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ATA DA 694ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 25 DE 
FEVEREIRO DE 2019 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de fevereiro do ano dois mil e dezenove, em segunda convocação, às vinte horas, 
tendo assinado a lista de presença cento e setenta e quatro 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  

Presidente – Submeteu ao Plenário voto de pesar proposto pela Mesa do Conselho, pelo falecimento 
do Sr. Francisco Além, pai do Associado Francisco de Assis Ramalho Além e avô do Associado Roberto 
Augusto Muzzi Além, Suplentes de Conselheiro. Aprovado.  
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, as 
seguintes cartas enviadas pela Diretoria: 1) tratando das alterações em sua composição até maio de 
2019; 2) encaminhando o Relatório de Acompanhamento Mensal, Boletim Esporte Clube Pinheiros e 
as Demonstrações Contábeis do mês de janeiro de 2019; 3) informando que em conformidade com a 
deliberação da 692ª Reunião do Conselho, no último dia 08 de fevereiro foi protocolado na Prefeitura 
de São Paulo o projeto de revitalização do Salão de Festas; 4) encaminhando a Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa de Tributos Imobiliários obtida junto à Prefeitura de São Paulo, certificando a 
devida regularidade fiscal do IPTU do Clube, documento de fundamental importância, vez que além 
de certificar a admissibilidade dos pedidos de isenções e impugnações apresentados junto à 
municipalidade, habilita o Clube a receber incentivos fiscais e aportes financeiros inerentes a Projetos 
Incentivados aprovados pelo Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Esporte. Prosseguindo, 
informou sobre o funcionamento da Secretaria do Conselho no período de Carnaval. 
 
Regina Helena Secaf – Propôs votos de pesar pelos falecimentos dos jornalistas Ricardo Eugenio 
Boechat e Roberto Avallone. Votos aprovados. 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 693ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de janeiro de 
2019. 

Presidente – Submeteu ao Plenário as seguintes retificações propostas: a) Mesa do Conselho: na 
página 8 da Ata, substituindo a palavra “lobos” pelo termo “logos” (de comunicação), no 
pronunciamento da Conselheira Regina Helena Secaf no item 4 da Ordem do Dia; Conselheiro Luís 
Alberto Figueiredo de Sousa: onde se lê:  “...Mas o fato da vida mostra que a regra vem depois que o 
bom senso se manifesta...”; leia-se: “...Mas o fato da vida mostra que a regra vem depois que que a 
falta do bom senso se manifesta...”; e, Conselheiro Andreas de Souza Fein: 1- página 34/41, 2ª linha: 
de: análise vi algumas …, para: análise ouvi algumas …; 2- página 34/41, 10ª linha: de: … Sr. Presidente 
instou …, para:  … Sr. Presidente listou … ; 3- página 34/41, 21ª linha: de:  … naquela reunião 
enfatizaram …, para:  … naquela reunião a enfatizaram …; 4- página 34/41, 28ª linha: de: … tamanho 
A3. Aumento …, para: … tamanho A3. O aumento …; 5- página 34/41, 30ª linha: de: … R$30 milhões. E 
orçamento …, para: … R$30 milhões. E o orçamento …; 6- página 34/41, 34ª linha: de: … para 
esclarecimentos ou detalhes …, para: … para esclarecimentos sobre detalhes …; 7- página 34/41, 41ª 
linha: de: … é um incomodo que …, para: … meu incomodo com …; 8- página 35/41, 4ª linha: de: … 
usar, pois espaço …, para: … usar, pois o espaço …. Não havendo contestação, declarou a Ata 
aprovada, com as alterações supra. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-52/2018, referente à proposta formulada pelas Presidências 

do Conselho Deliberativo e da Diretoria, de concessão de título de Associado Benemérito 
aos Conselheiros Efetivos Luís Eduardo Dutra Rodrigues e José Manssur. 

Presidente – Sendo um dos proponentes da concessão, nos termos do Art. 15, §1, do Regimento do 
Conselho, que estabelece que “Nenhum Conselheiro poderá presidir reunião, durante a discussão e 
votação de proposição de sua autoria“, transmitiu a presidência deste item à Vice-Presidente Patrizia 
Tommasini de Souza Coelho. 
 
José Manssur – Pediu licença para informar que se ausentaria do Plenário durante este item da 
Ordem do Dia, retornando depois. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues (fora do microfone) – Comunicou que permaneceria no Plenário, mas 
fora do local de votação. 
 
