Pedro César Madureira de Godoy, 
Pedro Karsch Caldas, Rodrigo de Meo das Dores e Thiago Longo Kalassa (Associados) e 
Comissão Técnica: Valter Costa Guimarães Filho e Rodrigo Franzin; 3) de autoria do Luiz 
Ricardo Moreira, aos Coordenadores e Técnicos do Futebol Menor, categorias Sub 8 a Sub 
16, vez que sem o auxílio desses associados não teríamos o ótimo Campeonato ocorrido no 
transcorrer de 2018, além de ajudar o Esporte Clube Pinheiros a ter um dos maiores 
campeonatos interno de São Paulo, a saber: Sub 8 - Coordenadores: Alexandre Sanches e 
Maurício Labonia, Técnicos: Flavio Ramirez, Fábio Saad, Felipe Creazzo, Pedro Costa, Luis 
Coutinho, Marcelo Carvalho, Caio Domingues, Marcelo Ferrão, Antonio Gouveia e Isael 
Balarin; Sub 9 - Coordenadores: Eduardo Menke e José Guilherme Tuono, Técnicos: Miguel 
Daruj, Ricardo Iasi, Eduardo Vianna, Rogério Aguirre, Carlos Kauffmann, Ricardo Barbosa, 
Luiz Augusto Ramos, Pedro Amado, Eduardo Casarini, Milton Lamanauskas e Bruno Viegas; 
Sub 10 - Coordenadores: Paulo Mazza e Gil Rossetti, Técnicos: José Roberto Moraes, 
Fernando Mello, Andre Fragoso, Fábio Ferraro, Marcio Bove, Ricardo Cotrim, Rodrigo 
Fantozzi, Orlando Rodrigues, Philipe Reade, Eduardo Ferreira, Adriano Carvalho, Marcelo 
Fama, Marcel Simões e Roberto Mazzilli; Sub 11 - Coordenadores: Fulvio Basso e Rodrigo 
Ohara, Técnicos: Francisco Crestana, Luiz Eduardo Dutra, Renato Opice Blum, José Renato 
Aguiar, André Santana, Paulo Ferraz, Bruno Zanini, Luiz Loureiro, Gustavo Assumpção, Luiz 
Sedrani e Octavio Moreira; Sub 12 - Coordenadores: Eduardo Lancelotti e Renato Machado 
Teixeira de Andrade, Técnicos: Marcelo Bresser, Sergio Meirelles, Marcos Severine, Roberto 
Souza, Julio Veiga, Maurício Locatelli, Carlos Eduardo Guimarães, Carlos Andreolli, Carlos 
Mônaco, José Babadopulos; Sub 14 - Coordenadores: Rodrigo Araújo e Mateus Andrade, 
Técnicos: Alexandre Riskalla, Guilherme Jardim, Guilherme Palma, Marcelo Beyruth, João 
Paulo Gomes, Octávio Faria, José Ricardo Osso Costa, Octávio Montemor e Paolo Di Sora; 
Sub 16 - Coordenadores: Deiwes Rubira e José Guimarães, Técnicos: Roberto Domenici, 
Reynaldo Naves, Paulo Machado, Flavio Pinheiro, Patrick Bayngton, Roberto Fazilari, 
Guilherme Reis,Marcelo Liberado e Pedro Gasparini. Votos aprovados. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, 
cartas enviadas pela Diretoria tratando das alterações em sua composição até maio de 2019. 
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Antonio Moreno Neto – Como ex-Presidente da Diretoria e devido à relevância do assunto 
em que fora citado no ofício enviado a todos os Conselheiros e matéria de interesse de 
todos os associados do Esporte Clube Pinheiros, diga-se show do Roberto Carlos, solicitou ao 
Sr. Presidente que o permitisse fazer suas colocações sobre o assunto no Expediente, tendo 
sido atendido neste sentido. “Tendo recebido como todos os Conselheiros um ofício do 
esclarecimento do suposto envolvimento do Esporte Clube Pinheiros na denúncia efetuada 
pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação “Boca Livre”, com relação ao show 
do Roberto Carlos efetuado em 6 de setembro de 2008, faço as seguintes considerações: A 
Diretoria atual no seu Ofício-Resposta ao Presidente do Conselho, por 3 (três) vezes citou 
um ex-presidente, sem nominá-lo. Observa-se que de fato é a minha pessoa e pelo 
conhecimento que tenho, foi a única gestão que realizou o show do Roberto Carlos. Vamos 
aos fatos: Em 2008 eu como Presidente e o Diretor Social Luís Eduardo Dutra Rodrigues nos 
propusemos a realizar uma apresentação do cantor Roberto Carlos. Recebemos orçamento 
e verificamos a necessidade de R$ 750.000,00 para realizar o evento, com R$ 400.000,00 de 
venda de convites, 2 mil convites a R$ 200,00 cada um e R$ 350.000,00 de patrocínio. O 
realizado foi R$ 401.925,00 de receita de convites e R$ 337.500,00 de patrocínio. Todos 
esses dados estão na contabilidade do Esporte Clube Pinheiros. O patrocínio foi efetuado 
pelo Banco Bradesco, nosso patrocinador há vários anos, que a princípio iria usar recursos 
provenientes da Lei Rouanet. Em conversa recente com o Branco Bradesco tivemos a 
informação que não foram utilizados os recursos da Lei Rouanet, como explicarei em breve. 
O procedimento foi o seguinte: o Banco adiantou o valor de R$ 337.500,00 para a empresa 
responsável pelo show, de forma direta sem passar pelo Esporte Clube Pinheiros, e no final 
do ano, o Banco descontaria o valor dentro dos 4% do Imposto de Renda, que a Lei Rouanet 
permite a pagar. Acontece que no exercício daquele ano, o Banco, por incorporar outras 
entidades com prejuízo, teve prejuízo fiscal –  Não é prejuízo operacional, que o Banco 
Bradesco não vai ter prejuízo operacional – teve prejuízo fiscal, não podendo descontar o 
valor utilizado anteriormente. Ou seja, na realidade, os recursos alocados no show do 
Roberto Carlos foram frutos de um patrocínio voluntário e direto, também conhecido 
patrocínio puro, sem terem sido abatidos do imposto, conforme o mencionado. Conclusão: 
O Pinheiros não tem nenhuma responsabilidade pela transação efetuada pelo Banco já 
citado com a empresa contratada para realização do evento. É de se estranhar que a 
diretoria na sua resposta fez as seguintes colocações: “Preocupada com o envolvimento do 
nome do Pinheiros no contexto da referida denúncia, nos autos do processo que tramita 
perante a 3ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo, esta Diretoria aprofundou as 
pesquisas e verificou que tal circunstância se deu porque o Presidente do Clube à época, 
leia-se Antonio Moreno Neto, à época dos fatos, foi alvo de denúncia do Ministério Público 
Federal em razão da suposta prática de estelionato contra a União Federal.” Outro trecho: 
“Assim, embora o nome do ex Presidente do Clube Pinheiros conste do rol de denunciados, 
continua” “Pois hipótese de se confirmar eventual prática de delitos por parte do ex 
Presidente de nossa agremiação, também continua” Além disso é anexada uma Certidão do 
Ministério Público Federal, a todos os Conselheiros, na qual certifica que: “Nada Consta” 
contra o Esporte Clube Pinheiros. Hoje, está aqui como prova, foi extraída uma Certidão do 
mesmo Ministério Público Federal, às 16h40, em meu nome, com meu CPF, e mais uma vez, 
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em resumo, existe observação de que: “Nada consta”. Faço questão, Sr. Presidente, seja 
distribuído a todos os Conselheiros, da mesma forma que foi distribuído não só a Certidão, 
como o requerimento que por ora estou fazendo. Tal documento encontra-se à disposição 
de todos os Conselheiros e solicito ao ilustre Presidente que defira a distribuição deste 
requerimento aos Conselheiros. Aproveito e pergunto: - Como a Diretoria do Esporte Clube 
Pinheiros pode colocar e divulgar elementos de um processo que está correndo em segredo 
de justiça, como foi colocado no ofício, claramente com o fito de forma indireta difamar 
meu nome? Essa é minha pergunta. Uma irresponsabilidade por parte desta Diretoria. - 
Como, colocado no Ofício, o Pinheiros pode sofrer consequências patrimoniais, que envolve 
ressarcimento de valores, se o Contrato de patrocínio foi feito entre o Bradesco e a empresa 
que promoveu o evento? E ainda por cima, ressalta-se que não foram utilizados os 
abatimentos previstos da Lei Rouanet? É bom frisar que não teve nenhuma passagem de 
dinheiro em nenhum instante pelo Esporte Clube Pinheiros. Por fim, reforço que para 
exercer função de Presidente do Clube é em resumo ser responsável civil e criminalmente 
por todos os atos ocorridos na agremiação durante a gestão e, que por mais zeloso, 
precavido e diligente, todos estão sujeitos a fatos como antes narrado. Considerando o 
direito de resposta, e preservando a igualdade de tratamento, solicito a distribuição deste 
requerimento com Certidão anexa a todos os Conselheiros. Muito obrigado. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – ... O que o senhor está mencionando, que atentamente 
ouvi é de extrema gravidade, queria que o senhor me esclarecesse. O senhor leu uma 
manifestação da Diretoria, assinada por quem, por favor?  
 
Antonio Moreno Neto – Assinada pelo Presidente da Diretoria e remetida ao Presidente do 
Conselho. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa –  – Que data consta isso aí? 
 
Antonio Moreno Neto – A data remetida não sei. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa –  – Não, a data que está assinatura do que o senhor 
manifestou aí. 
 
Antonio Moreno Neto – 18 de janeiro de 2019. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa –  – Nessa manifestação do Sr. Presidente da Diretoria 
afirma-se que um Presidente do Clube foi denunciado? 
 
Antonio Moreno Neto – Exato. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa –  – E menciona o nome de V.Sa. ? 
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Antonio Moreno Neto – Não, fala que é um ex-Presidente, que fui eu, porque só na nossa 
gestão que teve o show do Roberto Carlos. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – E o senhor está apresentando... 
 
Presidente – Desculpa, Conselheiro... 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Mas é de extrema relevância, o senhor vai me desculpar. 
 
Presidente – Tudo bem, o senhor vai em Várias e fale o que acha. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Que em Várias, estamos esclarecendo uma leviandade. 
 
Presidente – Leviandade? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Leviandade, porque está acusando o ex-Presidente de ter 
sido denunciado, quando ele tem uma certidão que nega essa denúncia, isso é altamente 
leviano. 
 
Presidente – O senhor já se manifestou, ele já fez a manifestação. Vou deferir inclusive a 
remessa do pronunciamento. O senhor pode se sentar, por favor. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Muito obrigado. 
 
Antonio Moreno Neto – Obrigado, Presidente.  
 
Silvia Schuster – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à associada Roberta, que em dupla 
com outra atleta sagrou-se Campeã da 1ª divisão feminina; à 1ª divisão masculina, que 
conquistou 2º e 3º lugares, bem como à parte juvenil, cujas duplas, também do Pinheiros, 
ficaram em 2º e 3º lugares na Taça São Paulo de Bowling; 2) ao Voleibol, tendo em vista que 
no dia seguinte à reunião haveria um jogo contra o Osasco e o Esporte Clube Pinheiros seria 
homenageado, pois o Pinheiros foi o único clube que participou das 19 Superliga Feminina; 
ao Departamento de Engenharia, em virtude da instalação de corrimão para as piscinas 
abertas. Votos aprovados. 
 
Helena Carvalho – Propôs voto de louvor à Diretora Adjunta de Tênis, Marilena Queiroz, 
pela implantação do esperado e importante ranking interno da Seção de Tênis. Continuou, 
propondo voto de louvor ao Supervisor Evanildo Mondeck, à equipe de Secretaria do Tênis e 
árbitros da empresa F2 Esportes, pela execução do Torneio Pinheirão de 2018, explicando 
que nessa edição foram computadas 922 inscrições em várias provas, totalizando 517 
participantes nas modalidades Tênis, Mini Tênis e Beach Tennis, e registradas chaves de 67 
categorias de Tênis, 2 de Mini Tênis e 6 de Beach Tennis. Realizou-se também o Torneio 
Pinheirinho, com 360 inscrições nas provas infanto-juvenis de 3 a 18 anos. Finalmente, 
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propôs voto de louvor aos tenistas que obtiveram a 1ª posição no ranking da Federação 
Paulista em 2018: Tamires Araújo, categoria 18 anos, venceu 10 torneios válidos pelo 
ranking paulista, incluindo Master Infanto-Juvenil. João Vítor Sandoval Carvalho, categoria 
11M, venceu 14 torneios válidos pelo ranking paulista. E Pedro Henrique Sandoval Carvalho, 
é irmão, categoria 10ME, venceu 10 torneios válidos pelo ranking paulista, incluso o Master 
Infanto-Juvenil. Votos aprovados. 
 
Celso Luiz Borrelli – Como Presidente da Comissão de Saúde e Higiene e Saúde, entendeu de 
extrema importância comunicar que recebeu um ofício de 12/12/2018, com relação à 
obrigatoriedade do atestado médico para atletas que praticam modalidades esportivas 
como Fitness, etc., entre 15 e 69 anos. Disse que na ocasião tinha deixado explícito e claro 
que havia uma lei citada que demonstrava para todos que desobrigava aplicação do 
atestado médico, porém, obrigava o atleta a apresentar um questionário, chamado PAR-Q, 
que é um questionário elaborado por sociedades canadenses e americanas exatamente para 
este tipo de atividade, para facilitar a vida do atleta em grandes instituições, no sentido de 
que se este indivíduo respondesse alguma das questões positivo, ele deveria apresentar à 
agremiação, ou instituição, ao Conselho que regimentasse isso, um atestado com os 
critérios que validassem de ele exercer ou não essas atividades. Que oportunidade também 
disse que tinha recebido isso de um associado e por isso havia encaminhado à Mesa do 
Conselho, que enviou à Diretoria. E a primeira resposta foi que a lei seria aplicada. E, num 
segundo momento, veio um comunicado a todos os pinheirenses, através de um e-mail, que 
o Departamento Jurídico tinha observado que o Clube poderia sim manter a exigência do 
atestado médico, mas que ia se precaver, fazendo a necessidade do atestado médico, mas 
exigindo também desse associado que apresentasse o questionário PAR-Q para poder fazer 
suas atividades. Foi isso que trouxe na última reunião do Conselho, questionando essa 
posição dúbia. Entendeu interessante ler o último parágrafo do ofício que recebeu em 12 de 
dezembro, acrescentando que foi questionado por ser da Comissão de Higiene e Saúde e 
por ter tomado essa iniciativa de trazer o tema ao Conselho, que julga de extrema 
importância, porque são muitos atletas que têm essa obrigação: “Ressaltamos que o 
Departamento Médico já iniciou a adequação em relação ao preenchimento do formulário 
PAR-Q, um questionário de prontidão para atividade física, conforme determina a lei, para 
todos os usuários. E de acordo com o resultado apresentado, ou seja, se houver resposta 
positiva a qualquer pergunta do questionário, mesmo com o atestado médico já 
apresentado, a Diretoria recomenda uma nova avaliação. ” Referiu que só estava trazendo o 
questionamento que lhe foi feito por vários atletas, inclusive por Conselheiros que são 
atletas, o que está hoje regimentado é que será necessário apresentar um atestado médico, 
será necessário apresentar a resposta de um questionário de 7 questões, assinado e se 
responsabilizando o próprio atleta e terceiro. Caso uma das respostas seja positiva, este 
atleta deverá apresentar um terceiro atestado invalidando aquele primeiro que já foi 
apresentado. Encerrou sua participação deixando claro que só trazia esta comunicação, 
como Presidente da Comissão, por julgá-la importante, para que todos pensassem, 
deliberassem e raciocinassem se alguma outra medida deveria ser tomada. 
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Presidente – Pediu autorização ao Plenário para estender o Expediente, pois já tinham se 
passado os 30 minutos regimentais. Aprovado. 
 
Rodrigo Ferreira Lara – Propôs voto de louvor à equipe masculina adulta de Polo Aquático, 
que se sagrou campeã da Liga Nacional PAB – Polo Aquático Brasil, em dezembro de 2018. 
Destacou que essa é a 2ª edição nesse atual formato da Liga, desde que atletas do Polo 
Aquático iniciaram, com foco na criação de uma Liga moderna, independente, como as 
melhores do mundo. E também buscando mudanças na CBDA e modernização na gestão, 
que se espera siga trazendo benefícios para piscinas nos próximos anos. Comentou que essa 
conquista do Pinheiros no Polo Aquático é especialmente importante, pois vem coroar 
gestões, que nos últimos anos esportes aquáticos vêm priorizando trazer de volta ao Clube 
atletas com DNA pinheirense, que nasceram e aprenderam a jogar Polo Aquático aqui, que 
têm suas raízes aqui nesse nosso querido Clube. 80% da equipe tem DNA pinheirense e 
algumas contratações selecionadas, como o goleiro Ítalo-croata, Egon Jurisic completaram 
essa excelente equipe. A título de exemplo, citou alguns atletas e seu histórico com o Clube: 
“Bruno Chiappini, filho do técnico e atleta Roberto Chiappini, com quem, inclusive tive o 
prazer de treinar junto na seleção brasileira em 1996, e irmão da super campeã Izabella 
Chiappini, outra pinheirense nata e uma das melhores atletas de Polo Aquático do mundo; 
os irmãos Rafael e Pedro Vergara, filhos do Leo Vergara, também um grande atleta hoje do 
Polo Aquático Master Pinheirense; Marcelo Franco, Danilo Correia, Felipe Santos, Guilherme 
Barella, Tiago Miranda e os irmãos Ives e Iosse Alonso; esses últimos não somente jogam 
nessa excelente adulta, como também treinam os atletas da categoria de base do Clube; 
Antonio Inserra e Lucas Vita, descendentes de Conselheiros e pinheirenses com larga 
história também aqui no Clube; Gustavo e Ricardo Guimarães, netos da Conselheira Wilma e 
do grande atleta João Gonçalves, filhos do Gilberto Guimarães, o Betão, que formou tantos 
atletas aqui neste Clube, incluindo esse que aqui vos fala; Thomas Borges, filho do grande 
atleta Eric Borges, e hoje também coordenador do Polo Aquático no Clube; Lucas Sasso, filho 
do Conselheiro Ricardo Sasso, ex-Diretor de Polo Aquático e também com quem tive o 
prazer de jogar e nos consagrarmos campeão Pan-Americano Master de Polo Aquático. 
Parabenizou toda a equipe, técnicos, Diretores do Polo Aquático e a grande família 
pinheirense. Votos aprovados.  
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Manifestou-se elogiando o alto nível da Orquestra do 
Clube e seu Maestro, uma sinfonia que entende deve ser preservada. Da mesma forma, 
teceu elogios ao Coral, “quase que comandado pela Dona Dulce, mostrando que idade é 
uma coisa e velhice é outra coisa.” 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Propôs voto de pesar, lamentando pelo triste 
falecimento da atleta Jackelyne Silva, da Ginástica Olímpica, aos 17 anos de idade. 
Comentou tratar-se de ginasta que se dedicou em defesa das cores do Clube, que passou 
pela categoria de base da seleção brasileira, foi premiada em importantes campeonatos, 
tendo podido vê-la várias vezes no pódio carregando no peito medalhas, sempre em nome 
do Clube. Agradeceu a equipe do Clube, pelo apoio dedicado à família da atleta por ocasião 
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de seu falecimento, como o Gerente de Esportes Claudio Castilho e todas as pessoas que se 
envolveram para se fazer com que tudo fosse caminhado o mais rápido possível, porque foi 
muito doloroso, muito abrupto. Aprovado. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 692ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 17 de 
dezembro de 2018. 