Presidente em exercício (Patrizia Tommasini de Souza Coelho) – Assentiu. Prosseguindo, prestou 
esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – ... Só vim aqui de uma forma bem rápida, dizer que meu voto não 
poderia ser diferente, é a favor dos dois candidatos, do Luís Eduardo Dutra Rodrigues e José Manssur. 
Mas só fazer um registro. Tenho a honra e privilégio do Luís Eduardo Dutra Rodrigues ter começado 
como Diretor do Boliche, em junho de 1999 e ter tido toda essa história que teve no Clube, até chegar 
à presidência. Então, só para fazer esse registro, que acho importante para nossa história. Quero 
declarar aqui o meu voto. Muito obrigado. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ... Ouvi a manifestação do Conselheiro Cezar Roberto Leão 
Granieri se referindo especificamente ao Conselheiro Luís Eduardo Dutra Rodrigues. Queria então 
fazer um pequeno adendo somente, fazer o registro também dessa minha manifestação favorável 
não só com relação ao Dutra, pela brilhante carreira que ele se conduziu aqui, não só no Conselho, 
como também posteriormente na Diretoria, mas fazer um registro também em separado com relação 
ao Conselheiro José Manssur. O Conselheiro José Manssur, tive oportunidade de dar posse a ele. Ele 
me sucedeu na presidência do Conselho e naquele momento fiz uma afirmação que veio a se 
corroborar, veio efetivamente se concretizar. O Dr. Manssur inegavelmente é um Conselheiro dos 
mais preparados, dos mais estudiosos. Naquele momento falei que ele com seu tirocínio, com a sua 
competência, com seu senso de justiça iria conduzir de uma forma brilhante os trabalhos desta nossa 
Casa. Isso efetivamente ocorreu, tanto é que ele foi reconduzido por duas vezes à presidência do 
Conselho Deliberativo. Então, era somente esse registro, apenas a título de acréscimo, Sra. 
Presidente, para que tanto um quanto o outro, que são merecedores do maior respeito. Essa 
considero uma reunião de reconhecimento, de agradecimento e de homenagem. E é isso que estou 
querendo fazer para os dois neste momento. É somente isso. Muito obrigado. 
 
Presidente em exercício – Deu por encerrada a discussão e passou à votação da matéria, que foi 
aprovada contra um voto contrário apresentado por escrito pelo Conselheiro Luiz Eduardo 
Fernandes. Devolveu a condução dos trabalhos ao Presidente Célio Cássio dos Santos. 
 
Presidente – Agradeceu a Sra. Vice-Presidente pela condução, parabenizou os Conselheiros Efetivos 
Luiz Eduardo Dutra Rodrigues e informou que oportunamente seria designada reunião para entrega 
dos diplomas correspondentes. 
 
Observação: O Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes apresentou declaração de voto por escrito, assim 

redigida: “Favor Registrar - Voto contrario a aprovacão dos itens 2,3,4 e 5 da ordem do dia reunião 

do Conselho do ECP em 25/02/2019”. 

 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-42/2018, referente à segunda discussão e votação de 