Presidente – Submeteu ao Plenário as seguintes retificações propostas pelo Conselheiro 
Andreas de Souza Fein em seu pronunciamento na página 10 da Ata: onde se lê: “ … 
procedimentais. Em todos os problemas, …”, leia-se: “… procedimentais. Entre outros 
problemas, …”.: Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada, com as retificações 
propostas. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-51/2018, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
previsto de R$ 285.019,80, para executar obra de Instalação de Mezanino no 
Ginásio de Esgrima. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processado, referindo que durante a 
instrução a Comissão de Esportes fez um questionamento à Diretoria, cuja resposta tinha 
sido enviada aos Conselheiros por e-mail no início da tarde e estava disponível na entrada 
da reunião. Como não havia oradores inscritos, desde logo passou à votação, tendo o 
pedido sido aprovado, à exceção de três votos. 
 
 
Item 3 - Apreciação do CD-50/2018, referente ao pedido de autorização formulado pela 

Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 
439.981,21, para executar obra de ampliação da área de recuo lateral e 
substituição do gramado da Quadra de Futebol Society. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria, lembrando que a exemplo do 
processo anterior, neste caso a Comissão de Esportes também havia solicitado 
esclarecimentos à Diretoria e a resposta tinha sido enviada a todos por e-mail e estava 
disponível na entrada da sessão. 
 
Regina Helena Secaf – ... Me parece que foi enviado à Comissão de Obras uma indicação de 
um tipo de piso. Pelo que pude averiguar esse tipo de piso só uma empresa faz, então, 
quero fazer duas perguntas. A primeira, se só essa empresa faz não haver licitação? Há uma 
garantia de que só essa empresa faz esse piso sem borracha, enfim, com material de coco? 
Só isso que quero saber, se só essa empresa faz. Obrigada. 
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Flávio Henrique Rosa Tatit (Em aparte) – Como o atual Presidente da nossa Comissão está 
viajando, vou falar em nome dele, atualmente sou Presidente em exercício da Comissão de 
Obras. ... Contatamos várias empresas, mais de duas ou três. No Brasil só tem uma empresa 
que tem esse piso, ou seja, com fibra de coco, que foi homologada pela FIFA, é o piso Geofil. 
É o campo de futebol do Athletico Paranaense. Senão me falha a memória é único do Brasil 
que foi homologado pela FIFA. Porém, têm outras empresas nos Estados Unidos que 
também já fizeram esse mesmo tipo de piso com fibra de coco e foram homologados pela 
FIFA. Então, o parecer da Comissão de Obras é que no edital evitemos citar o nome de um 
tipo de grama sintética, porque agora o mais importante é o pedido de verba que está 
sendo feito. Pedido de verba é uma coisa, preparo de edital é outra coisa. ... Então, nossa 
sugestão foi que no edital não cite o nome da empresa Sosil, porque Sosil é uma marca de 
grama de um fabricante e somos contra. Ou seja, se analisarmos o manual da FIFA, a FIFA é 
muito rigorosa nos testes que faz. E a FIFA diz uma série de testes que têm que ser feitos 
para que o piso seja homologado. Recentemente, há pouco tempo foi homologado por 
outra empresa nos Estados Unidos um piso também. Então, nossa questão foi essa, não citar 
nome do fabricante, como foi citado no pedido da Diretoria, e no sentido também de que no 
edital a Comissão de Obras participe ativamente para ajudar o Clube na elaboração de 
edital, para evitar isso que você comentou. 
 
Regina Helena Secaf – Muito obrigada, Tatit.  
 
Presidente – Não havia mais inscritos, então, deu por encerrada a discussão e colocou o 
pedido da Diretoria em votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade de votos. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-42/2018, referente à primeira discussão e votação 

de proposta subscrita por setenta e três Conselheiros, de alteração do 
Regulamento Geral, criando um terceiro parágrafo no Art. 34 e o Art. 45.a 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo e abriu a discussão.  
 
Regina Helena Secaf – O professor e filósofo Clóvis de Barros nos diz que toda existência 
social pressupõe certo tipo de manifestação, de posicionamento. E em cada época da 
história houve condições materiais diferentes para essa exposição e esse posicionamento. A 
dos tempos atuais é essa preponderantemente: as redes sociais. A nossa vida para se 
realizar como uma vida propriamente humana implica algum tipo de convivência, desde 
Aristóteles, que dizia que o homem é um animal político, dotado de razão, de logos de 
comunicação, de capacidade discursiva. Quando surge uma técnica nova, como as redes 
sociais, ela dialoga com uma realidade preexistente e ao mesmo tempo ela provoca e faz 
surgir alguma coisa que não existia antes, criando uma nova realidade a partir da elaboração 
de um discurso que ela provocou pela comunicação de vários outros discursos. Então, quer 
dizer, você coloca na internet um parecer, alguma coisa e imediatamente as pessoas 
retrucam, concordam, enfim, cria-se outros discursos. Assim, portanto, as redes sociais 
provocam o ser humano social, a partir de uma realidade expor suas ideias e receber outras, 
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formando ou desconstruindo pareceres. Interessante, né? Isso é o debate, diversidade de 
temas, informações para formação do pensamento. A nossa Constituição chamada cidadã 
acaba de fazer 30 anos, tempo parecido com a redemocratização do País. E por que nossa 
Constituição é assim chamada cidadã? Porque é um marco das liberdades civis. Como disse 
Ulysses Guimarães, no ato da promulgação a Constituição pretende ser a voz, a letra, a 
vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Muda 
para vencer, muda Brasil! Em seu Art. 5º, inciso IX, estabelece que é livre a expressão da 
atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura 
ou licença. Nenhuma lei, nenhuma lei, repito, conterá dispositivo que possa constituir 
embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Segundo José Afonso da Silva, a 
liberdade de informação de que fala a Constituição não se resume mais só na liberdade de 
imprensa, é que ela, a imprensa, o quarto poder, constitui uma defesa contra todo excesso 
de poder e um forte controle sobre atividade político-administrativa e sobre não poucas 
manifestações ou abusos de relevante importância para a coletividade. É isso que vocês 
querem regrar, a Constituição? Entendo que somos pouco humildes para ter essa pretensão, 
a liberdade de expressão é requisito fundamental para a democracia. 
 
Dulce Arena Avancini (Fora do microfone) – Desde que não atinja a família. 
 
... 
 

Regina Helena Secaf – Posso falar, Dona Dulce, por favor? Obrigada. Entendo que somos 
pouco humildes, a liberdade de expressão é requisito fundamental para a democracia. É 
este requisito que querem regrar? A liberdade de imprensa traz consigo um significado 
abrangente, o direito de informar, buscar informação, opinar e criticar, é esse o problema? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho (aparte) – Um esclarecimento. A senhora citou 
o professor livre docente Clóvis de Barros Filho, ele é professor de ética, o livro principal 
dele é Ética na Comunicação. 
 
Regina Helena Secaf – Desculpa, mas é que não acabei. 
 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – A senhora concedeu. 
 
Regina Helena Secaf – Tudo bem. 
 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – A minha pergunta é: A senhora acha que 
devemos ser responsáveis pela nossa liberdade de expressão? Porque me parece que a 
questão da regulamentação é para trazer responsabilidade para aqueles que se manifestam. 
Muito obrigado.  
 
Regina Helena Secaf – Posso responder? 
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Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – Mas a senhora já respondeu. 
 
Regina Helena Secaf – Não respondi, você fez a pergunta agora e não respondi. A 
responsabilidade está regrada na própria Constituição, não é possível que um Estatuto ou 
um Regimento de Clube regre a Constituição, queira regrar a Constituição.  Temos aqui, por 
exemplo, algumas Comissões de Julgamento, isso só respondendo a você, de Julgamento, 
etc., que não sei até que ponto estas pessoas são capazes de julgar. Nesse caso específico, 
porque são pessoas eleitas aqui pelo Conselho, ok, mas nesse caso específico não é assim 
que se vê. 
 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – Nem a senhora que deve fazer a regra. Com 
licença.  
 
Regina Helena Secaf – Isso é uma pergunta? Então, desculpa, Presidente, mas ele fez um 
comentário, acho que... 
 
Presidente – Por favor, Conselheira, pode continuar. 
 
Regina Helena Secaf – Obrigada. ... não se resume mais na liberdade de imprensa, é que ela, 
a imprensa, o quarto poder, constitui uma defesa contra todo excesso. A liberdade de 
expressão é requisito fundamental para a democracia. A liberdade de imprensa traz consigo 
um significado abrangente, o direito de informar, volto a repetir, buscar informação, opinar 
e criticar. As figuras públicas ou notórias são passíveis de críticas, mesmo que 
extremamente duras ou contundentes e deixam de sofrer limitações do direito de 
personalidade ou danos morais, porque são pessoas públicas. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Conselheira, a senhora mencionou a Comissão de 
Processamento e Julgamento. 
 
Regina Helena Secaf – No momento não vou dar aparte, porque, querido, estou acabando. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Por ter sido mencionado gostaria de entender o que 
a senhora quis dizer com essa questão de não ter qualificação. 
 
Regina Helena Secaf – Você entendeu que não vou dar aparte? 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Não consegui entender. 
 
Regina Helena Secaf – Então, espera um pouquinho, por favor, aguarde a sua vez. O 
exercício do direito de liberdade de expressão do pensamento não pode estar sujeito a 
censura prévia, que é o que vocês estão tentando fazer, mas a responsabilidades ulteriores, 
Dr. Manssur, que devem ser expressamente fixadas pela lei. 
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José Manssur (fora do microfone) – Resposta a senhora eu darei quando for me pronunciar.  
 
Regina Helena Secaf – Obrigada. Vale a lembrança de que a moralização do direito e o 
estabelecimento de modos de viver e padrões de conduta, inclusive de opinião, foram 
acontecimentos que marcaram diversos regimes totalitários por todo o mundo, inclusive na 
história brasileira. Portanto, a imoralidade não pode jamais ser o único fundamento para 
limitação ou responsabilização daquele que manifesta sua opinião, por mais absurda que 
possa parecer. A imprensa tem uma prerrogativa maior, mas como disse Celso de Mello 
num dos seus pareceres no Supremo “A imprensa não é só a imprensa escrita”. Antigamente 
até era, hoje não é mais, a imprensa pode ser qualquer pessoa, até porque se cogita o 
diploma de jornalismo, se ele não é um impedimento, se ele não é uma censura à expressão 
do pensamento. Só vou terminar, gostaria que vocês todos relembrassem, na campanha 
para presidência atual tivemos os policiais invadindo as universidades.  
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Regina Helena Secaf – Está difícil, né, Presidente? Nós tivemos os policiais invadido as 
universidades. 
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Só um minutinho. 
 
Regina Helena Secaf – Pois não. 
 

Presidente – A Conselheira está terminando, vamos ter um pouquinho de paciência. 
 
Regina Helena Secaf – A Presidente do Supremo, Ministra Cármen Lúcia, na decisão, ela 
afirmou que a “Liberdade de pensamento não é concessão do Estado. É direito 
fundamental do indivíduo. Por isso não pode ser impedida, sob pena de substituir-
se o indivíduo pelo ente estatal, o que se sabe bem onde vai dar. E onde vai dar não é 
o caminho do direito democrático, mas da ausência de direito e déficit democrático”. A 
ministra afirmou ainda que “O exercício da autoridade não pode se converter em ato de 
autoritarismo. Sem liberdade de manifestação, a escolha é inexistente, o que é para ser 
opção transforme-se em simulacro de alternativa. O processo eleitoral transforma-se em 
enquadramento eleitoral, próximo das ditaduras”, no caso. Vou terminar com duas frases da 
ministra: “Pensamento único é para ditadores. Verdade absoluta é para tiranos. A 
democracia plural é a sua essência. E é esse princípio que assegura igualdade de direitos 
individuais na diversidade dos indivíduos”. E para terminar, Cármen Lúcia nos diz “Cala-boca 
já morreu”. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska (aparte) – Vou só lembrar, estamos falando aqui do que 
é exposto no Facebook do Esporte Clube Pinheiros, sobre pessoas daqui do nosso Clube. Se 
a senhora se esqueceu, não me esqueci. Fui ridicularizada pela senhora, pela Dra. Aurea 
Ferronato e pela Dra. Regina Campos... 
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Regina Helena Secaf – Renata. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Renata Campos, por tudo que me fizeram no 
Facebook. Fui alvo de piadas aqui dentro do Clube por conta da senhora, da Dona Aurea e 
da Dona Renata. Não vou me esquecer disso. Não houve nada de fora do Clube, estamos 
falando, pelo que entendi, que a liberdade de expressão vai até o momento em que você 
atinge a liberdade do outro.  
 
Regina Helena Secaf – Exato, é o que diz a Constituição. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Não me esqueci. 
 
Regina Helena Secaf – Sei disso. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – O que sofri e que a senhora e mais as outras duas me 
fizeram passar aqui dentro. Na minha idade eu ser uma pessoa ridicularizada pelo que vocês 
escreveram no Facebook para quem quisesse ouvir. Isso não me esqueci, apesar das 
desculpas que tive que aceitar. 
 
Regina Helena Secaf – Não, você não teve que aceitar. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Tive que aceitar sim, porque temos coisas mais 
importantes aqui para resolver do que um simples negócio de falar de mim, me ridicularizar. 
 
Regina Helena Secaf – Concordo plenamente. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – A senhora vai se lembrar bem disso, estamos falando 
do Clube, aqui dentro, me ridicularizar lá fora, porque outras pessoas veem, não é só o 
pessoal do Clube. 
 
...  
 

Regina Helena Secaf – Posso responder? ... O que quero dizer, Sra. Zuca, é o seguinte: A 
liberdade de expressão é um preceito fundamental da Constituição, certo? Se erramos não é 
aqui dentro que vai ser feito o juízo disso por pessoas que politicamente podem ser amigas, 
enfim, não é assim que se responde a um processo de danos morais, ou de agressão ou de 
qualquer outra forma, não é assim. O Clube não pode regrar a Constituição, sinto muito. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Acredito que o Clube não vai regrar a Constituição. 
 
Presidente – Dona Zuca, desculpa, Conselheira, entendo suas colocações, a senhora já fez o 
aparte, ela já respondeu, por favor. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Uma questão de ordem, por favor. 
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Presidente – Qual é o artigo, Conselheira? 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Art. 17, inciso X. 
 
Presidente – Mas a questão de ordem? 
 
Sra. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (questão de ordem) – Para o senhor. O tratamento a 
todos com respeito e urbanidade, manter irrepreensível a conduta moral e postar-se com 
absoluta correção nas dependências do Clube. Me sinto ofendida porque foi feito de forma 
genérica. Acho que esse tipo de atitude na tribuna de um Conselho de Clube Pinheiros deve 
ter sido já desde esse primeiro momento, de forma irrepreensível foi uma conduta 
totalmente fora dos nossos padrões. Gostaria de dar essa questão de ordem ao senhor.  
 
Presidente – Pois não, já respondo de imediato. Se a senhora se sentiu ofendida tem 30 dias 
para interpor, enfim, aquilo que achar que deve e será encaminhado. Passemos à próxima 
Conselheira... 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Desculpa, estou aguardando, porque a Dona Regina 
Secaf me mandou ficar quietinho, sentado, aguardando a minha vez. Tenho uma pergunta 
para ela. 
 
Presidente – Ela não lhe deu o aparte lamentavelmente. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Ela não vai dar o aparte? 
 
Presidente – Ela não deu, então, infelizmente não é possível. 
 
Berenice Gazoni – ... Fico pensando, cada vez que venho a nossa reunião aqui do Conselho, 
da importância que é estarmos todos aqui reunidos, pensando naquilo que é melhor para 
nosso Clube, que é melhor para nossos sócios. Desde que me deparei com este assunto, 
estava começando no Conselho, fiquei pensando muito sobre ele, lido muito, 
acompanhando. Esse é um assunto muito grave, problemático, porque vou sim concordar, 
Zuca, com a Conselheira que me antecedeu, no que tange principalmente à defesa dela da 
liberdade de expressão, da importância que isso é em todas as áreas, na imprensa, em nossa 
casa, para nossos filhos, aqui em nosso Clube. Quero dizer que ao vir fazer esse 
pronunciamento fui ouvir. Quem ia ouvir? Fui ouvir nossos sócios, porque, aliás, como já 
disse várias outras vezes aqui, essa é a proposição da nossa chapa “O sócio em primeiro 
lugar. Temos que ouvir os sócios do Clube”. E os sócios, desculpem-me meus queridos que 
fizeram essa propositura, vi as pessoas que estão encaminhando, a maioria muito amigas 
minha, então, sei que ao falar isso não vão levar pelo lado pessoal, absolutamente, porque 
sei da competência de cada um de vocês. Ao falar aqui estou sendo isenta, mas não quero 
que ao aprovarmos uma propositura nesses termos. Talvez os termos pudessem ser 
mudados. Nesses termos venhamos dizer “Essa é a lei da mordaça do Clube”.  Estou dizendo 
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o que ouvi lá fora. Estão querendo impor em nosso Clube a lei da mordaça, como quiseram 
fazer no Congresso Nacional e foram impedidos. Sei que não é essa a intenção dos 
propositores, mas é assim que tem sido. Por quê? Ao falarmos em internet, em redes 
sociais, que é a forma mais ampla de comunicação nos dias de hoje, e sim, isso ficou 
provado nas últimas eleições, não podemos impor restrições, porque as ofensas não são 
permitidas nunca, não é só na internet que não é permitido.  As pessoas têm que ter, como 
fui ensinada, vergonha na cara, tem que ter respeito pelo outro, tem que ter respeito pelos 
colegas. Se não tiver – E diz aqui o colega – se não tiver, vai responder por isso na justiça, vai 
responder isso com processo, vai responder por isso e tem que responder sim. Tem que 
responder e tem que responder duramente, Zuca, pessoa que admiro tanto e fico 
emocionada até com sua fala, mas isso, Zuca, desculpe-me, também o Brazolin e outras 
pessoas, não muda minha posição, no sentido que não podemos impor restrições, temos os 
meios para isso, os meios estão nos dado aqui pela própria Constiuição. A Constituição diz 
que não é permitido, é vedado a censura. Como é que no Clube Pinheiros vamos colocar e 
citar a internet e redes sociais, algo que foi tão amplamente debatido e rechaçado pela 
sociedade toda. Foi rechaçado. Tenho certeza que vocês sabem disso. Vamos trazer para 
dentro do nosso amado Clube, vamos deixar que isso seja colocado no Clube Pinheiros “O 
sócio não pode falar”. Desculpe-me, Moreno, mas tenho que dizer isso. Você veja que não 
necessariamente são as redes sociais que ofendem, não é, então, colocar as redes sociais, 
internet. Você falou anteriormente e comprova isso que estou falando. Então, acho que não 
podemos de forma nenhuma. E como tinha dito quando iniciei, os sócios são contra, os 
sócios não aprovam, isso é antipático, já passou, já foi discutido pela sociedade e a 
sociedade disse não. Falamos de coisas ruins na internet e nas redes sociais, permita-me, 
senhores, de falar de coisas boas, de falar que desde que assumi o cargo de Conselheira fiz 
questão de entrar em todos os grupos de todas as chapas, porque já disse aqui “Para mim 
somos uma chapa só, somos todos unidos aqui”.  Então, participo de todos para que ouça, 
saiba ouvir opinião de todos e possa também colocar a minha, que muitas vezes agrada, 
outras não, mas é essa a liberdade. E quero dizer que nesse período não vi nenhuma ofensa 
pessoal a ninguém.  
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Berenice Gazoni – Nesse período que estou nada que pudesse levar. 
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Berenice Gazoni – Pessoal, não vi nomes sendo citados, o que e acho que esse é o lado bom 
das redes sociais, são as reclamações, é o feedback que os sócios traz para nós Conselheiros, 
e é nisso que me fixo, para que a gente possa dar também ao nosso Corpo Diretivo, que 
tanto se esforça, mas que ninguém é perfeito. E que trazer esse feedback no sentido de 
melhorar tenho certeza que sempre é bem-vindo, assim deve ser. Agora, porque alguém, 
um ou outro se sentiu ofendido, e me coloco no lugar dessas pessoas, Zuca, me coloco em 
seu lugar. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska (fora do microfone) – De ter nome citado? 
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Berenice Gazoni – De ter meu nome citado, me coloco. Sinceramente, usaria de todos os 
meios possíveis para me defender sim na justiça, ou onde fosse e não permitiria que isso 
acontecesse. O que aconselho a todos que se sentirem ofendidos que o façam, porque 
ninguém tem direito a usar as redes sociais para ofender ou atacar o outro por quaisquer 
motivos que sejam.  
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Conselheira Berenice, primeiro, o maior respeito pela sua 
colocação, inclusive Conselheira tão competente quanto você é. Fui, também cito o 
Conselheiro Brazolin, fomos ofendidos moralmente com ofensas de baixo calão na internet 
por um elemento, que na época era um Conselheiro Suplente, que ofendeu a moral da 
minha mãe, da minha mulher, e se o Brazolin me permitir, da esposa e filha dele com baixo 
calão, que a senhora nem imagina. O que fizemos? Além do Clube, fui na área 
administrativa, cível e fui na área criminal. Na área cível os juízes arquivam e falam “Isso é 
problema do Clube, lá é uma instituição, vocês resolvem lá”. Na criminal tem uma demora, 
depois de não sei quanto tempo. Nessa demora, essa pessoa continuou ofendendo 
moralmente, inclusive gritando no Clube com palavras de baixo calão contra a minha mulher 
e minha família. E quando coloca numa rede social uma ofensa não é só para os 3 mil 
daquele grupo, é para 10 mil, 20 mil e se propaga. Nesse caso a pessoa tem que ser punida 
aqui dentro e não fora do Clube, porque lá demora e a pessoa não é castigada.  Estamos 
num Clube que o respeito tem que ser interno. Em nosso Conselho existe a palavra ética, 
infelizmente não temos um Conselho de Ética como tem na Câmara Federal e Senado, 
porque senão já seria julgado. E é muito importante que essas pessoas hoje respeitem, não 
é Conselheiro, ex-Presidente, é o associado, porque o xingamento fica impune aqui dentro 
do Esporte Clube Pinheiros. Então, só fiz essa colocação, porque a senhora infelizmente não 
participou de outras ofensas que tiveram anteriormente. E hoje não tem porque talvez na 
área criminal pediram para parar, porque senão ia ter problema de ser condenado. Só estou 
colocando isso para a senhora, porque temos que resolver aqui dentro. Li e reli a proposta 
dez vezes, ela é muito clara, quando atinge a moral, a ética das pessoas e das suas famílias. 
Era isso que queria colocar para a senhora.  
 
Berenice Gazoni – Obrigada, Conselheiro Toni. 
 
Antonio Aloi (está correto o nome?) (aparte) – Não estamos aqui tolhendo a liberdade de 
expressão de ninguém com essa proposta, absolutamente, a liberdade de expressão já é 
consagrada na nossa Constituição. O que estamos falando é de injúria, difamação, calúnia 
que existe na rede social, é somente isso. Muito obrigado.  
 
Berenice Gazoni – Sim, entendo. Pois não, pode falar, acho importante as colocações, 
porque assim a gente esclarece e o debate se enriquece, certo? 
 
Tarcísio Barros Badeira (aparte) – Só queria que a senhora me esclarecesse se não acha que 
o Clube deve evitar problema com o sócio. Porque a senhora fala que o sócio pode reclamar 
na justiça, mas reclamar na justiça, sou engenheiro velho, por exemplo, reclamar na justiça 
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acho muito complicado. Não é obrigação do Clube deixar a vida mais sossegada ao sócio? 
 
Berenice Gazoni – Sim. 
 
Tarcísio Barros Badeira - É bom lembrar, o Facebook está sendo proibido em alguns países, 
quer dizer, é bom lembrar que tem certa mística da internet, não vejo que o Clube não vai 
evitar problema para o sócio, não consigo entender. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. 
 
Berenice Gazoni – Então, posso continuar, também não quero me alongar em demasia. 
 
Presidente – Só um minutinho, Conselheira, o seu tempo acabou, mas concedo a senhora 
mais três minutos para finalizar, por favor. 
 
Berenice Gazoni – Só queria dizer que concordo absolutamente com o senhor, com o Toni, 
com a Zuca, sou absolutamente contra qualquer tipo de ofensa, mesmo que alguém chegue 
e venha me falar, falo “Por favor, não me fale isso sem provas”. E as pessoas que me 
conhecem sabem disso “Por favor, não quero ouvir isso. Você tem prova, não venha me 
falar, não conheço a pessoa, não sei, você não pode me falar isso. Não sei e não quero nem 
ouvir”. Agora, minha proposta seria a seguinte, agora, colocar dessa forma, falar em 
internet, insisto, estaríamos em minha modesta opinião, extrapolando as nossas 
competências, mas não estaremos extrapolando nossa competência se, por exemplo, que o 
próprio Conselheiro Toni Moreno falou: Por que não temos no Clube uma Comissão de Ética 
que avaliaria isso, mas sem esse tipo de ir em internet, e tudo, porque essa ética vale para 
qualquer coisa que venhamos a fazer ou a discutir: nas redes sociais, no jornal, conversando. 
E aí poderíamos então modificar isso. Minha proposta seria, com toda humildade, que 
retirássemos o assunto de pauta, estudássemos essa questão e juntos fizéssemos uma 
proposta que atendesse a todos, que o sócio não visse que isso é uma censura, porque não 
podemos pensar, não posso pensar que não posso falar alguma coisa na internet, que não 
vou poder uma reclamação. Vai inibir sim, as pessoas ficam com medo, ficam preocupadas, 
as pessoas não vão falar, porque é muito subjetivo o que é ofensa, porque é pessoal.  
 
... 
 

Maria Elisa Cappellano (aparte) – Só vou perguntar a senhora, porque citou a questão da lei 
da mordaça e da censura, entendo que a senhora conhece muito isso e trouxe isso para a 
gente. E a senhora não entende que a censura é algo prévio e que não estamos propondo 
que isso passe por um crivo antes de entrar no Facebook? A censura é prévia e se a senhora 
não entende a censura como sendo algo prévio, tudo bem. Então, isso, já que estamos 
citando filosofia, é um sofismo, se a senhora não entende isso, é sofismo: é levar a pessoa 
ao erro nesse ponto. Outra coisa. Se a senhora acha justo uma pessoa, e se tem 
conhecimento das leis e da jurisprudência para cyberbullying, porque algumas pessoas, que 
não sabia, a Sra. Zuca falou, o que ela sofreu foi cyberbullying. O cyberbullying a pessoa tem 
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a liberdade de expressão, só que humilhar uma pessoa publicamente, porque hoje nas redes 
sociais é humilhação pública, a senhora acha justo o sócio e também nós todos que 
trabalhamos pelo Clube – Porque juro que queria estar em casa hoje, porque tenho uns 
problemas que queria resolver hoje, e não estou. Estou resvolvendo problema do Clube – A 
senhora não acha que tanto o sócio quanto nós temos de nos proteger e não ficar gastando 
dinheiro, ir até à justiça pedir justiça, porque estamos sofrendo cyberbullying. É isso que 
queria saber, a senhora conhece cyberbullying e se conhece a lei da censura, da mordaça?  
 
Berenice Gazoni – Acho que existem meios jurídicos e legais, até coloquei. Inclusive no 
WhatsApp, se falarmos ofensas no particular, se alguém não sabe disso, pode ter certeza 
disso, já existem condenações sobre isso, então, as pessoas respondem sim por isso. Agora, 
vamos nos alvorar, me parece que estaremos extrapolando um pouco a nossa competência 
em julgar. Se me senti ofendida “Ah, você não sei o quê”. Cada cabeça é de um jeito, as 
ofensas são particulares. 
 
Presidente – Tudo bem, Conselheira, obrigado. 
 
Ricardo Malanga (aparte) – ... Acho e concordo, tem que ser tirada de pauta, não está bem 
regrada ainda, não podemos fazer um tribunal no Clube, sou contra ter um tribunal, porque 
um crime vai ser resolvido aqui dentro do Clube também?  Se alguém fizer um crime aqui 
como é que vai ser? Vai ter a Comissão para crimes? Isso tem que ser mais bem discutido, 
regras são regras. Outra coisa. Parece um mercado de peixe este Conselho, as duas 
Conselheiras que faltaram estão sendo desrespeitadas. Acho que temos que ter um 
pouquinho de respeito, cada um tem direito a dar sua opinião. Obrigado.  
 
Presidente – Obrigado. 
 
... 
 

Regina Helena Secaf (aparte) – Conselheira Berenice, queria saber se você acha que 
qualquer Comissão do Clube tem condições jurídicas de julgar alguma coisa, enfim, desse 
tipo? 
 
Presidente – Conselheira Graziela, parece que ela não quer responder. 
 
Berenice Gazoni – Quero responder. Acho esse caso, isso ia falar, é outra coisa muito 
complicada, porque quais os critérios que vão ser adotados? Como será julgado? O que é 
ofensa para um, não é para outro. Por exemplo, posso dizer “Achei que essa cadeira é um 
lixo. Quem foi que comprou essa cadeira que é um lixo”? Dando um exemplo, não tenho 
nada contra a cadeira. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Isso não é ofensa. 
 
Berenice Gazoni – Estou só falando um exemplo hipotético. Quem comprou a cadeira vai 
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dizer “Poxa vida, ela está me chamando de lixo”! E por aí vai. Só um pequeno exemplo. O ser 
humano é complicado. E mais, o que digo é colocar internet e redes sociais em algo que foi 
rechaçado pela sociedade como um todo, nosso Clube não deveria entrar nessa. Acho que 
isso não é uma boa. 
 
... 
 

Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Gostaria de saber, minha dúvida é um pouco 
parecida com a dela, mas, assim, entendo que é muito mais grave ao meu ver você sofrer 
um processo fora do Clube, que envolve, não sei, não sou advogada, não entendo disso, o 
que sinto disso tudo e pergunto se é assim que você se sente é, tem um medo muito grande 
do que acontece aqui dentro. O medo de ser julgado aqui dentro é de quem julga ou do que 
está sendo julgado?  
 
Berenice Gazoni – Acho que não é uma coisa nem outra, não vejo desse jeito, de quem julga 
ou o que está sendo julgado. Acredito no ser humano, acredito na responsabilidade das 
pessoas, acho que as pessoas devem ser responsáveis. E se não o forem devem ser 
responsabilizadas por aqueles de direito, no caso os juízes para julgá-lo. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheira. 
 
Berenice Gazoni – É isso. Muito obrigada.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – ... Pedi a palavra porque hoje refleti demais acerca dessa 
proposta de alteração apresentada agora para a nossa análise. Quero de início dizer o 
seguinte: também, Zuca, Toni, fui vítima como Presidente do Conselho Deliberativo de 
ataques ladinos, ataques baixos em rede social, até mesmo ofendido. Ofendido, mudando 
para um termo técnico, injuriado e difamado. Então, falo de cátedra o que pretendo dizer. 
Também não vejo aqui nenhum problema de restrição à liberdade de expressão, não há 
nada disso, o que busca o Clube Pinheiros é regrar um assunto, como de resto o mundo 
inteiro. A questão de redes sociais, Facebook, enfim, a internet tem suscitado questões no 
âmbito jurídico, no âmbito dos tribunais, o Toni chegou a referir, muitos graves, muito 
importantes. E não há ainda nem legislação apropriada para resolver todas as questões que 
o assunto suscita. Então, feita essa introdução, detestaria ser mal interpretado. Em primeiro 
lugar quero louvar muito a iniciativa dos Conselheiros na apresentação dessa proposta. 
Realmente ela é a melhor possível, porém, a mim parece que os termos em que redigida vai 
inclusive dificultar aplicação no Clube Pinheiros de sanções disciplinares. Esse assunto aqui 
no Clube já teve um parecer, inclusive Dr. Manssur, da lavra do nosso querido amigo, 
infelizmente precocemente falecido, Dr. José Geraldo Louzã Prado, em que num desses 
processos relacionados com redes sociais ele disse – Lógico que não vou retratar com todo 
brilhantismo do voto dele, do parecer dele na Comissão Permanente Jurídica, que inclusive 
apropriou integralmente a sua manifestação – ele já disse que a rede social pode ser sim 
considerada uma extensão do Clube Pinheiros, não o espaço físico, mas a do 
estabelecimento no sentido do estabelecimento, vou falar comercial, mas não é comercial, 
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quer dizer, existem bens intangíveis, bens imateriais, e ele falou que isso se aplica no Clube. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Repercute no Clube. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Repercute no Clube. Só que a ciência que estava por trás do 
parecer era já aproveitar normas inclusive que definem cada tipo de ilícito, por exemplo, se 
é uma injúria, se é uma difamação, se é uma calúnia. E tudo isso foi entendido com razão 
pelo meu querido amigo Louzã, que era ato de disciplina que deveria ser sancionado aqui no 
Clube Pinheiros, inclusive até porque as penas aqui no Clube Pinheiros, como não poderia 
deixar de ser, elas não respondem uma tipificação específica. Por exemplo, se me envolver 
numa discussão, ou me alterar aqui no espaço do Clube qual a pena que terei? Não sei, isso 
depende de uma mensuração que vai ser feita oportunamente, mas todos intuem, todos 
sabem que eu teria cometido um ilícito. Embora não exista esse ilícito propriamente escrito 
nas normas do Clube Pinheiros. Então, estou fazendo essa manifestação, inclusive louvando 
mais uma vez a iniciativa dos companheiros, dos colegas aqui, Conselheiros que fizeram essa 
alteração, mas para mim esta alteração não atinge seus objetivos, que ela pode, o que é 
mais grave, realmente derivar, sem nenhuma intenção dos seus idealizadores, e derivar sim 
para um tipo de censura prévia. Por quê? Pela redação genérica do termo pode ser que 
alguém se iniba “Mas será que eu escrever isso estaria, no dizer da proposta, denegrindo a 
imagem do Clube, ou denegrindo a imagem de alguém”? Digamos que eu faça uma crítica 
por qualquer motivo relacionado com a gestão do Clube, como associado é louvável que isso 
se faça. Mas isso pode ser entendido como denegrindo? Pode, porque denegrindo não tem 
uma definição estrita legal.  Então, há situações que devemos prevenir. Tive oportunidade, o 
Dr. Manssur deve ter lido também, um livro relacionado, Dr. Manssur, inclusive no começo, 
que é A Tentação Totalitária, de Jean-François Revel, e isso realmente conduz a um tipo de 
restrição, de dificultar, de intimidar o associado fazer uma crítica. Por favor, não estou 
fazendo apologia de xingamentos, não estou fazendo apologia de nada disso, fui vítima. O 
que quero dizer, que esses atos, xingamentos, baixarias e todo tipo de denegrir – Aliás, 
denegrir a imagem do Clube nem precisaria estar aqui, porque já está inclusive no Estatuto 
Social, quer dizer, não precisar estar aqui – denegrir a imagem do Clube não só na rede 
social, mas em qualquer lugar já é passível de pena disciplinar, inclusive de expulsão. Então, 
quero pontuar essa manifestação por esse aspecto. Quero ler... Aqui está “Abster-se de 
praticar qualquer ato em redes de comunicação, inclusive da internet, especialmente nas 
redes sociais, que desabone ou denigra a imagem, um nome, história do Clube, Diretores, 
associados, enfim, aí todo mundo, inclusive associados”. Não precisaria pôr todos, bastaria 
pôr associados. Mas essa definição, como teria que ser uma tipificação de ilícito, ela teria 
que ser mais precisa, porque os termos denegrir e desabonar em meu modo de entender 
podem suscitar interpretações várias, seu aspecto é amplo e abrangente. Agora, poderiam 
me perguntar “Muito bem, Collet, então vamos tirar o desabone, o denegrir”, aí pensei 
“Poderíamos pôr aqui injuriar, difamar, caluniar”, teve até pessoas aqui que foram 
caluniadas na rede, imputaram a elas crime, que é muito grave. Mas aí vamos pôr alguns 
termos técnicos que até num passado recente, até, Dr. Manssur, há uns 15 anos bastava, 
mas hoje em dia, com as possibilidades da internet, redes sociais, até mesmo o cipoal de 
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legislação específica que tornou a coisa mais difícil, hoje talvez isso não seja suficiente para 
precisar o que quer se dizer. Vejo, então, que devemos, em minha opinião, acho que 
inclusive para tornar mais efetiva as sanções àqueles falastrões de rede social que 
mantivesse o norte fixado já em nosso Estatuto, já no parecer do Dr. Louzã Prado, que foi 
observado em todos os processos, pelo menos quando estava sob minha Presidência e não 
houve contestação nesse sentido, e que deve ser observado. É meu modo de ver. Acho que 
não devemos cair na tentação de excesso normativo. É essa a questão que vejo, acho que 
muitas vezes, repito, a ideia, a justificativa para essa proposta endosso, concordo 
plenamente, o que me parece não resolver e trazer outro problema é a sugestão da 
alteração. Se nós talvez, com a colaboração de outras pessoas conseguíssemos uma 
definição mais estrita do que seria esse ilícito disciplinar poderia até ser. Mas acho que 
como tudo na vida, pelo menos no mundo jurídico, quando lê um texto legal, você o faz de 
uma maneira abrangente, uma maneira global, chama-se holística, de uma maneira 
holística, então você pode interpretar melhor o que quer dizer cada termo de determinado 
dispositivo legal. Mas isso não nos socorre, porque já estamos fazendo algo que talvez para 
você chegar numa conclusão desta teria que fazer associação de dispositivos penais, de 
natureza punitiva e aqui não é possível isso. Então, estaríamos perdendo eventualmente a 
possibilidade de socorrermo-nos de dispositivos legais que já regulam a matéria e podem 
em meu modo de entender melhor precisar a questão. É essa minha opinião, faço, sei que 
muitas pessoas não gostaram do que falei, acredito que sim, mas não posso, como 
Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros, tenho 61 anos e sou sócio desde os 5 anos de idade. 
Sou Conselheiro há muito tempo, minha família é sócia, quero contribuir com o Clube, sou 
absolutamente contrário aos xingamentos, não faço apologia disso, mas entendo desta 
maneira. Podemos punir? Vamos punir. Vamos fazer com o arcabouço normativo que já 
temos. Entendo que simplesmente inserir textos para facilitar punição não resolve. Isso não 
resolve aqui nem em lugar nenhum.   Acho que esse dispositivo como redigido não tem 
tipificação necessária para suscitar punição, isso pode ser um complicador ao invés de 
facilitador de opiniões. Só queria lembrar que isso aqui pode caracterizar uma intimidação 
ao sócio. E queria lembrar, me veio à cabeça agora, quando o Chico Buarque de Holanda 
falou “O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido”.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Conselheiro Collet, no início dessa discussão 
compartilhava com os colegas que estavam sentados ali ao meu lado exatamente essa 
preocupação com a proposta de forma genérica. Quero aqui deixar claro que sou favorável a 
uma proposta que venha a esta Casa que puna evidentemente pessoas que ofendam outros, 
sejam associados, Conselheiros ou Diretores em redes sociais. Minha opinião se coaduna 
exatamente com a sua colocação na tribuna. Você com o brilhantismo de sempre colocou 
bem a questão. Aproveito aqui, faço aqui usando o microfone de apartes para fazer uma 
pergunta a você, que foi inclusive Presidente desta Casa: Se em caso de aprovação de uma 
proposta como a que foi apresentada pelos signatários, pelos colegas, se eventualmente 
essa preocupação colocada por você, que minha opinião vai ao encontro da sua, de uma 
proposta muito genérica. Se na eventualidade de aprovação de uma proposta como essa, 
nos termos como foi redigida, se essa sua preocupação poderia ser por ocasião da Comissão 
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de Redação, poderia sanar esse problema aqui por você levantado? E que também 
compactuo dessa sua preocupação. Faço esse aparte a você e também coloco à Mesa essa 
questão.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Querido amigo Dr. Cardia, de longa data, já tivemos até 
oportunidade de trabalhar juntos. Dr. Cardia, como sempre, muito brilhante, muito preciso 
na sua observação e na sua colocação. Conselheiro, em minha modesta opinião acho que há 
possibilidade de melhora da redação e aí não vai crítica a nenhuma das pessoas, acho que 
não há necessidade de mencionar, por exemplo, todos os Diretores, basta dizer associados. 
Ainda há uma questão que fala “Praticada fora das dependências do Clube”, para mim isso é 
inapropriado, porque haver circunstâncias que não sejam em rede social, que seja praticada 
alguma coisa fora das dependências do Clube, evidentemente que o Clube não pode 
normatizar isso, quem teria que normatizar é o Estado. Então, aqui acho que há um 
equívoco. E acho também que não há possibilidade, Dr. Cardia, de precisar, ainda que se 
procure tipificar alguma coisa de uma maneira mais direta esse assunto, mas melhorar há 
possibilidade. Acho que deveria a matéria persistir como as demais aqui do Clube, não existe 
um rol de ilícitos administrativos e nem existe uma consequência direta “Determinado ato 
ilícito para determinada pena”, não temos graças a Deus, só falta inventar isso, um Código 
Penal aqui dentro, mas estamos a caminho. Agora, o que acho é que deveríamos entender, 
isso já existe um parecer que está sendo adotado aqui no Clube do Louzã Prado, que atos 
praticados em redes sociais com associados do Clube já é passível de punição. Quais as 
punições? As mesmas que estão mencionadas no Art. 45.a, que remete ao Art. 35. Ou seja, 
as mesmas que já temos. Então, em meu modo de entender, esse dispositivo não poderia e 
não define nenhum tipo de ilícito, melhor socorrer-se então da definição do determinado 
ilícito que tenha sido praticado das legislações específicas, inclusive penais, e manter o que 
já temos.  Repito, quer dizer, denegrir a imagem do Clube já existe essa sanção, mas não 
existe essa normatização, existe uma expressão vaga, quer dizer, contra os interesses do 
Clube Pinheiros, é maior, é mais grave do que o denegrir, isso já existe. Existe também 
aquela redação vaga, quer dizer, a convivência tem que ser harmoniosa, e tudo mais. É 
lógico, ninguém precisou escrever “Se der um tapa na orelha do outro”, quer dizer, isso já 
está incerto no sistema. 
 