proposta formulada por setenta e três Conselheiros, de alteração do Regulamento 
Geral, criando um terceiro parágrafo no Art. 34 e o Art. 45.a, e deliberação sobre a 
redação final proposta pela Comissão Especial de Redação. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Regina Helena Secaf – ... Independentemente da redação que se tenha escrito para essa nova 
votação tenho alguns tópicos para dizer e que faço questão que seja contido em ata, porque muitas 
vezes neste Conselho se diz que havia debate suficiente para que as coisas fossem decididas aqui 
dentro. Lembro aqui uma vez, Dr. Manssur, desculpe, que falamos que a Lei Pelé não poderia estar 
registrada no Regimento do Clube. Várias vezes tomamos esta tribuna para avisar, para dizer que não 
era possível, porque a própria Lei Pelé dizia nos seus artigos que deveria ser constada nos seus 
Estatutos. Mas todos aprovaram, ou maioria aprovou, até que Ministério Público teve que “cair em 
cima” da associação de clubes e por consequência do Pinheiros, para que se constasse a Lei Pelé no 
Estatuto, como era o pedido original da lei. Outra vez acontece algo parecido, estou vendo que não 
há condições de se discutir aqui dentro o debate da inconstitucionalidade de regramento – Está 
rindo, Dr. Manssur? – não há como discutir esse regramento dentro de um Regimento de clube, 
associação sem fins lucrativos. Vou ler aqui algumas jurisprudências a respeito. Os direitos 
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fundamentais assegurados pela Constituição vinculam não apenas diretamente aos poderes públicos, 
pois também estão direcionados à proteção dos particulares em face dos poderes privados. As 
violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre cidadão e o 
Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas do direito privado. 
Sendo assim, o espaço de autonomia privada conferido às associações, que é o nosso caso, está 
limitado pela observância aos princípios e direitos fundamentais inscritos na Constituição. Sabe-se 
que com o advento da sociedade da informação, o fluxo de informações anônimas, perigosas, na rede 
virtual se tornou demasiado grande, o que gera problemas no que tange à responsabilidade cível e 
criminal pelo conteúdo veiculado. Insta salientar que o fato do pensamento manifestado ser 
contrário aos bons costumes, ou à moral pública, por si só, não pode ensejar a proibição da sua 
manifestação, uma vez que estes não são bens jurídicos protegidos pela Constituição, enquanto a 
liberdade de expressão o é. Razão pela qual deve prevalecer sobre aqueles. 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 aqui na história brasileira. Por se tratar de um direito humano, constitucionalmente 
assegurado e, portanto, fundamental, toda manifestação do pensamento é a princípio livre e 
protegida, a não ser que sobre o crivo do devido processo legal prove-se que tal manifestação viola o 
ordenamento jurídico. Nesse sentido não se pode, sob o pretexto de receio de abuso proibir-se 
previamente – Censura psicológica, né? – determinadas manifestações e expressões comunicativas e 
do pensamento, uma vez que o ordenamento jurídico compreende maneiras peças quais se pode 
reparar os abusos praticados no exercício deste direito fundamental. Uma jurisprudência da ministra 
Ellen ... Gracie, ...a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, as violações a direitos 
fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre cidadão e Estado,... mas 
igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os 
direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes 
públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos direitos privados. 
Portanto, – Não sou advogada, não sei falar juridiquês. Aliás, já pedimos neste Conselho para que não 
se falasse juridiquês, tivemos assinaturas, porque nem todos são advogados, nem todos são 
obrigados a entender o que os advogados falam. Como faremos emendas sem entender o que é dito 
aqui? É muito louco, né? – Mas o direito à associação, a associação privada, Dr. Manssur, limita o 
regramento dos direitos fundamentais. Não há em nenhum momento liberação para que existam 
associações na Constituição, se elas próprias não protegerem o direito fundamental. E é isso que 
vocês estão tirando do associado, censura prévia. Absurdo, absurdo total. Há no direito, há na 
Constituição a penalidade, há previsão da penalidade se o direito à expressão, se o direito ao 
pensamento for over, não no regramento, desculpe, de um simples Regimento de associação privada. 
Não há possibilidade de que isso aconteça. ... Vou só dizer aqui uma do ConJur, porque como não sou 
advogada eu pesquiso pelo Google, pela internet, apesar de ter consultado alguns professores da 
minha filha na GV, constitucionalistas, que evidentemente não virão aqui, né? Que pena! Para dizer 
para vocês o que é a legislação horizontal – Quem sabe, sabe, né?, como dizem os juridiqueses. Como 
se vê a autonomia estatutária quando se trata de matéria de poder sancionador não é ilimitada, 
podendo sofrer certo controle do conteúdo. Esse controle pode ser levado a efeito com base não 
somente na legislação cível, mas diretamente em face das normas constitucionais. Senhores, os 
Estatutos, portanto, podem regular o procedimento sancionador e delimitar os órgãos competentes 
para impor as sanções, mas não acima, não, nunca acima da Constituição. Vocês estão fazendo isso. 