Francisco Flaquer Filho (aparte) – Primeiramente quero te cumprimentar, penso 
exatamente como você, não vou entrar aqui nos termos jurídicos da coisa, porque não 
tenho nem essa pretensão, não sou advogado. E você sabe muito bem, até porque você 
sempre foi meu Conselheiro aqui dentro, que fui vítima de injúrias e difamações enquanto 
Diretor Social do Clube. O que acho que a gente precisa separar um pouquinho e aí acho que 
a Regina tem razão nesse sentido, é quando você critica uma gestão, uma Diretoria ou faz 
algum tipo de sugestão acho que está plenamente de acordo, faz parte da rede social, é um 
meio para que os Diretores, para que o Presidente, acho perfeito. O que acho que extrapola, 
isso a rede social trouxe e queria sua opinião, é quando são ventilados e colocados os nomes 
das pessoas, porque isso reflete num problema muito mais sério, que são filhos, esposas, 
maridos, cônjuges, isso é muito sério, porque você explicar para um menino de 9 anos que 
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está sendo chamado de ladrão! Então, queria sua opinião, porque você está atrás de um 
computador, colocar numa rede social, desculpe-me, Regina, vou citar seu nome aqui, a 
Dona Zuca. Quando houve essa situação da Dona Zuca por algum motivo sou 
completamente desfavorável, enquanto Diretor, enquanto outros Diretores estão aqui, você 
pode não aceitar o que estão fazendo. Tem uma rede social, você fala, se manifesta e acho 
que isso que é a rede social, para isso a rede social serve e tem que servir, ninguém pode 
censurar aqui, porque temos 38 mil pessoas e quatro, cinco ou 10, caso o Presidente seja 
um cara muito bacana, vão falar com ele durante o dia. Então, em minha opinião não 
problema não está aí. Queria sua opinião com relação a isso, quando você faz injúrias, 
difamações à pessoa, cita o nome, como foi o seu nome citado, como foi o meu. Estou 
falando de carteirinha, porque tive isso daí e não fui para fora do Clube, como fui orientado 
a fazer, não quis ir fora do Clube. Você mesmo me disse para que fosse e não fui, porque 
acho que a coisa tem que ser resolvida aqui dentro, as pessoas têm as sanções dela aqui 
dentro quando falam a seu respeito, porque como você sou sócio há 47 anos do Clube e 
dediquei minha vida inteira aqui numa área do Clube, que é o Futebol. Então, assim, o que 
queria saber de você é o que acha disso, quer dizer, quando o seu nome é colocado perante 
a 40 mil pessoas que te cruzam na avenida, que te cruzam nas alamedas do Clube. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Kiko, olha, desculpe, Conselheiro Francisco Flaquer, duas 
coisas: Em primeiro lugar, não precisa nem citar o nome, identificar a pessoa claramente 
para mim já é passível... 
 
Francisco Flaquer Filho – Mas assim, o Diretor Social do Clube está fazendo uma coisa acho 
que é normal, Diretor de Futebol. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Aí que está a coisa, por isso que sou contra esses termos 
mais vagos. Conselheiro, nominar ou não nominar, mas identificar quem está sendo 
referido, o autor, o agente de semelhante ilícito também deve ser punido aqui dentro do 
Clube disciplinarmente. E no meu modo de entender, quando fui ofendido ia entrar com 
providências no juiz cível, no juiz penal e ia fazer com certeza de ganhar, porque hoje em dia 
esses ataques em rede social, em qualquer coisa é quase certo. 
 
Francisco Flaquer Filho – Temos um colega aqui que é PHD nisso, o Renato Opice Blum. 
 
Presidente – Sem debates, por favor. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – É quase certo que se consiga a sanção e deve conseguir aqui 
do mesmo modo. Veja bem, a rede social é apenas um meio, apenas uma mídia diferente, 
porque se alguém me xingar aqui no Clube, ou te xingar, Conselheiro, é a mesma coisa. E já 
temos disciplina normativa para cuidar disso, sem querer trazer algo a mais que pode causar 
uma interpretação mais difícil. Em meu modo de entender acho que se fôssemos mencionar 
alguma coisa no assunto, o que simplesmente já existe na prática pela inteligência do Louzã 
Prado, e é aplicado aqui no Clube, fizéssemos isso de uma maneira simples, dizendo que em 
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redes sociais ou em qualquer mídia seria também objeto de processo disciplinar aqui no 
Clube, de acordo com o que regula o próprio... 
 
Francisco Flaquer Filho – Regulamento Geral. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Isso. Então, talvez isso, mas é o que entendo. Sou 
absolutamente contrário a qualquer xingamento, ofensa, sou avesso a isso, a calúnias, 
pessoas dessa maneira não merecem respeito. Deixei em juízo porque meu algoz me 
telefonou, pedindo pelo amor de Deus para que nada fizesse. Aceitei. 
 
Francisco Flaquer Filho – Obrigado, Collet. 
 
... 
 

Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Dr. Collet, quando o senhor menciona o Dr. Louzã vêm 
até lágrimas nos olhos, porque tive um caso que foi julgado, ele fazia parte da Comissão e 
acabou infelizmente falecendo. Não sei se a coisa aconteceu dentro ou fora do Clube, foi 
uma frase que ouvi dizer e incrível, que a advogada da pessoa que estava contrária a mim 
falou, e o Dr. Louzã falou “Mas obviamente está falando do Esporte Clube Pinheiros”. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Isso. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – E aqui tem uma frase que acho que esclarece muita coisa, talvez 
a redação possa melhorar: crítica não se confunde com ato danoso, de que se reveste a 
ofensa irrogada, com objetivo condenável de atingir a honra alheia. Você falar que não gosta 
do banheiro da alameda, porque não cabe duas pessoas, isso é uma crítica, mas não está 
ofendendo a honra de ninguém. Agora, se você falar “Aquele cara que levou dinheiro, que 
fez isso, fez essa obra do jeito que quis”, aí está atingindo a hora alheia. Da mesma maneira 
que o Quico falou ali, muito bem colocado, temos filhos, pais e diversos amigos aqui, que 
quando leem alguma coisa vira notícia. Não vou ficar falando as ofensas que aconteceram 
comigo, que todo mundo aqui sabe, por quê? Porque leram na rede social. Então, ou 
entramos no século XXI, porque lá fora tem uma lei, por que não normatizar aqui? Vocês são 
juristas, vão achar as palavras certas, mas que tem que ter alguma coisa para uma advogada 
não virar e falar “Ah, ele fez isso aqui fora do Clube e apertou um print”. Está errado. ... 
Conselheiro Brazolin, quero deixar claro, concordo plenamente, sou absolutamente 
contrário e acho que os autores, os agentes de ofensas, agressões devem ser punidos. Fui, 
você, o Toni, o Quico, a Zuca, várias outros Conselheiros. O que quero dizer é que em meu 
modo de entender acho que esse não é o caminho, acho que se nós apenas estendêssemos 
claramente, talvez nem precise, porque isso hoje em dia entendimento jurídico é claro, é 
claro que é extensão do Clube Pinheiros as ofensas, e tal. Agora, inserir no normativo, 
Brazolin, termos, texto para tipificação de conduta, que não explicam nada, em meu modo 
de ver não é bom para o Pinheiros, não é bom para lugar nenhum. A título de exemplo, há, o 
Dr. Manssur bem o sabe, na lei da improbidade administrativa um artigo que qualquer coisa 
que o sujeito fizer é improbidade administrativa. Ou seja, acabou-se a mera ilegalidade. 



26/52 

 

José Manssur (fora do microfone) – É a lei aberta. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – É uma lei aberta. E causou tal mal estar a existência desse 
dispositivo que coube depois a uma jurisprudência conter um pouco abrangência do seu 
alcance. Então, veja bem, é isso que quero evitar aqui, mas sou absolutamente contrário a 
qualquer xingamento e ofensas. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Dr. Cássio, o senhor poderia me inscrever, por favor? 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Escuta, Collet, primeiro, tenho bem mais de 60 anos 
de Clube e também não fui ofendido, mas acho que a hora que a normatização existe o ônus 
da prova passa para o Clube e cumpre a função de evitar trabalho do sócio absorver 
trabalho. É a pergunta. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Caro Conselheiro Bandeira, entendo, quer dizer, se for 
contra o Clube evidentemente o Clube vai providenciar. Agora, se for contra algum 
associado, Diretor, Conselheiro, enfim.... 
 
Tarcísio Barros Bandeira - Mas vai ter que provar que está enquadrado naquela coisa. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Vai ser objeto de uma representação contra o autor da 
ofensa. 
 
Tarcísio Barros Bandeira - E o Clube vai ter que determinar se está dentro ou não. 
 
Presidente – Sem debate, Dr. Bandeira. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Só pode ser o Clube, não sei que órgão. Hoje temos um... 
 
Presidente – Obrigado, Dr. Bandeira. 
 
Tarcísio Barros Bandeira - Tem que provar qualquer coisa quanfo vai para júri. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Está bom. Obrigado. 
 
Presidente – Obrigado, Dr. Francisco Collet. 
 
Regina Helena Secaf – Collet, posso mais uma perguntinha? 
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 

Regina Helena Secaf – Pode ou não? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Sr. Presidente. 
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Presidente – O senhor que decide, Dr. Collet. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Por favor, Conselheira. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Dr. Collet, queria saber o que você acha, citou isso de que 
alguma legislação que o Clube não esteja apto a julgar pode causar algum problema 
extrajudicial ao Clube e se isso pode causar problemas ao associado que for procurar o seu 
direito fora. É isso que gostaria de saber. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Não acho que prejudica o direito fora de ninguém, o que 
quis dizer em palavras, vou procurar, não é propriamente, veja bem, Regina, os normativos 
do Clube não precisam escrever que o associado que matar outro associado está cometendo 
uma indisciplina. 
 
Regina Helena Secaf – Será? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Isso é inerente à questão e não precisaríamos definir então 
o que é homicídio, homicídio culposo, legítima defesa, dimensionamento da pena, então 
estaríamos aqui judicializando o Clube. E não é essa a ideia. A minha ideia é apropriar as 
definições alhures, as definições já na normatização do Brasil, que já não é simples, 
sobretudo em internet, para aplicar aqui no Clube, para caracterizar “Olha, isso foi ilícito ou 
não foi”. Ah, bom, isso foi uma injúria, então, o Clube pune. Mas não nós Clube definirmos o 
que é injúria. É mais ou menos isso, porque não vamos conseguir fazê-lo porque isso 
depende de uma análise holística de vários tipos legais. 
 
Regina Helena Secaf – Com certeza. Muito obrigada. 
 
... 
 

Eduardo de Azevedo Marques Strang (aparte) – Na última semana passei um tempo grande 
conversando com as pessoas dispostas a dialogar sobre esse assunto, a ter uma cabeça mais 
aberta para poder aprofundar, principalmente com advogados, que não é o meu caso, para 
poder entender esse tema. Uma das coisas é que achei que o texto dá margem e pode ser 
melhorado, não me dá o melhor entendimento. Esse incômodo para mim foi muito bem 
colocado nas suas palavras. Compartilho então essa visão, sendo que sua visão é contra a 
proposta. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Sim. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – E a favor da manutenção do Estatuto como está, 
dado que ele já permite que as ações sejam tomadas. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – É exatamente isso. Apenas acho, me ocorreu agora durante 
esse debate, que talvez devêssemos formalizar apenas, que se insere “Aquele que utilizar da 
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rede social fora do Clube, quer dizer, que não é no espaço físico do Clube, ainda assim está 
submetido às sanções aqui do Clube”. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Na linha do parecer. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – É. Na linha do parecer do Dr. Louzã Prado, é isso que acho. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Muito obrigado.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... A questão de hoje a meu ver não podia deixar de ser 
abordada, ela é premente, ela causa grandes problemas em nossa comunidade, mas acho 
que hoje só somos capazes de dar o primeiro passo, que é pôr isso de fato em discussão. 
Não vou me ater muito à questão de como foi redigido, porque na realidade o esforço do 
primeiro redator, dos primeiros redatores no caso é sempre o mais difícil, que é colocar no 
papel para depois ser criticado e modificado. Acho que essa é a função do Conselho, 
modificar essa questão. Do ponto de vista do que está escrito, não completamente, mas 
quase completamente o Collet representa o que penso sobre a questão, sobre genérico, 
como foi feito, então, algo devemos pôr. Talvez eu seja um dos poucos que têm dúvidas 
sobre se o regramento resolve. Acho que as medidas sobre o que acontece numa 
comunidade ampla como a nossa são um pouco maiores do que simplesmente um 
regramento e uma punição. Mas sendo sincero, acho que o Collet abordou de forma ótima, 
com sua capacidade sobre a questão do regramento. Vou abordar uma questão que não vi 
abordada, apenas pela importância disso. Todos somos representantes dos associados e 
aqui por eles fomos colocados. Quando a Conselheira Berenice Gazoni falou sobre a questão 
do que o associado pensa houve grande burburinho em nossa Assembleia. Acho que essa é 
uma questão que na hora que fizermos o regramento não deve ser esquecida. Estamos 
falando aqui de alteração dos deveres dos associados. E sendo muito honesto, acho que 
talvez a gente possa aqui no Conselho fazer essa alteração por Regulamento Geral. Mas 
tenho para mim, como certeza, que não devemos fazer isso.  Então, qual seja o regramento 
feito precisa ir, como todos os outros 14, acho que são 14, se estiver errado não importa, 
como todos os outros deveres dos associados, ele não pode ser modificado exclusivamente 
por nós, ele deve ir para o Estatuto e ser aceito pelo associado nas Assembleias Gerais.  É 
isso basicamente que tinha que falar. Obrigado.  
 
José Manssur – ... Ouvi a todos com muita atenção e faria minhas essas palavras, desde a 
primeira até o derradeiro, mas vou me permitir tecer algumas considerações na linha de que 
há que se ler, há que se entender e há que se compreender. Em alguns pronunciamentos, 
respeitadas todas as compreensões não constatei que houve esta compreensão. Digo eu, Sr. 
Presidente, na quadra histórica em que vivemos, época da comunicação, informação 
instantâneas as mensagens que antes eram objeto de cartas escritas, elaboradas com tempo 
de reflexão para posterior envio pelo sistema postal estão praticamente substituídas pela 
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utilização cada vez mais frequente, por um simples toque manual, mero dedilhar de certo 
número de tipos de caracteres disponíveis em aparelhos digitais sofisticados. Todavia, esta 
constante evolução tecnológica, mercê da facilidade que propicia, na transmissão de uma 
mensagem praticamente imediata, no mor das vezes sem a devida ponderação não pode 
transformar-se em palco fértil para disseminação de ofensas. É disto que se cuida, Sr. 
Presidente, é disto que trouxe a proposta à deliberação deste elevado Colegiado, visando 
esta disseminação de ofensas a atingir a moral, a dignidade do outrem, quer sejam pessoas 
físicas ou jurídicas, sobre o equivocado argumento, com todas as vênias, que a indigitada e 
tosca palavra lançada o foi via rede social, como se este relevante instrumento de 
comunicação possa a vir ser transformado em escudo protetor de pretensa impunidade. O 
ambiente nas redes sociais, e o mestre Renato Opice Blum, Presidente da Comissão Jurídica 
e professor do Insper pode confirmar estas singelas palavras, foi criado para transmissão de 
ideias, de opiniões, de críticas construtivas, como expressão livre de pensamento. Direito 
constitucional protegido sim, com em seguida será demonstrado e aqui já foi muito bem 
colocado pela primeira senhora oradora, por quem tenho respeito. E esta proposta 
objetivou justamente estas condições, devendo às finalidades da instituição das redes 
sociais ser sadia, educativa, transparente e sobretudo respeitoso. A proposição subscrita por 
ilustres integrantes deste Colegiado maior, de maneira alguma pode ser qualificada como 
ato de censura, ato deletério e repugnante, incompatível com o estado de democrático de 
direito, que se assenta no pluralismo das ideias e dos pensamentos. Isto porque censura, Sr. 
Presidente, é medida preventiva, daí ser qualificada de prévia, a priore, imposta por aqueles 
detentores de autoridade administrativa, visando com ato nefasto e autoritário a impedir 
perante o público em geral a livre circulação de opiniões e pontos de vista. Isto é o que se 
define como sendo censura. Jamais, ilustres Conselheiros, subscritores da proposta em 
análise abraçariam asserção com tal deletério e desprezível alcance. A Constituição Federal 
ao cuidar da comunicação social, Sr. Presidente, em seu Art. 220, peço licença para lê-lo, 
assim dispõe, Art. 220 da Constituição da República: A manifestação do pensamento, a 
criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Há que se ler o artigo por 
inteiro. Por sua vez, o inciso IV, do Art. 5º, da Lei Maior da República, Sr. Presidente, como V. 
Sa. bem o sabe, cláusula pétrea, portanto, intangível, estabelece: é livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato. Vê-se que a lei fundamental garante a liberdade 
de expressão. Mas esta mesma lei, Sr. Presidente, básica, maior, lex legum coíbe os excessos 
que redundam em ofensas à honra objetiva, visando a atingir a pessoa, alvo da conduta em 
tese reprovável, no conceito que ostenta no núcleo social que integra. E bem assim 
malferindo sua honra subjetiva, a que todos ostentamos. Art. 5º, inciso X, da Lei Maior da 
República, vou ler: são invioláveis, Sr. Presidente, a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação. Tem-se visto muito frequentemente que a liberdade de 
expressão não tem sido manifestada como de rigor, para expressar opiniões críticas, 
resguardada sobre os princípios constitucionais, já por mim antes invocados. A crítica é 
benfazeja. Com contínua frequência, porém, Sr. Presidente, constata-se e aqui vimos 
depoimentos emocionados, a utilização lamentável, servindo-se das redes sociais de 
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expressões exaradas contra outrem, com objetivo precípuo de malferir a honra alheia, 
causando inquietudes e mais, prejuízo ao patrimônio moral aqueles alvos de torpes 
comentários, cabendo à ordem jurídica institucional em suas diversas espécies jurisdicionais 
o poder-dever de resguardar. Revista semanal de abrangência nacional, em sua edição de 7 
de novembro de 2018, página 38, trouxe uma manifestação do diretor de pesquisas do 
centro de estudos do jornalismo digital da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, 
professor Jonathan Albright, do seguinte expressivo teor “A mídia social está dando 
coragem às pessoas para passarem dos limites nas palavras que usam para provocar e 
incitar”, prossigo eu. Um dos maiores periódicos de nosso País, paladino exemplar da 
liberdade de expressão, em editorial histórico, datado de 27 de outubro de 2018, sob o 
título Liberdade de Expressão, assim acentuou, nas notas e informações de um jornal 
secular, trincheira da democracia neste País. “Por óbvio, o exercício da liberdade de 
expressão e de comunicação não é uma autorização para caluniar, injuriar ou difamar. O 
Código Penal fixa penas para tais ações. Mas é precisamente esse o âmbito da atuação 
estatal na esfera da comunicação – punir os abusos, e não ser censor.” Primeiramente, 
quero dizer, Sr. Presidente, que a liberdade de expressão não é direito absoluto, não há 
direito absoluto na Constituição da República, direito desmedido com força para se 
sobrepor aos princípios e valores que regulam as liberdades públicas e o convívio social. A 
honra é o censo que se faz acerca da autoridade moral de uma pessoa, consistente na sua 
honestidade, na sua respeitabilidade social, na sua correção, na sua conduta moral, na sua 
posição no núcleo social em que vive, convive com seus familiares. Primeiramente assegura-
se a fruição dos sobre direitos de personalidade em que se traduza a livre e plena 
manifestação de pensamento. Somente depois, tipificado o fato é que se passa a cobrar por 
titular de tais situações jurídicas, eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, que 
integram intangivelmente a personalidade humana. Já se disse superiormente, não sou eu 
que o falo, que a lei fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da 
livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações. Mas 
sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo regime de responsabilidades civis, 
penais e administrativas. As instâncias são independentes, autônomas entre si. Um ato 
delituoso praticado aqui, ele pode ser sancionado aqui, pode ser levado ao tribunal civil para 
reparação material e moral se houver, e à lide moral para também a tipificação do ato ilícito 
penal impunemente culpável. Isto é o que se define como crime. Assim, aquele que publica 
ou compartilha informações desonrosas sobre alguém, difamação. Atinge a dignidade e 
respeitabilidade por meio de mensagens em redes sociais, injúria. Ou acusar alguém 
falsamente pela prática de crime, calúnia – Acabei de dar aos senhores singelamente as três 
definições delituosas – comete em tese delito contra a honra. E mesmo que seja em 
ambiente virtual, que não é um terreno infenso à lei, toxico, desabonador da moral e da 
honra alheia estará sujeito aos tentáculos das sanções previstas nas respectivas jurisdições 
civil, penal e administrativa, em que o pretenso lesado buscar para salvaguarda de seus 
sacrossantos direitos. Instâncias essas, como disse, soberanas e independentes. Uma não 
exclui a outra. A honra, volto com todas as vênias a enfatizar, é patrimônio moral do 
indivíduo, considerado fundamental da pessoa física ou jurídica, sendo por norma 
constitucional inviolável. A proposta em análise é disto que se cuida, consagra o princípio de 
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que cada qual tem o direito a expressar livremente a sua opinião, está claramente, Dr. 
Brazolin acabou de ler isto aqui na proposta, consagra apenas ao fazê-lo com comprovado 
abuso de direito, que é ato lícito, definido nas leis nacionais. E sendo deste modo, 
sobremodo, e vou responder ao aparte que não lhe foi concedido, pela impecável Comissão 
Processante em primeiro ou segundo graus, eleitas estas Comissões livremente por todos 
nós. E que aqui honrou uma plêiade de associados merecedores de nossa fidúcia – Fidúcia 
quer dizer confiança – não há condição de se colocar em dúvida no pleito democrático a 
condição moral, intelectual e funcional de quem foi eleito para estas nobres funções difíceis 
de julgar o semelhante. Esta dúvida não pode subsistir, porque aqui ninguém votou em 
pessoas que não tivesse o aporte e o suporte. Ouvi V. Sa. atentamente, não lhe interrompi 
nenhum minuto e vou pedir com respeito que lhe tenho e já expressei isso publicamente, 
que a senhora me permitisse concluir e já o estou fazendo.  
 
Regina Helena Secaf – Não lhe interrompi. 
 
José Manssur – Mas a posição da senhora no aparte me faz parar pelo respeito que lhe 
tenho, mas lhe darei o aparte com maior consideração. A proposta em análise, Sr. 
Presidente, como disse, consagra o direito a expressar livremente sua opinião, ela veda o 
abuso de direito, que é ato ilícito. E deste modo, quando demonstrar, observar a garantia 
constitucional plena do devido processo legal perante os órgãos processantes competentes, 
será responsabilizado aquele associado que assim se comportar, violando o dever que se 
pretende seja incluído em nosso Regulamento Geral, que é o diploma regulador. E há 
precedente na Presidência do eminente Dr. Francisco Collet, que o Regulamento, o próprio 
nome diz, desculpe meu pleonasmo, está a regular o que consta no Estatuto, com a sanção 
disciplinar, dentre as três que vieram a ser definida pelo órgão competente julgador idôneo, 
correto e competente, com medida certa de jurisdição – O que é competência? 
Competência é medida certa de jurisdição – dentre aquelas previstas em nosso 
ordenamento jurídico. Senhoras e senhores, nem tudo o que se exterioriza é protegido pela 
lei, há exemplos de xingamentos e ofensas gratuitas à honra do associado, como aqui foi 
emocionalmente trazido à colação, ou dos órgãos de nossa mais que secular Instituição, com 
o propósito único e gratuito de apenas provocar o perigoso e sempre perverso linchamento 
moral. Concluo, Sr. Presidente, conclamando os Srs. Conselheiros, quando da votação ao 
seguinte e faço isso com a sinceridade, daqueles que me deram a honra de conviver e 
sabem da sinceridade dos meus propósitos, e é essa proclamação final que lhes faço: 
delibere, não em razão de quem hora vos fala e que subscreveu em primeiro lugar a 
proposta em questão. Delibere de acordo com sua ciência e consciência, sopesados apenas 
dos argumentos técnicos tecidos. O tema em questão prescinde de qualquer viés político 
partidário ou de qualquer proclamação de fundo mais emocional do que racional. Delibere 
presente a soberania e independência deste Conselho Deliberativo, que quando neste 
auditório se reúne emprega de uma atmosfera que nele sempre se faz presente, de 
respeitabilidade sagrada e de esperança sublime. Delibere na condição de lídimos 
representantes de nosso corpo associativo. Delibere com a honra de pertencer a mais 
festejada Instituição sócio-esportiva cultural da Nação, que não pode se furtar ao seu poder-
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dever de sancionar quem agride àquele que frequenta esta Casa, esta Entidade, o seu sítio 
histórico e mais do que centenário. Delibere sobretudo à luz do princípio fundante da 
Constituição da República, que tem como um dos seus valores primaciais. Como dizia 
mestre de muitos de nós aqui, Gofredo da Silva Telles Júnior “A preservação da 
intangibilidade, da dignidade humana”. É apenas isto que tinha a dizer, nada mais, Sr. 
Presidente.  
 
...  
 

Regina Helena Secaf (aparte) – Gostaria só de saber do senhor, como a nossa liberdade de 
expressão é uma... 
 
José Manssur – Garantia constitucional, pétrea, intangível. 
 
Regina Helena Secaf – Desculpa, Dr. Manssur. 
 
José Manssur – Estou tentando colaborar com a senhora. 
 
Regina Helena Secaf – O senhor está me ajudando, muito obrigada. 
 
José Manssur – Ora. 
 
Regina Helena Secaf – O senhor acha que o Clube Pinheiros na sua imensa condição de 
julgamento, ela pode regrar de verdade o que é uma condição de se ofender a expressão do 
nosso pensamento? 
 
José Manssur – Vou responder a senhora. ...Aqui foi falado num verso, também vou fazer, 
mas sem nenhuma insinuação, e é de uma música muito bonita, mas o verso é melhor 
ainda. Sr. Presidente, “Eu conheço o passo dessas estradas. Eu conheço e já de há muito as 
pedras do caminho”, mas tenho certeza, e agora a rima é minha “Que me tranquiliza porque 
não estou sozinho”. Crítica, Sra. Conselheira, não se confunde com ato danoso de que se 
reveste a ofensa irrogada com o objetivo condenável de atingir a honra alheia. 
 
Regina Helena Secaf – Sem dúvida. 
 
José Manssur – Dizer que algo não está bem posto, não está bem colocado, isto é um 
sacrossanto direito que deve ser defendido e serei o primeiro a fazer. E dizer, estou dando 
um exemplo, não daqui, isto foi feito porque o agente praticou um ato ilícito. Esta pessoa, 
vou dar outro exemplo para a senhora, se o Presidente me permitir, ela tem direito de ir no 
cível e buscar a reparação pela ofensa gratuita, ir no crime buscar eventual tipificação em 
tese de delito contra a honra. E buscar no Clube, vou dizer por que, uma sanção. 
Suponhamos, jamais isso ocorrerá, que estejamos numa aprazível manhã de sábado em 
cinco pessoas. A chega a B e o insulta contra a honra. B poderá ou fazer uma representação 
ou chamar um segurança para abrir um RO, para que haja uma punição àquele que se dirigiu 
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a ele e o ofendeu. Vou perguntar a senhora, mas eu mesmo vou responder, porque não é 
permitido debate. Qual é a diferença, ilustre Sra. Regina Secaf, qual é a diferença de que 
desta situação que coloquei fisicamente daquela de A insultando B pela rede social e 
impedir, como em um festejado parecer aqui foi dito, que há insinuação pela rede social, 
mas que repercute no âmago do Clube, ela deve ser averiguada, é este o teor do parecer. E 
deve ser apreciada e apurada no âmago do Clube, qual é a diferença entre as duas 
situações? A resposta é desenganadamente nenhuma. 
 
Regina Helena Secaf – Igual a quando deram cabeçada um no outro? 
 
José Manssur – Não tenha nem dúvida, ele poderia ir no cível, no criminal, como veio no 
administrativo, porque as instâncias são independentes. O que pretendeu-se aqui regular e 
concordo plenamente muito com o que foi dito, só gostaria de dizer, Sr. Presidente, que os 
léxicos, isso falo com maior respeito e todos me conhecem, sabe, dizem que denegrir é 
manchar a reputação. Está no dicionário. Denegrir é difamar. E desabonar é depreciar, é 
ostentar alguém quando é desabonador, dar-lhe como sendo uma pessoa não merecedora 
de crédito. Então, veja, a Comissão de Redação pode aperfeiçoar, mas os verbos colocados 
têm este significado. O que quero deixar claro é o que se buscou é disciplinar o convívio 
social, da mesma forma como fisicamente agredir-se com palavras chulas a pessoa que está 
ao seu lado, e isso enseja a propositura de reprimenda administrativa, se ficar caracterizado. 
Da mesma forma, se ela vier pela rede social e trouxer uma situação desconfortável, uma 
situação repugnante, uma situação deletéria no corpo social onde a pessoa vive, ela não 
precisa ir ao judiciário, como muito bem colocou o Professor Bandeira, embora ela tenha 
esse direito, ela pode aqui mesmo exigir do Clube no qual ela pertence, do qual ela é 
associada, o qual ela contribui, que ele observe o dever do associado, que como regra geral 
ainda não está plenamente tipificado, que tome uma posição. Se a douta Comissão 
Processante entender que existe em tese a tipificação, ela vai mandar ao órgão julgador. Em 
primeiro grau é a Diretoria. Se a Diretoria entender que houve esta infração, ele poderá 
recorrer para uma das câmaras recursais. Se houver competência por prerrogativa, porque é 
ex-Presidente ou benemérito já vai nas Comissões Processantes. É simples, como uma 
ilustre Conselheira fala “É simples assim”. 
 
Presidente – Obrigado, Dr. Manssur. 
 
Regina Helena Secaf – Posso só, desculpe, não quero debater. 
 
Presidente – A senhora já fez seu aparte, infelizmente não é possível. 
 
Regina Helena Secaf – Claro que não, não existe debate aqui neste Conselho. 
 
Presidente – Exatamente, não existe. 
 
... 
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Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidit (aparte) – Queria opinião do senhor em relação ao 
que o Conselheiro Alexandre Lomonaco acabou de dizer. Me preocupa na prática essa 
questão relacionada em primeiro lugar a ofensa, ou a infração dentro do Clube, como o 
senhor já deu sua opinião, com a qual concordo. Acho que essa definição de dentro do 
Clube passa a ser obsoleta com a modernidade das mídias sociais, não há dúvida em relação 
a isso. Me preocupa essa questão de se o Regulamento Geral é o campo adequado para 
regularmos isso, porque acho que não há nenhuma dúvida, é praticamente unânime de que 
esses devaneios e essa falta de reflexão de quem escreve em rede social, sem pensar até o 
final, como diria meu avô, tem que ser punido, causa dano. Para algumas pessoas o dano 
pode ser maior, para outras pode ser um pouco menor. Tem gente que vai absorver melhor 
esse impacto, têm outras que não. E não há dúvida que tem que estar regulado. ... O senhor 
deu uma aula em relação a esse tema, óbvio que a Constituição Federal regula de uma 
maneira ampla os direitos e os deveres do cidadão. O Art. 5º em todos os seus incisos... O 
que me preocupa é a questão, há necessidade de alteração para depois de aplicação? 
Porque estava discutindo esse tema com o Dr. Eduardo Collet antes dessa reunião, ele deve 
ter comentado com o senhor. 
 
José Manssur – Comentou. 
 

- Assume a Presidência a Vice-Presidente Patrizia Tommasini de Souza Coelho. 

 

Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidit – Me preocupa o Art. 53, do Código Civil, que diz 
que “Sob pena de nulidade, o estatuto deverá conter os direitos e os deveres dos 
associados”. Se não está especificamente constando do Estatuto esta regra, por que abraçar 
no Regulamento Geral essa questão? Essa é a dúvida, para que todos possamos votar com 
segurança, inclusive com o que o Alexandre acabou de dizer. 
 
... 
 

José Manssur – Em primeiro lugar, receber um aparte do senhor, concordando com muito 
do que foi dito, para mim é uma honra muito grande, eu me sinto honrado. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidit – Obrigado. 
 