Então, digo novamente, alguns momentos este Conselho diz que podemos resolver aqui dentro. 
Resolvam aqui, não precisa ser de fora para dentro. Será, senhores? Está escrito, faço questão que 
esteja tudo em ata, porque se em algum momento for questionado de fora para dentro está escrito 
que houve debate, mas a votação não foi a favor. ... Muito obrigada, Presidente. 
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José Manssur – ... Sr. Presidente, na vida das instituições há certos e sempre momentos cruciais em 
que valores e crenças são postos à prova. E esse é um desses, em que vital posição clara e expressa 
do Colegiado maior, para suprir a meu sentir inércia regulamentar anti estatutária. A ilustre 
Conselheira que me precedeu, Sr. Presidente, a questão preliminar que ela colocou da Lei Pelé, em 
momento oportuno darei as explicações a ela, porque a compreensão foi diversa. Como diversa foi a 
compreensão a respeito da matéria em debate. Todos estamos de acordo, Sr. Presidente, que a 
discussão a respeito da proibição da crítica realmente não é possível, o que se discute aqui, Sr. 
Presidente, e volto a repetir o que dissera na assentada anterior, é coibir-se o insulto, a ofensa à 
honra, o uso abusivo de expressões com o objetivo torpe, com o objetivo deletério de agredir, de 
ofender sem qualquer justificativa. Não se constituirá surpresa para mim, Sr. Presidente, apesar do 
que foi dito ao final, se finda a discussão e sobrevindo a deliberação, recolhendo as palavras que em 
julgamento histórico pelo que passa a Nação, foi pronunciada por um dos maiores magistrados deste 
País: Que meu nome venha a ser citado por aqueles que rejeitam o pensamento crítico, que 
repudiam o direito ao consenso, que ignoram o sentido democrático do pluralismo das ideias, e 
sobretudo que não toleram o que deles divergem, principalmente, Sr. Presidente, pelos que 
sobretudo não sabem, insistem em não saber fazer a distinção, tal como ensina um dos maiores 
pensadores do século XX, do que seja a liberdade de expressão positiva, genuína, fundada na crítica 
construtiva, da liberdade de expressão negativa, que é também garantida, mas que 
fundamentalmente é emitida para destilar o ódio, com veiculação de ofensas, insultos que merecem 
e devem ser coibidos, observado o devido processo legal. E como dissera anteriormente, Sr. 
Presidente, é este o objetivo da proposta, hora em derradeira fase de deliberação. Incentiva-me a 
prosseguir, na tese defendida e que mereceu o beneplácito em primeira discussão a advertência de 
Ruy Barbosa, para quem “Os verdadeiros defensores da liberdade são os amigos mais sinceros da 
ordem, que é a necessidade suprema”. Senhoras e senhores, a liberdade de expressão assegurada na 
lei fundamental da República, como antes daqui se sustentou e como há pouco a ilustre Conselheira 
se referiu, está limitada ao respeito à honra alheia, como meio disponível da preservação do princípio 
fundamental de resguardo aos predicados intangíveis da personalidade, como o corolário básico do 
valor constitucional fundante da nossa lei maior, que é a dignidade da pessoa humana. Inspirado na 
lição de Santo Agostinho, porém, Sr. Presidente, segundo o qual louvo as críticas em respeito 
incondicionalmente os que a fazem, porquanto conduzem-me à busca da verdade, confesso-lhe, Sr. 
Presidente, que após a primeira discussão voltei ao tema, voltei aos estudos sobre o tema no dia 
seguinte. E posso dizer a V. Sa. com toda consideração, com toda convicção, não arredo um milímetro 
sequer do que disseram anteriormente. Sr. Presidente, o que este Colegiado maior aprovou em 
primeira discussão encontra-se contemplado em leis federais, e eu lhes vou demonstrar, em leis 
federais específicas, de natureza infraconstitucional, sem embargo das disposições albergadas na 
Constituição da República, exaustivamente trazidas à colação na assentada anterior. Com efeito, Sr. 
Presidente, em sede de legislação trabalhista, digo-nos Conselheiros que honram esta Casa maior, a 
repercussão de comentários ofensivos em sede de legislação trabalhista, em redes sociais pode ser 
suficiente para dar ensejo a dispensa por justa causa, seja durante o período de prestação de 
serviços, seja inclusive, como notável parecer aqui emitido, fora do local do desenvolvimento da 
atividade elaborativa. Realmente, a ofensa irrogada a colegas, ao empregador ou a superiores 
hierárquicos, praticada por empregado no ambiente do trabalho ou fora dele, mas com repercussão 
no ambiente em que se exerce atividade elaborativa pode configurar motivo para dispensa por justa 
causa, avaliada obviamente a gravidade da falta, resguardado o devido processo legal. Nesse sentido, 
Sr. Presidente, é o disposto no Art. 482, alíneas j e k da Consolidação das Leis Trabalhistas. Art. 482, 
Sr. Presidente: constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. j) ato 
lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas 
mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; k) ato lesivo da honra ou 
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da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em 
caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Esmerada doutrina, Sr. Presidente, examinando estes 
dois preceitos da legislação obreira, ensina, que serviu de base para precedente jurisdicional que 
tenho aqui colacionado, que com o aprimoramento dos meios tecnológicos tornou-se comum 