José Manssur – Tenho em tese a mesma opinião que o senhor. Na operosa Presidência do 
ilustre Dr. Francisco Carlos Collet e Silva, o exemplo é análogo, discutia-se a inserção no 
Estatuto e no Regulamento Geral de uma Diretoria Adjunta de TI, Informática. Não com seu 
esplendor, pedi um aparte, melhor, pedi pela ordem. Formulei respeitosamente ao Dr. 
Collet o seguinte: Dr. Collet, se o Estatuto estabelece quais são as Diretorias Adjuntas e o 
Regulamento de igual modo, com a mesma redação também, a inserção desta Diretoria 
aqui, sem se alterar o Estatuto, pode dar, desculpe o termo, mas explico, uma antinomia. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidit – Me lembro. 
 



35/52 

 

José Manssur – O senhor se lembra. Ao que respondeu o honrado Presidente, que tanto 
dignificou esta Casa: Manssur, o Estatuto é a lei maior, ele traz normas programáticas de 
caráter geral, compete, como o próprio nome diz, e falei em minha singela locução, ao 
Regulamento Geral regrar, dar a interpretação desta norma estatutária. Convenci-me e 
ficou, se o senhor verificar a última redação vai ver que há cinco Diretorias no Regulamento 
Geral Adjuntas e quatro no Estatuto, ele deu essa explicação. No caso específico do senhor, 
o Estatuto já cuida dos direitos e deveres de forma ampla e geral, como bem colocou o Dr. 
Collet aqui. No Regulamento Geral, não tenho preocupação alguma se isso for para 
Assembleia Geral, o que estou buscando aqui é a pax social, o respeito à dignidade da 
pessoa humana, que é princípio fundante do Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, que 
foi dita aqui com muita propriedade pela primeira ilustre oradora, é a Carta Magna, é a 
Constituição Cidadã, é o contrato social que temos que observar. Ela traz como regra geral 
esses direitos e deveres. Nada impede a meu sentir, respeitadas as compreensões em 
contrário, que no Regulamento Geral venhamos a estabelecer como um dos deveres a 
urbanidade, o respeito, a educação, o zelo no uso da palavra, porque com todo respeito, 
meu honrado, ilustre é ínclito doutor, a rede social não é um campo minado de fronteira 
sem lei. Quando tive a honra de presidir o Conselho, hoje tão exemplarmente distinguido, 
como fora ontem, houve pessoas que chamara para dizer por que esta frase na rede social 
foi dita, que não pode? Acredite o senhor, me foi respondido, espero que já tenha evoluído 
“Rede social entre mim e o interlocutor é o que falei, ninguém mais vai ficar sabendo”. 
Desconhecia a pessoa de que a partir do momento que está na rede social isso é 
disseminado do Brasil a todos os países do mundo. Então, são essas as compreensões. O que 
quero deixar aos senhores e me convença, que voto com os senhores no convencimento, 
não sei distinguir uma ofensa moral pessoal vis-à-vis, que pode ensejar uma representação 
disciplinar dentro do Clube, não posso distinguir como uma ofensa do mesmo quilate, da 
mesma natureza, da mesma intensidade feita pela rede social destinada à pessoa certa não 
possa também ser objeto da mesma representação, do mesmo processamento disciplinar 
perante à autoridade competente. Não consigo entender, por mais brilho que tiveram todos 
os oradores aqui, não estou conseguindo, Dr. Lara, entender, Dr. Opice, qual a diferença 
entre uma ofensa pessoal dita perante o outro, ou injúrias, se não tiver testemunhas e que 
enseja uma representação disciplinar de uma ofensa veiculada pela rede social, com o 
mesmo grau, com a mesma intensidade e que essa está infensa sobre o escudo de uma 
hipotética censura. E aqui, desculpe, por favor, a censura prévia é a priore, aqui não está se 
fazendo nada a priore, o que está se fazendo é a posteriore. Fez, falou, não deveria fazê-lo, 
há de responder pelos seus atos. No marco civil da internet, que o senhor tanto leciona e 
anotei aqui, até para dizer, Dr. Opice Blum, está dito o seguinte: A internet, marco civil, 
prevê que os usuários possam expressar-se livremente, mas com limitações na 
conformidade da lei. 
 
... 
 

Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidit – Muito obrigado. 
 
Berenice Gazoni (aparte) – Primeiro lugar, queria lhe parabenizar pelo belíssimo discurso, 
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pelas suas colocações brilhantes, diria até que emocionantes. Entendo muito bem o que o 
senhor está colocando. E com relação a essa sua pergunta de que haveria diferença, qual a 
diferença, lhe digo, em minha opinião também não há diferença nenhuma. 
 
José Manssur – Mas é disso que se trata a proposta, Sra. Gazoni. 
 
Berenice Gazoni – Não há diferença nenhuma e na minha opinião também não deve haver, 
concordo perfeitamente com o senhor. É por isso que concordo também com a colocação 
do Dr. Collet, que o Clube já tem, pela extensão que ele tão bem colocou, que infelizmente 
não conhecia esse parecer que ele colocou, que se já temos os meios disponíveis para fazê-
lo de acordo com o que o senhor colocou, por que não faríamos isso? Essa é a minha 
pergunta. 
 
Presidente em exercício – Conselheira, lembro que não podemos fazer debates. 
 
José Manssur – ... A senhora já fez a pergunta e vou lhe responder. ... O Parecer a que 
aludiu Dr. Collet, feito e me emociono, por uma pessoa dos meus relacionamentos diários, 
que indiretamente tomei conhecimento antes mesmo de vir, quero apenas dizer, o Dr. 
Opice sabe, que esse trabalho teve muito da participação desta ilustre pessoa, não é só 
meu. Mas quando eu era Presidente fora por ele aconselhado de que não era ainda o 
momento, até pelo cargo que eu ocupava. Veio agora a lume praticamente com uma 
redação adaptada aos temos atuais. Vou responder a senhora. Esse parecer, foi dito por ele 
seguinte: se alguém tipificou em tese um delito contra a honra fora dos murais do Clube. 
Vamos supor, em outro estado, não foi o caso, mas em outro estado fica mais claro para a 
senhora, quando houve a representação contra este fato a ilustre defesa do ofensor alegou 
que não foi nas dependências do Clube, usando essa normatividade genérica que existe em 
nosso Estatuto. E o parecer brilhante, e tive conhecimento, dizia o seguinte: Pouco importa 
que não tenha sido no interior do Clube e tenha sido num estado mais longínquo da Nação, 
ou até em outro País, mas se a ofensa produziu seus deletérios efeitos dentro do Clube, o 
bem social a ser protegido é a condição associativa daquele que foi ofendido dentro do 
Clube, com a disseminação. Não é o José Manssur que estabeleceu na semana passada que 
somente cinco encaminhamentos pelo WhatsApp poderão doravante ser tolerados. Por que 
se fez isso? Busquem a explicação do gestor deste instrumento de rede social, justamente 
para evitar a disseminação entre várias pessoas de ofensas, de notícias falaciosas que visam 
a imputar, a denegrir, a criar uma situação constrangedora. O parecer, portanto, 
respondendo a senhora, foi na seguinte linha: Ofensas irrogadas por rede social, mesmo que 
sejam fora do ambiente do Clube, mas com efeitos deletérios dentro do Clube devem e 
podem sim ser sancionadas dentro do Clube. Este é o parecer, este é o teor do parecer. 
 

- Durante o discurso do orador reassume a Presidência o Presidente Célio Cássio dos Santos. 

 

Berenice Gazoni – Perfeito, exato. 
 
José Manssur – E na oportunidade ele deu parecer de que entre as penas, advertência 
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verbal ou escrita, suspensão. Caso de eliminação não existe. Ou suspensão estão regradas 
genericamente e se pode tipificar dentro do ordenamento uma dessas infrações. 
 
Berenice Gazoni – Era exatamente o que tinha entendido. Obrigada, Dr. Manssur. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Dr. Manssur, querido amigo. Primeiro quero 
consignar que V. Sa. teve habilidade tremenda em sintetizar o judicioso parecer do Dr. Louzã 
Prado, exatamente isso que ele disse. E, Dr. Manssur, queria também agradecer a referência 
absolutamente precisa que o senhor fez acerca da minha intervenção quando Presidente do 
Conselho. E realmente naquela oportunidade entendemos, isso que queria aprofundar mais, 
embora o senhor esteja absolutamente condizente com o que foi dito, se entendeu que 
aquela listagem das Diretorias não era exaustiva, ou seja, poderia a Diretoria se quisesse, 
alterando o Regulamento Geral... 
 
José Manssur – Não seria números fechados, número taxativo, os mesmos deveres do 
Estatuto comercial. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – A questão, por isso que queria fazer, não acho que o 
paralelo seja, veja bem, Dr. Manssur... 
 
José Manssur – Quis só dar o paralelo de que já houve precedente de que não havendo 
Estatuto, mas havendo Regulamento, o Regulamento serviria para disciplinar o Estatuto, é 
isso que eu disse. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Sem dúvida. O que quero dizer, Dr. Manssur, que não há 
necessidade de alterar o Estatuto, no meu modo de entender, para essa questão, porque, 
veja bem, no Estatuto não está escrito também furto. 
 
José Manssur – Não. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Não tem, não precisamos definir o que é furto em nosso 
sistema normativo, o que é lesão corporal. Então, no meu modo de entender, se mudasse 
isso apenas para não configurar um ilícito novo, até porque todo ordenamento jurídico 
brasileiro é recepcionado por nós, mas que se fosse apenas para formalizar, Dr. Manssur, 
aquele parecer do Dr. Louzã Prado, normatizar aquilo, esses crimes, porque no meu modo 
de entender, Dr. Manssur, é a mesma coisa? Não, quer dizer, o crime verbal é agravado na 
hipótese de ser em rede social, porque ele é escondido, ele é ladino e atinge maior número 
de pessoas. Então, Dr. Manssur, talvez a gente devesse apenas traduzir em normatização o 
que o Dr. Louzã já pôs no parecer. 
 
José Manssur – Que é da competência de. O que me preocupou, Dr. Collet, tirante claro a 
manifestação do senhor, das anteriores, o que me preocupou foi o seguinte: Ah, se já tem a 
jurisdição civil e a jurisdição penal busque-se lá. Presidente, ocorre um furto no Clube. A 
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pessoa reclama e já tem jurisdição civil e penal, pode pedir lá a restituição do bem no campo 
civil e pode se pedir no penal a aplicação da pena por furto, no Clube nada? 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – São instâncias distintas. 
 
José Manssur – Instâncias distintas. Qualquer ilícito, está na Constituição, nenhuma ofensa 
de lei pode ficar infensa de apreciação, no caso pelo Poder Judiciário, no caso também pelas 
instâncias administrativas. Não quis trazer à colação, Dr. Arruda, mas há um acórdão do 
Egrégio Tribunal de Justiça, 5ª Câmara de Direito Público, onde um servidor municipal, só 
vou ficar na generalidade, pela rede social ofendeu seu superior. Por unanimidade a corte o 
apenou e manteve a pena, porque no processo administrativo ele foi sancionado, porque 
ele agrediu moralmente o superior dele. É o mesmo caso aqui, se a Comissão Processante 
entender que em tese está tipificada infração, ela faz um parecer opinativo. Vai para o órgão 
julgador. Se este órgão julgador entender que não houve, está absolvido. Se entender que 
houve, apena. Desta pena cabe recurso. O que estamos aqui pretendendo fazer, depois de 
severa meditação, de anos de meditação é simplesmente regular o convívio social para 
impedir, para evitar injúria, calúnia e difamação gratuita contra a honra alheia dentro do 
ambiente do Clube, capaz de trazer transtornos a si e a seus familiares. Nada mais do que 
isso busquei aqui.  
 
... 
 

Francisco Carlos Collet e Silva – Muito obrigado. 
 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho (aparte) – .. Dr. Manssur, vou fazer uma 
pergunta porque me parece que estamos aqui no Conselho aprimorando o ordenamento 
jurídico interno do Clube. 
 
José Manssur – Foi esse o objetivo, professor. 
 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – E a minha pergunta é: O parecer do 
pranteado Dr. Louzã é vinculante ou poderia deixar de ser utilizado em algum momento? Ao 
passo que caso venhamos a aprovar esta alteração no Regulamento Geral, ela passará a ser 
vinculante? Porque me parece que esse esclarecimento pode ser importante. 
 
José Manssur – Professor, vou colocar bem objetivo, e vindo de Tucunduva para mim é uma 
honra, um privilégio. Veja o que vou colocar para o senhor. O parecer do Dr. Louzã, 
confirmado ora pelo Dr. Collet foi preciso, Dr. Arruda. Houve uma infração via rede social. A 
defesa do ofensor tentou excluir a ilicitude da conduta por ter alegado que o fez fora das 
lindes territoriais do Clube. O parecer do Dr. Louzã foi apenas e tão somente nesse sentido: 
ofensa irrogada fora do Clube, mas com efeitos deletérios aqui produzidos, fixa-se 
competência do Clube para, se caracterizado o ato, punir. Foi somente isso. Pela autoridade 
de Louzã, qualquer manifestação dele para mim é vinculante, mas pela autoridade do 
Estatuto pareceres de Comissões, elas são simplesmente opinativas, elas não são 
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vinculantes, mas não tira em nada, não modifica em nada o que eu disse. O que o Dr. Louzã 
falou só reforça: ofensa por via social, mesmo que não seja aqui na internet do Clube, mas 
feita por um computador fora do Clube, se ela produziu seus nefastos, os seus torpes aqui 
dentro, é aqui dentro, no âmbito administrativo que deverá ser apurada a responsabilização 
do agente. É isso que o Dr. Louzã falou, é só isso, nada mais do que isso ele falou.  
 
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho – Obrigado. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Primeiro, parabéns pela sua explanação, como sempre 
precisa. Só queria dizer, corroborando com sua posição, discordo com o que está no 
Estatuto, tem que modificar o Regimento Interno. E daquele fato que citei antes, do 
associado que agrediu verbalmente e quase fisicamente o Conselheiro Ivan Castaldi, 
Conselheiro Carlos Brazolin e minha pessoa, foi iniciado um processo dentro do Clube há 7 
anos. Ele não teve nenhuma punição até hoje. Então, se estiver no Regimento Interno ele já 
estaria punido.  
 
... 
 

José Manssur – Agradeço muito e peço desculpas pela extensão.  
 
Presidente – Imagine. Finalmente, o último inscrito, Conselheiro Luís Sousa. Pergunto ao 
Plenário se após o Conselheiro Luís podemos passar à votação?  Obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Pessoalmente, acredito que quando se tem excesso 
de regras isso se caracteriza pela ausência do bom senso. Se estamos criando muitas regras 
significa que estamos perdendo bom senso. Mas o fato da vida mostra que a regra vem 
depois que a falta do bom senso se manifesta. Então, quem olha as redes sociais percebe 
que houve uma falta de bom senso em algumas colocações. Não discuto se é intencional ou 
não intencional, pois quando se está atrás de um teclado, tem um termo de internet que 
hoje se utiliza que é “O valente de teclado”. Muitas vezes a pessoa se exalta pela emoção do 
teclado e esquece que ela está falando publicamente. Então, vamos colocar isso daqui em 
consideração. Mas em relação especificamente à proposta, vi propostas sendo colocadas 
aqui, Sr. Presidente, e entendo que eventualmente a proposta que faço possa ser 
complementar às demais. Entendo que a essência da proposta apresentada nesta Casa é 
uma essência válida. Surgiram dúvidas em relação à forma de operacionaliza-la, então, 
coloco à Mesa uma pergunta, se cabe a proposta dessa forma, de eventualmente para que 
sane essas dúvidas e tire os eventuais vícios de implantação, como foi colocado pelo 
Conselheiro Lomonaco, pelo Conselheiro Collet, se cabe fazermos um estudo de uma 
Comissão para tirar esses vícios e reapresentar a proposta. É isso, Sr. Presidente.   
 
Presidente – Encerrada a fase de debate. Passemos à deliberação. Quanto ao requerimento 
do Conselheiro Luís, há uma proposta da ilustre Conselheira Berenice Gazoni de retirada de 
pauta. Caso seja o processo retirado de pauta, uma consequência lógica que possa 
eventualmente ser reanalisado, ou qualquer coisa, analisaremos depois. Então, em primeiro 
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lugar vou colocar em votação esse requerimento da ilustre Conselheira, peço inclusive 
àqueles Conselheiros... Pois não. 
 
Rubens Amadeu – Só uma consideração. Gostaria que a votação fosse nominal dada a 
relevância e importância do assunto.  
 
Presidente – Aqueles que forem favoráveis à votação nominal, permaneçam como estão. Os 
que forem contrários, queiram levantar-se.  Perfeito. A votação vai ser simbólica. Como 
estava dizendo, coloquemos em votação primeiramente o pedido de retirada de pauta da 
Conselheira Berenice. Aqueles que forem favoráveis à retirada de pauta, permaneçam... Pois 
não. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (Fora do microfone) – Retirada de pauta para que finalidade? 
 
Presidente – Para reanálise, Dr. Collet, segundo a Conselheira que fez o requerimento. 
Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo que o processo seja retirado de pauta, 
permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram levantar-se.  Foi rejeitado por 
ampla maioria. Passemos à votação da proposta tal como apresentada. Trata-se de 
alteração do Regulamento Geral, criando um terceiro parágrafo no Art. 34 e o Art. 45.a. Esse 
parágrafo terceiro veio formatado da seguinte forma: abster-se de praticar qualquer ato em 
redes de comunicação, inclusive na internet, especialmente nas redes sociais que desabone 
ou denigra a imagem, o nome, a história do Clube, a honra objetiva ou subjetiva de seus 
administradores, assim definidos: Presidente e Vice-Presidente da Diretoria e Diretores, do 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e respectivos integrantes do 
colegiado maior, dos Membros do Conselho Fiscal, dos Membros das Comissões 
Permanentes, da Comissão Permanente de Processamento e Julgamento e bem assim dos 
associados em geral, ainda que a conduta seja praticada fora das dependências do Clube. E 
o Art. 45.a – o associado que, com sua conduta através de redes sociais e comunicação, 
inclusive internet, tipificar a hipótese contemplada no Art. 34, parágrafo 3º, do Regulamento 
Geral, mesmo que esta sua ação ocorra fora das dependências do Esporte Clube Pinheiros, 
estará de igual modo sujeito às penalidades previstas no Art. 35, inciso IV deste 
Regulamento Geral, mediante a regular instauração de procedimento disciplinar, 
assegurado o direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Essa é a 
proposta. Aqueles que forem favoráveis à presente proposta, permaneçam como estão. Os 
contrários, queiram levantar-se.  Proposta aprovada por maioria.  
 

- Conversas paralelas. 

 

Presidente – Srs. Conselheiros, por favor. Lembro que deverá haver uma segunda discussão, 
onde poderão ser apresentadas, exclusivamente, emendas de redação. Gostaria de indicar 
para compor a Comissão Especial de Redação os ilustres Conselheiros: ilustre Presidente 
Francisco Carlos Collet, ilustre ex-Presidente desta Casa e que pelos próprios fundamentos 
que colocou pode nos brindar com o que for preciso para melhorar a redação, a ilustre 
advogada Conselheira Alessandra Bonilha e o ilustre advogado Carlos Augusto Kodama. 
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Peço que as indicações sejam aprovadas, por favor. Perfeito. Muito obrigado. 
 
Obs: A Conselheira Regina Helena Secaf apresentou declaração de voto por escrito, assim redigida: 

“Ilmo.Sr. Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Pinheiros, gostaria de externar meu voto 

contrário ao artigo 34 e artigo 45a. pois não podemos regrar o fundamento constitucional e não 

considero o Clube Pinheiros apto a julgar ou regrar.” 

 
 
Item 5 - “A Voz do Conselheiro”. 

Eneida Perez Garcia de Carvalho – ... Reiterou pedidos que formulou na reunião de agosto 
de 2016, sobre outra possibilidade de acesso ao 2º piso do prédio da Sede Social, em virtude 
de o elevador estar frequentemente parado, impossibilitando o acesso de cadeirantes e 
pessoas com dificuldade de locomoção, usualmente frustrando planos de associados, por 
exemplo, almoçarem nos fins de semana, acompanhados de seus familiares idosos. 
Comentou que em dezembro de 2016 recebeu resposta da Diretoria (Ofício 947/2016), 
dizendo que estudaria uma maneira para solucionar o problema, mas até agora nada foi 
feito. Sendo assim, por se tratar de medida importante, sugeriu como solução que seja 
colocado um elevador para transportar a pessoa impossibilitada, como aqueles elevadores 
pequenos utilizados em bancos, lojas comerciais de pequeno porte e mesmo em residências 
particulares. Aduziu que o mesmo ocorre com o elevador que dá acesso ao Restaurante do 
CCR, referindo que presenciou um senhor cadeirante que não conseguiu subir com os 
familiares e todos foram embora revoltados, pois tinham programado um almoço com toda 
a família. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Alberto Bitelli – ... Ratificou o pedido feito pela Conselheira Eneida quanto ao elevador do 
CCR, comentando que recentemente tinha presenciado uma cena chocante, em que um 
cadeirante já de certa idade, acompanhado da esposa, não estava conseguindo subir ao 1º 
andar e então sugeriram uma cadeirinha que vai subindo pelos degraus (cadeira escaladora). 
Pediu providências da Diretoria, argumentando que no Clube o conserto do elevador 
demora dois ou três dias para ser feito, quando em qualquer condomínio isso ocorre em 30 
minutos ou 1 hora. Indagou, ainda, por que o Restaurante Germânia, que é novo, fechou 
durante uma semana por manutenção. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Silvia Schuster – ... Transmitiu pedido de praticantes de Natação, no sentido de que a 
Diretoria disponibilize para treinos aquelas pranchas, os pés de pato e o palmar, já que isso 
já é oferecido aos nadadores de alto nível. Apresentou outra solicitação, no sentido de que 
seja aumentada para 5 anos a idade máxima para ingressos de meninos no vestiário 
feminino da piscina, bem como que o aviso com essa informação seja maior, para que as 
pessoas saibam. Aproveitou para informar que o problema do corrimão da piscina já foi 
resolvido. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Berenice Gazoni – ... Pediu atenção especial com relação a reclamações que recebeu de 
associados, quanto à falta de manutenção não só dos elevadores, também guarda-chuvas, 
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banheiros, cadeiras, mesas de piscina jogadas, quebradas, enfim, geral, os equipamentos do 
Clube. Transmitiu reclamo dos alunos da Ioga, que foram surpreendidos com a demissão da 
professora que tinha mais de 30 anos de atividade, sem que fossem consultados. Solicitou à 
Diretoria, em especial ao Presidente, que quando fizer modificação em qualquer área, 
principalmente envolvendo professores de tanto tempo, reconhecidos, que ao menos dê 
uma explicação, faça uma consulta, em respeito aos alunos, aos funcionários e aos 
associados. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 6 - Várias. 

Andreas de Souza Fein – ... Na última reunião desta Casa, realizada em 17 de dezembro de 
18, após meu pronunciamento sobre os projetos então em análise ouvi algumas críticas a 
que me foi tolhido o direito de comentar. A crítica inicial deveu-se a minha afirmação de que 
o processo todo estava dominado pelo açodamento. Não entendo a reação negativa a 
minha afirmação, pois açodamento, além de ser sinônimo de azáfama, urgência, conforme 
Aurélio Buarque de Holanda, está perfeitamente caracterizado em todos os passos 
observados no desenrolar do processo. Basta recorrer aos registros. Mais ainda, não sou eu 
apenas quem diz que houve açodamento, o próprio Sr. Presidente do Conselho, na coluna A 
palavra do Presidente do Conselho Deliberativo, edição deste mês, classificou a reunião 
como tendo caráter de extrema urgência. Revista Pinheiros de janeiro, página 7. A própria 
crítica às minhas considerações foi açodada, a saber: Primeiro: somos representantes dos 
associados certamente, mas não temos cheque em branco. A consulta às Comissões e a 
todos os que o Sr. Presidente listou como tendo sido consultados, por mais necessária e 
oportuna que seja não prescinde da consulta ao interessado direto, qual seja, o associado. 
Analogamente temos um Congresso Nacional que representa o povo, mas para enorme 
quantidade de leis em discussão procede-se a consulta pública. Há em andamento no 
momento dezenas de consultas públicas conduzidas por ministérios, agências reguladoras, 
autarquias, conselhos, fundações, empresas públicas, etc. Adicionalmente há em nosso País 
e vários outros a possibilidade de se fazer leis de iniciativa popular. Como exemplo, a Lei da 
Ficha Limpa resultou em iniciativa popular. Se um País com mais de 200 milhões de 
habitantes as pode fazer, consultas e leis de iniciativa popular, o que dirá nossa Instituição 
com 39 mil associados. Não vejo como a democracia em nosso País se enfraqueceu com 
essas iniciativas nem como se as pode classificar de desnecessárias, porque temos um 
Congresso, muito menos como elas diminuem ou colocam em risco a importância do 
Congresso Nacional. A mesma coisa ocorre em nosso Clube, a necessidade dessa consulta é 
tão evidente que praticamente todos os oradores naquela reunião a enfatizaram. 
Inexplicável a reação ao meu comentário sobre a necessidade dessa consulta direta aos 
associados. Segundo: sobre a qualidade do material recebido. Novamente, vários foram os 
oradores que vieram se queixar. É uma ilusão de jejunos em assunto técnico imaginar que 
um projeto para ser melhor compreendido deva vir em desenhos coloridos. Vídeos bonitos, 
panfletos coloridos, etc. são úteis em lançamentos imobiliários, em promoção de 
automóveis, etc., não para análises de anteprojetos, estudos ou projetos em si. Não, não há 
necessidade de cor. Há sim necessidade de clareza e de nitidez. Essa se conseguiria enviando 
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os desenhos em papel, com formato maior, por exemplo, com legendas em fontes com 
tamanho legível, por exemplo, os desenhos do material entregue poderiam ter vindo em 
papel do tamanho A3. O aumento de custo seria algo como R$10 mil, ou pouco mais de 
R$50 reais por Conselheiro. Estávamos num processo de escolha de uma obra que custará 
minimamente R$30 milhões. E o orçamento de 2018 para esta Casa foi de, redondamente, 
R$1 milhão e 600 mil, tendo sido executados até novembro próximo passado cerca de R$1 
milhão e 250 mil. A alegação de que não se poderia enviar aos Conselheiros material de 
melhor qualidade por problemas orçamentários para uma discussão dessa importância, 
sinceramente, é um atentado ao raciocínio. A oferta de arquivos em PDF, ou a sempre 
oportuna disponibilidade do Sr. Presidente do Conselho para esclarecimentos sobre 
detalhes técnicos dos projetos não atende o que se estabelece em qualquer manual de boa 
governança corporativa. Os Conselheiros devem receber o material completo, em boas 
condições de análise e completos, o que não ocorreu em nosso caso. O dever de 
diligenciamento do Conselheiro não dispensa fornecimento prévio a ele de material claro, 
completo e legível. Terceiro: houve açodamento inclusive em negar liminarmente no 
conteúdo e na forma como foi feito minhas propostas, notadamente meu pedido de 
garantia de realocação da quadra 24. Negada sem ter sido mesmo bem entendida. 
Novamente, diversos colegas também se manifestaram nesse sentido e nada obstava a que 
se consultasse o Plenário. Propostas aditivas não havia problema nenhum em as discutir. 
Quarto: meu incômodo com açodamento se explica, prezados colegas, pois açodamento em 
análise de projetos ou estudos de anteprojetos costumam levar a problemas quando a obra 
estiver pronta, por exemplo, como se observa na recentemente reinaugurada Cabana do Pai 
Tomás: banheiros mal dimensionados e inadequados ao uso, um belvedere com uma caixa 
no meio, atrapalhando a visão que se queria proporcionar, uma casa de máquinas 
ensurdecedoramente barulhenta, cujas correias têm que ser trocadas mais amiúde que o 
normal por problemas de projeto, e uma fachada lateral que parece um conjunto 
habitacional para populações de baixa renda. Ou ainda, sistema de som em um de nossos 
restaurantes, que não se pode usar, pois o espaço reservado ao equipamento é insuficiente, 
as caixas de som estão instaladas, mas não podem ser utilizadas. Como foi comentado em 
uma reunião pretérita por um ilustre Conselheiro desta Casa, projetos analisados 
açodadamente podem ainda fazer com que um investimento pontual, de custos de 
implantação bem definidos e suportados por orçamento específico onere os associados via 
custeio por anos, décadas a fio em função de seus custos operacionais elevados e 
manutenção também elevada, que poderiam ter sido evitados através de análises mais 
apuradas e escolhas mais adequadas. Continuando meus comentários. Analisei detidamente 
a ata da nossa reunião. Verifique que na essência minhas ponderações foram na linha 
daquelas de diversos colegas, apenas mais explícitas em determinados pontos. De modo 
algum fugi aos ditames do nosso Regimento Interno, de nosso Regulamento Geral e de 
nosso Estatuto. Observei as normas de boa educação e do nosso vernáculo, utilizando as 
palavras corretas e adequadas para descrever minha opinião e a situação tal como a vejo. 
Somos um Parlamento e agi como Membro de tal Instituição, eleito democraticamente que 
fui. A esse respeito, cito recente declaração do Vice-Presidente de nosso País, general 
Hamilton Mourão “Na democracia você tem sua opinião e liberdade para expressá-la. 
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Parlamentares eleitos representam os cidadãos que votaram neles. Quer goste ou não você 
ouve. Gostou, bate palma. Não gostou, paciência, é assim”. Não cabe a quem conduz os 
trabalhos nem comentar nem criticar, muito menos censurar, tentar cercear ou tentar 
intimidar qualquer orador que respeite os ditames de nosso ordenamento. Concluo, 
afirmando minha surpresa com as críticas feitas tanto com respeito ao seu conteúdo quanto 
especialmente com respeito a sua forma e linguagem utilizadas, que não se coadunam nem 
com a atitude nem com a postura corretas de quem conduza os trabalhos desta Casa. Dessa 
forma, após minhas análises e considerações vejo que as críticas são desarrazoadas, 
impertinentes e injustas. E não apenas não as recepciono como as rechaço, rejeito e repilo 
veementemente. E reitero in totum o meu pronunciamento de 17 de dezembro de 18, que 
só não releio neste momento apenas por exiguidade de tempo, mas afirmando ao próximo 
leitor da ata desta reunião de hoje que ele deve entender como lido neste momento todo 
aquele pronunciamento de 17/12/2018 que fiz, disponível na ata daquela reunião, hoje 
aprovada. Esses os meus comentários, meus prezados Pares, prezado Plenário. Obrigado 
pela atenção.”  
 
Presidente – Obrigado, Sr. Conselheiro. Apenas lembrando, é que quando estamos numa 
posição transitória e momentânea de decisão temos de tomar decisão. Assim o faço como 
Presidente do Conselho, o Presidente da Diretoria sempre o fez, os outrora Presidentes 
também o fizeram. E aqueles que não gostam tanto das decisões dos Presidentes das Casas 
quanto do Plenário podem recorrer, não adianta por vezes ficar fazendo discursos, 
criticando assim ou assado, como o Plenário decide, não eu, o Plenário que é sempre 
soberano, o Plenário simplesmente discordou do senhor, achou que estava devidamente 
entendido o assunto. Votou. Acabou a votação, a proposta foi aprovada e assim segue o 
jogo. A democracia é assim “Aqueles que não gostam sempre podem inclusive recorrer”, 
mas não houve recurso, passou in albis. 
 
Andreas de Souza Fein – Sr. Presidente, já tive oportunidades até de entrar com recurso 
contra decisões do Plenário aqui. Foram poucas as ocasiões, mas já fiz isso. As minhas 
propostas não foram colocadas em Plenário e não é contra a decisão do Plenário que estou 
me... 
 
Presidente – Mas o senhor pode recorrer da minha decisão. 
 
Andreas de Souza Fein – Não vou. 
 
Presidente – Está bem. 
Andreas de Souza Fein – Então, pronto, não. Como digo, não cabe ao Presidente do 
Conselho comentar ou criticar as opiniões de qualquer orador, está certo? ... Essa que é 
minha posição. 
 
Presidente – Pois não. 
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Fernando Silva Xavier Junior – ... Em 19 de outubro de 2017 solicitei, por meio eletrônico 
(via e-mail) informações relativas ao contrato celebrado entre o Esporte Clube Pinheiros e o 
Sr. Flávio Lembo, para serviços de assessoria ao departamento cultural, a fim de transformá-
lo num grande fomentador de cultura de alto nível a 9.000,00 por mês. Na Reunião de 
30/10, de 30 de outubro de 2017, em Várias, reforcei meu pedido, em especial, sobre o 
Edital de Licitação, caso tivesse ocorrido. Em 18 de dezembro de 2017, a Diretoria enviou-
me resposta, esclarecendo que, por se tratar de Profissional Especializado, não houve 
licitação para contratação dos serviços de assessoria para o Departamento Cultural, 
conforme Regimento Interno da Diretoria, art 66, inciso V, é dispensável a licitação para a 
contratação de serviços especializados com profissionais e firmas de notória especialização. 
Na reunião de 25 de junho de 2018, a Conselheira Regina Secaf, fez também diversos 
questionamentos, em Várias, sobre a contratação do Assessor Cultural, Sr. Flávio Lembo, 
enfatizando a razão da dispensa de licitação por notória especialização. Em 27 de setembro 
de 2018, Dr. Renato Marino, membro da Comissão Permanente Jurídica, emitiu parecer 
acerca desta matéria, como Relator, e submeteu aos demais integrantes desta Comissão, 
que em 3 de outubro de 2018, aprovou-o por unanimidade de votos. Diz o parecer, muito 
bem fundamentado pelo Relator, que constituem princípios expressos dos procedimentos 
licitatórios em geral, os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 
probidade, da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
subjetivo, e que, neste caso específico, a contratação não observou, no mínimo, dois destes 
princípios, o da legalidade e o da impessoalidade. Diz ainda o parecer que, embora elogiável 
o currículo do Sr. Flávio Lembo, nada que justifique ou comprove a alegada especialização, 
que pudesse autorizar a dispensa de licitação, ou, menos ainda, que a caracterizasse 
inexigível, como também, nada que caracterize a singularidade dos serviços almejados. 
Tendo-se em conta o Projeto Cultural que se pretende, por certo que no mercado de 
trabalho existem inúmeros profissionais tão bem qualificados, ou mais qualificados até 
mesmo, capazes de desenvolvê-lo de forma satisfatória e bem atender aos interesses e 
objetivos do Clube. Na verdade, o que se pode inferir, é que para atender um pedido da 
Diretoria da Área Cultural, optou-se por solução caseira, de acordo com o parecer, 
contratando-se o profissional que já prestava serviços ao Clube, ministrando aulas, 
dispensando-se o procedimento licitatório. Em resposta a minha consulta, o Relator conclui 
em seu parecer que a contratação não observou os princípios da legalidade e 
impessoalidade, não se verificando hipótese que configurasse dispensável ou inexigível a 
licitação. Em 7 de janeiro de 2019, a Diretoria manifestou-se, dizendo que o desempenho e 
resultados apresentados pelo Sr. Flávio Lembo na condução de trabalhos anteriores, 
inclusive no Esporte Clube Pinheiros, demonstraram, a rigor, seu notório conhecimento e 
expertise para execução do objeto contratado, condição esta determinante e fundamental 
para que a Diretoria adotasse, justificadamente, a dispensa de licitação e que também a 
inexigibilidade não viola os princípios da legalidade e impessoalidade, bem como tal ato 
realizado pela Diretoria Executiva em nenhum momento poderia ser classificado como 
solução caseira, e, que resta claro, que a contratação se deu de forma absolutamente lícita, 
respeitando o ordenamento jurídico do Esporte Clube Pinheiros, bem como dentro dos 
preceitos da Lei de Licitação, atendendo as necessidades da Diretoria Cultural. Esta foi a 
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manifestação da Diretoria. Em 10 de janeiro de 2019, o Presidente Célio Cássio, despachou, 
encaminhando-me o parecer emitido pela Comissão Permanente Jurídica e a manifestação 
da Diretoria. Mas para minha surpresa arquivou os autos, sem dar ciência à Comissão 
Permanente Jurídica – À qual estou vendo aqui o Presidente e o Vice-Presidente. Estou 
vendo dois Membros da Comissão Jurídica que podem me confirmar se houve 
encaminhamento da manifestação da Diretoria – Que a meu ver não houve, pelo despacho 
do Presidente Célio Cássio. Bem como também não houve encaminhamento aos 
Conselheiros de assunto tão relevante, que por mim, foi suscitado, tanto de forma 
eletrônica (via e-mail) quanto por pronunciamento aqui na Tribuna. Então, peço o 
desarquivamento dos autos para a devida ciência aos Conselheiros e a Comissão 
Permanente Jurídica, que caso mantenha seu posicionamento, esta matéria venha ao 
Plenário para ser discutida e deliberada. Obrigado.  
 
Eneida Perez Garcia de Carvalho – ... O que me traz aqui é a reclamação de várias 
associadas e associados que frequentam o Carteado. Em 2016, também pedi a reforma do 
Carteado. Nesse ofício que me foi respondido foi dito que deveria esperar um pouco, 
porque a prioridade era o Snooker e o restaurante da Sede. Agora, feitas essas reformas 
dessas duas salas, Snooker e Germânia, estou reiterando a reforma do Carteado e respectiva 
cozinha, que está obsoleta, suja, feia, os azulejos terríveis. E do mobiliário também do 
Carteado, porque aquelas cadeiras já estão dificultando para aquelas senhoras ficarem 
sentadas. Outra reclamação, uma vez que o Sr. Presidente Roberto Cappellano está 
presente, é referente àquele alpendre do Carteado. Aqui virou um depósito de móveis 
obsoletos. Todo dia tem uma coisa depositada lá e fica feio, fica horrível aquilo: vassoura, 
recolhedores de lixo, cadeiras velhas. Outro dia havia um pedaço de carpete, sei que aquilo 
virou um entulho e sei que o Clube têm aqueles galpões lá atrás que são reservados para 
guardar materiais velhos ou que estão encostados. É só esse meu pedido e espero que este 
ano, ou no próximo Presidente, tome uma medida. Obrigada.  
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Vou solicitar, para ver se é possível o que vou falar agora, 
porque acho que aqui, não sei se a lei do Clube permite, pelo menos uma capela em algum 
canto, em algum lugar, para que as pessoas que estão aqui, que convivem no Clube, façam 
suas orações. Sou católico, mas pode ser evangélico ou outras, alguma missa de sétimo dia, 
que temos aqui infelizmente um óbito por semana. Às vezes todo mundo quer se reunir aos 
amigos, celebrar uma missa. Chamar um padre de fora. Não sei se isso é possível, só estou 
registrando. Se for vamos estudar como faz isso. Obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Senhores, faltam 4 minutos para meia-noite, são três 
Conselheiros inscritos. Podemos prosseguir? Perfeito. 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – ... Só vim trazer rapidamente umas observações que 
me incomodaram e tem me incomodado nos últimos dias, que são as seguintes, para isso 
peço até um esforço da Diretoria no sentido de eventualmente resolver os problemas. Fui 
almoçar no japonês, no restaurante do Lago há alguns dias e vi que todo entorno, aquela 
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parte do paisagismo é muito fraca, está precisando de uma revitalização naquele 
paisagismo, acho aquilo realmente fraquíssimo para nosso Clube. Outra coisa é que 
concordo com algumas coisas que o Conselheiro Andreas Fein falou, no que diz respeito à 
obra. A obra da alameda até que ficou bem-feita, mas têm algumas falhas de arquitetura 
que chamam atenção. Uma delas é o banheiro, você não consegue entrar no banheiro e 
fechar a porta. Quem sabe ali abrir a porta para fora e daí resolve esse problema. Outra 
coisa é até a própria circulação, Presidente, está meio prejudicada no sentido de que ali fica 
um pessoal fazendo compra dos tickets e o pessoal que está entrando por ali, querendo se 
sentar nas cadeiras, criam um tumulto ali. E tem uma coisa muito ruim, que é aquela escada 
no meio do espaço de comer, espaço que o pessoal senta, eles podiam ter visão geral das 
quadras, visão ali das nossas crianças, fica um volume absolutamente inadequado ali no 
meio, é complicado. Tem embaixo e em cima, então aquele volume realmente foi mal 
estudado. Segue então um alerta para que os próximos projetos sejam melhores estudados 
e tragam uma solução melhor aos associados. É só isso então minha observação. Obrigado.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... O que me traz a esta tribuna hoje é uma coisa que ouvi do 
Presidente Arlindo. O Esporte Clube Pinheiros é muito bom em esporte, mas não somos 
excelentes em cultura. O Clube precisa de cultura. Quanto mais cultura trouxermos para o 
Clube melhor as coisas vão andar aqui e vamos nos completar. Por que estou falando isso? 
Meu pai veio em dezembro e elogiou demais a Orquestra e Coral. Para minha surpresa, a 
Orquestra foi tirada do Clube, vai sair do Clube. Poderíamos ter um sócio ou nenhum sócio, 
mas a Orquestra do Clube Pinheiros deveria ser melhor usada, mais usada em nossos 
festejos e mais usada em seu dia a dia, usar a Orquestra, ter a Orquestra é importante, 
senão não adianta a gente falar que o Sindi Clube ou ACESC vai suprir isso, porque não vai, 
isso é do Esporte Clube Pinheiros. Tendo o mesmo sentimento da Conselheira Berenice falo, 
não podemos perder nenhuma aula de nenhuma professora que esteja aqui há muito 
tempo. As pessoas se apegam a essas pessoas, gostam, vêm aqui por causa de professor X, 
Y, não é simplesmente movimentá-las que vai melhorar. Tive essa experiência, até num fato 
negativo, uma professora de Ioga que na época tive que convencê-la a voltar ao Clube. Um 
Diretor, um Presidente não é fácil, por isso que falei nessas redes sociais: não é fácil você vir 
aqui trabalhar, trabalhar, trabalhar e alguém denegrir sua imagem, mas também temos que 
saber o que o sócio quer. Temos que, antes de tirar, às vezes uma pequena falta de dinheiro 
naquela área, não podemos analisar pelo dinheiro, devemos analisar pelo coração, não 
podemos perder mais professores, mais pessoas ligadas ao Clube. Também gostaria de falar 
um pouquinho sobre o campo de futebol. Podemos ter a melhor grama do mundo, se 
acontecer o que aconteceu no campo B, que tiramos a manutenção, essa grama não vai ficar 
boa. Podemos ter a melhor grama da Fifa, mas se não tiver manutenção o Clube estará 
jogando dinheiro fora. Então, a única coisa que peço que quando se fizer grama X, Y, Z a 
Diretoria que tem que decidir, isso é preceito dela. Mas a manutenção tem que ser feita, 
porque se você não colocar o que pede o fabricante, primeiro, vai perder a garantia e depois 
vai criar lesões. Então, vamos colocar a melhor grama? Sim, vamos gastar o dinheiro que for 
necessário, mas vamos fazer a manutenção também, não podemos jogar fora quase R$500 
mil por causa de R$10 mil por ano de manutenção. Por último, Presidente, no dia 18 de 
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dezembro foi protocolado um pedido de revisão dos chineses, com mais de 90 Conselheiros. 
Poucas vezes vi esse número expressivo aqui. Hoje é dia 28, acabei de saber que está já para 
ser mandado. Dia 18 acabou o prazo. Temos que seguir os prazos que propomos aqui. Boa 
noite. É isso que gostaria de falar.  
 
Presidente – Conselheiro, só para esclarecer o seu equívoco. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Não, não é equívoco. 
 
Presidente – É. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Foi protocolado, mais de 90 Conselheiros, não é equívoco. 
 
Presidente – Ouça. Dia 18 foi protocolado. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Sim. 
 
Presidente – Talvez o senhor não acredite, mas costumo descansar no final do ano, Natal, 
Réveillon, e também talvez o senhor não saiba, vou lhe informar, o Conselho fechou dia 20 e 
só voltou dia 1º de janeiro. Então, tenho certeza que o senhor consegue fazer as contas. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Sou engenheiro, não sou advogado, doutor. 
 
Presidente – Então, tirando do dia 20 ao dia 1º, que obviamente o Conselho estava fechado, 
não é justo tampouco exigível que eu venha trabalhar, sendo que o senhor, por exemplo, o 
Conselho fechado, tal, não precisava ir lá, assim como eu também não fui. O senhor vai ver 
que o meu prazo é bem maior do que o dia 24, quando despachei.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – Me lembro, dia 18, doutor. Dia 18, se encerrou há 10 dias, esse 
é o Regimento, se for tirar o tempo de descanso... 
 
Presidente – Mas vou te dar então mais uma razão. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Obrigado. 
 
Presidente – O tempo processual se conta em dias úteis hoje em dia. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Está no Regulamento do Clube? 
 
Presidente – O Regulamento do Clube é omisso, está bom? Também por esse aspecto. 
Agora, vamos levar a política até certo ponto, né? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Realmente. 



49/52 

 

Presidente – Esse tipo de crítica, falar que o Conselho fechou dia 20 e voltou dia 1º, eu era 
obrigado a vir, sabe, é tão pequeno, que acho que... 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Ninguém falou que o senhor é obrigado, não sou pequeno. 
Aliás, não sou pequeno nem em minhas atitudes nem em meu tamanho, doutor. 
 
Presidente – Acho que, sabe, não tem muita discussão, certo? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Não tem discussão. 
 
Presidente – O prazo está muito dentro. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Será, doutor? Será? 
 
Presidente – Não, estou lhe dizendo que está, certo? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – O senhor diz que sim e eu digo que não. 
 
Silvia Schuster – Presidente, queria fazer um esclarecimento. ... Em relação à Orquestra 
tentei saber o que tinha acontecido e obtive uma resposta. ... Uma resposta oficial. Então, a 
resposta diz o seguinte: a Orquestra continuará e será reformulada para atender os 
associados, a pedido inclusive do próprio Diretor Adjunto. No modelo atual existem 
pouquíssimos associados, em torno de apenas 8 pessoas, de um total de 40 pessoas que 
fazem parte da Orquestra. Acompanhamos de perto nesses anos os números através de 
diversas checagens. Portanto, apesar dos inúmeros pedidos, nesses últimos 3 anos e meio, 
para envolver os nossos associados nada foi feito nesse sentido, apenas uma postergação 
desse modelo, o que não atende e nem condiz com as diretrizes defendidas por esta 
Diretoria. Por consequência, a troca do Maestro tornou-se inevitável para efetiva 
reformulação dessa Orquestra denominada Pinheiros. É o que está escrito, a Orquestra não 
vai acabar, vai continuar, foi essa a resposta que obtive.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – Obrigado pela resposta, mas só vou falar uma coisa para a 
senhora, a equipe de Vôlei que a senhora tanto gosta não tem nenhum associado. A equipe 
de Basquete que tanto amo não tem nenhum associado e estamos com a equipe de Vôlei e 
com a equipe de Basquete. Se isso fosse exatamente o que tem acontecido, num plano de 
ação há 1 ano já teria sido feito para que isso acontecesse. Infelizmente não aconteceu. 
 
Silvia Schuster – Em relação ao Voleibol estamos lutando para ter sócio. 
 
... 
 

Wilma de Almeida Gonçalves – ... Prometi à equipe de Polo Aquático e aos associados, os 
familiares que traria a vocês as glórias, as vitórias que muitos, até Conselheiros, não tomam 
conhecimento, porque são apaixonados pelo Tênis, pelo Futebol e deixam às vezes o Polo 
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Aquático. Mas o Polo Aquático é muito importante, porque 99% dos atletas são associados. 
Já foi falado que o Polo Aquático conquistou o tetracampeonato da Liga Nacional. Quatro 
vezes campeão é um mérito muito grande. Vários atletas em dezembro também foram 
premiados com o Troféu oferecido pelo COB, o Prêmio Brasil Olímpico. E tivemos vários 
atletas em destaque na Natação, Atletismo, Levantamento de Peso e do Polo Aquático. 
Então, vou começar a falar, com todo respeito e com todo orgulho, do meu neto, o Gustavo 
Grummy Guimarães, que pela segunda vez recebeu esse maravilhoso, esse honroso Prêmio 
Brasil Olímpico.  Temos outros importantes atletas. Muito obrigada. O Gustavo tem 
realmente nos dado muito orgulho e gostaria que o vovô João Gonçalves estivesse aqui, mas 
acho que ele ajuda, na hora de fazer o gol ele empurra também a bola para o gol. Tivemos 
dois meninos da Natação também que receberam esse honroso Prêmio Brasil Olímpico, o 
Pedro Spajari e Gabriel Santos, os dois da Natação. Fernando Reis do Levantamento de Peso 
e o Darlan Romani do Atletismo, do Arremesso de Peso. Acredito que tenha falado certinho, 
Fernando Reis do Levantamento de Peso. Tivemos muito apoio do Arnaldo Queiroz, que é o 
Diretor de Esportes Olímpicos e sempre temos um apoio paternal – Não é pai, mas dos 
atletas ele se torna um pai – do Cappellano, que olha todas as modalidades esportivas com 
muito carinho. Muito obrigada, Cappellano, os atletas do Polo Aquático e de todos os 
esportes agradecem. Gostaria também de dizer que estiveram presentes, o Arnaldo esteve 
presente na premiação e o nosso funcionário Cláudio Castilho, dando força aos atletas, isso 
é muito importante. E temos também o apoio muito grande do Ricardo Lima, que também 
dá muita força, pede muita coisa e é atendido, para o Polo Aquático. Agora, o que aconteceu 
na semana passada foi impressionante. Foi a disputa da Copa UANA, que é exatamente um 
Pan-Americano, segundo Pan-Americano, porque é disputado pelos países das Américas. Na 
equipe feminina tivemos algumas atletas do Pinheiros: Ana Beatriz Mantellato Dias, Diana 
Abla, Marcela Azevedo Marques e Tatiana Mendes Pregolini. Elas ficaram em 3º lugar, mas 
sempre é uma medalha de honra, uma medalha de bronze. Tivemos a presença diariamente 
durante a semana do Diretor Ricardo Lima. Também estava lá torcendo, porque é um 
esporte. Gostamos de todos os esportes, mas temos sempre uma preferência àquele que 
praticamos em jovens. Então, tivemos uma disputa acirradíssima com a equipe americana, 
disputando o final do torneio. A equipe americana é medalhista olímpica e os nossos atletas 
brigaram ali, eram um ponto aqui, um ponto ali e terminou – Já estou terminando, por favor 
– e terminou empatado 9 a 9. Nossos atletas tiveram que disputar por pênalti e felizmente o 
Brasil foi campeão, ganhando, derrotando a equipe olímpica americana. Isso é um fato 
histórico nos resultados de competições do Polo Aquático brasileiro. E tivemos dois atletas 
do Pinheiros nessa equipe masculina: Rafael Vergara e o Gustavo Grummy Guimarães, que 
mais uma vez foi escolhido pela sua atuação. Ele realmente, desculpe-me, sou uma avó 
orgulhosa e ele recebeu o Prêmio, o MVP, que é o melhor atleta, dentre todos os atletas 
estrangeiros o que mais se destacou. Então, muito obrigada ao Pinheiros, muito obrigada à 
Diretoria, que tem dado esse apoio ao Polo Aquático para que eles consigam nos trazer esse 
presente, esse mérito. Muito obrigada pelo horário, que passei aqui. 
 
Ligia Tayar – ... Faz 10 anos que assisto aos ensaios da Orquestra. Faz pouco tempo que não 
vou mais de terça e quinta-feira, que são os dias de ensaio, mas durante pelo menos quase 9 
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anos ia toda terça e quinta-feira. Quando comecei os ensaios eram ali onde tem o Karaokê. 
Quando comecei a assistir tinham 14 músicos e alguns já não eram sócios. Como ele falou, 
nosso Clube é focado na parte de esporte e muitos desses atletas não são sócios, não 
importa o esporte que seja feito, mas mesmo assim é uma luta enorme para poder defender 
o esporte em si e o nome do Clube. E foi muito legal ver a Orquestra aumentar. Já fiz parte 
com percussão na Orquestra umas duas vezes. Música é uma coisa muito gostosa. Como a 
Silvia estava falando, na semana passada fui ao Cultural para ver umas coisas do Coral que 
faço parte, Coral aqui do Clube e também vi. Esse texto que a Silvia falou era um texto que 
estava no e-mail de uma funcionária que me atendeu. Li e falei “Não estou entendendo”. O 
que recebi do Presidente Cappellano, o pessoal da chapa, recebemos um WhatsApp que 
veio com o nome do Presidente Roberto, só que esse tanto que estava escrito “Que nada foi 
feito, muito foi solicitado”, porque dos 40 componentes da Orquestra somente 8 são sócios, 
e “Que muito foi solicitado e nada foi feito”. Falei com ela: Carol, não estou entendendo o 
que é “Nada foi feito”. O Clube pôs na Revistinha, vi em várias Revistas durante meses, 
solicitando sócios para fazerem parte da Orquestra. Falei para muitos sócios de fazerem 
parte na Orquestra, passar isso para outros sócios. E o que ela leu, que foi a mesma coisa 
que li no e-mail que estava dela “Que nada foi feito”. Por causa disso o Maestro iria ser 
dispensado. Falei “Como assim, Carol”? O que tem o Maestro Murilo, que também é do 
Coral, o que tem a ver dispensá-lo porque tem mais não sócios na Orquestra do que sócios. 
Ele não tem culpa de nada. O Clube pôs na Revista, senão me engano, não tenho certeza, 
em banners também, chamando sócios para fazerem parte. Se eles não quiseram, não 
puderam, não importa é outra coisa. O único que apareceu é o Estevão, que é o que toca 
viola. É um senhor de 90 anos e toca para chuchu, ele é muito bom. A Orquestra do Clube, 
essa Orquestra atual de fato não vai mais existir, a menos que mudem, alguma coisa seja 
feita. O que vai ser feito, que fiquei sabendo, estou falando o que fiquei sabendo, não sei se 
é tudo que vai ser feito. Vai ser chamada agora Orquestra ACESC, então, eles vão pegar, é o 
que fiquei sabendo, que vão pegar sócios, vai ser feita solicitação para sócios dos clubes que 
fazem parte da ACESC para ver quem daqueles sócios querem fazer parte como músicos 
dessa nova Orquestra ACESC. E que os ensaios, pelo que entendi, vão ser aqui no Clube. E 
que saiba já tem uma maestria. Esse texto que li lá no computador da moça dizia que 
querem chamar um maestro, vamos dizer “profissional”, profissional não, conhecido, 
porque o Murilo também é profissional, um super Maestro e músico, um maestro 
conhecido, porque quem sabe atrai, esse seria um modo de atrair os sócios, o que achei 
muito estranho, né? Ouvi dizer também que o tanto que era gasto com o Murilo por ano de 
salário, que era uma coisa “Imagina, que são quase R$50 mil por ano”! Pensei: mas querem 
pôr um maestro, vamos dizer conhecido, aí também ouvi dizer que esses outros clubes vão 
dividir, vamos dizer esse salário desse novo maestro. A minha pergunta é por que vão tirar o 
Murilo? Se o problema é, vamos dizer, “a quantidade muito maior de fato de músicos não 
sócios”, ou se talvez alguém, ou alguéns, não está, ou não estão satisfeitos com as músicas 
que são tocadas... Pode ser?...as músicas que são tocadas, o repertório, ou coisa assim, 
então, vamos conversar com ele, para saber “Ah, não pode mudar, não pode fazer uma 
coisa assim, não pode fazer uma coisa diferente, tal. Acho que são sugestões. Mais uma 
coisa, ... A Orquestra tem músicos profissionais mesmo e têm músicos que tem a profissão 
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deles: engenheiros, médicos, um monte de profissionais e que gostam muito de música, eles 
são muito bons. Toquei piano durante cinco anos, então, entendo um tiquinho de música e 
dá para saber que são muito bons. Independentemente de minha opinião ou não, acho que 
essa referência de qualidade que nossa Orquestra tem deveria ser levada um pouco em 
consideração. Como foi feita a comparação, o Clube tem um monte de atletas que 
representam o Clube e não são sócios, então, o Coral e a Orquestra também poderiam 
participar mais de algumas coisas do Clube. É isso. Obrigada.  
 
 
ENCERRAMENTO  

Presidente – Informou quantos Conselheiros assinaram a lista de presença e encerrou a 
reunião aos 22 minutos do dia 29/01/2019. 

 
 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 694ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 25 de fevereiro de 
2019, com as retificações já dela constantes. 
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