contato entre as pessoas, além do ambiente de trabalho, por intermédio de postagem em redes 
sociais, como é o caso do uso das ferramentas denominadas Facebook, Instagram e WhatsApp. Aliás, 
merece ser realçado que muitas pessoas utilizam destes instrumentos para dirigir ofensas a colegas 
de trabalho, a empregador ou superiores hierárquicos. E já se decidiu em sede obreira, Sr. Presidente, 
leio a ementa. Despedida por justa causa, alínea j do Art. 482 da CLT: veiculação de ofensas a colegas 
de trabalho por meio da rede social, Facebook. Caracterização de ato lesivo à honra e à boa fama de 
colegas de trabalho no serviço, a despeito de a postagem das mensagens não ter sido a realizada no 
serviço, dada sua repercussão no ambiente de trabalho. Mas não é só, Sr. Presidente. Recente Lei de 
nº 13.185, de 6 de novembro de 2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática, que por certo anglicismo incorpora-se na língua portuguesa como denominação de 
bullying em todo o território nacional, assim dispõe. Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015. Duas 
ilustres Conselheiras desta Casa, por quem nutro especial respeito e admiração, na assentada 
anterior referiram-se a fatos que tipificam esta figura nefasta do bullying. Art. 1º, Sr. Presidente: Fica 
instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática em todo o território nacional. O Art. 2º, 
Sr. Presidente, define-a: Caracteriza-se a intimidação sistemática quando há violência física ou 
psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: I - ataques físicos; II - 
insultos pessoais; III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; IV - ameaças por quaisquer 
meios; V - grafites depreciativos; VI - expressões preconceituosas; VII - isolamento social consciente e 
premeditado; VIII - pilhérias. Art. 3º: A intimidação pode ser classificada, conforme as ações 
praticadas, como: I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; II - moral: difamar, caluniar, 
disseminar rumores; III - sexual (Nem vou cogitar a terceira); IV - social: ignorar, isolar e excluir; V - 
psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e 
infernizar; VI - físico: socar, chutar, bater; VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 
VIII - virtual, Sr. Presidente. Virtual - depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou 
adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de 
constrangimento psicológico e social. E agora pedra de toque, Sras. e Srs. Conselheiros. Art. 5º da Lei 
Federal, e dependendo da votação que se der deste Colegiado, o Esporte Clube Pinheiros estará mais 
uma vez na vanguarda. Art. 5º, Sr. Presidente, “É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e 
das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à 
violência e à intimidação sistemática (bullying)”. O que mais seria necessário, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Conselheiros, para sustentar que este Colegiado maior, como é e sempre será de sua vocação, de 
deliberar na conformidade da Lei Federal que acabei de vos ler, protegendo sacrossantos direitos 
inerentes à personalidade humana e que não podem ficar ao alvedrio de comentários toscos, torpes, 
disseminadores de ódio e simplesmente de xingamentos fúteis. Não existe poder, eminente 
Presidente Célio Cássio dos Santos, não existe poder em o correspondente dever. A doutrina 
estabelece, para quem leu, mas não compreendeu, que a única diferença entre o ilícito penal e o 
lícito administrativo é o grau de reprovabilidade, ou seja, a intensidade de cada conduta violadora de 
determinado valor social. O bem de vida que deve ser protegido e que me conduziu, juntamente com 
mais setenta e três ínclitos Conselheiros, assenta na intangibilidade da pessoa humana. ... Que como 
salienta o professor das arcadas, Gofredo da Silva Telles “É o mais relevante dentre todos”. Tenho 
aqui, Sr. Presidente, e o tempo não me permitirá infelizmente estender, uma notícia publicada no 
jornal “O Estado de São Paulo”, que venho colacionado há tempos, em momento histórico, como 
hoje. TJ condena dois por ofender vizinhos no WhatsApp. E estabelece que não tendo sido exercida a 
inserção da verdade, essas ofensas, análogas aos que se passam aqui, elas são tipificadoras da 
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indenização por dano moral. As jurisdições são independentes, Sr. Presidente, sendo cível se busca a 
indenização patrimonial por ofensa à honra. No crime pela ilicitude da conduta que tipifica o ato 
penalmente culpável. No administrativo, como a própria Lei Federal determina, Sr. Presidente, se 
pune também, se pode sancionar também, sob o prisma administrativo disciplinar. Ilustre sociólogo, 
Sr. Presidente, que recentemente escreveu oportuno artigo no jornal “O Estado de São Paulo”, assim 
disse: Se quer entender bem um assunto, vá devagar. Evite a fúria das redes sociais. A pessoa mal 
conectada é uma potência decrescente. Há mais de 48 trilhões de páginas publicadas na internet por 
ano. A maioria é zombaria e puro veneno. Muitas perturbações do espírito dominam a mais tecnológica 
forma de controle pessoal. Seu papel é aumentar a assimetria do poder, colocar a pessoa numa bolha para 
vender seus acessos egoístas, radicalizar o usuário para impor um produto, acumulando notícias para dissipar a 
verdade. Ela customizou o caráter, deu potência ao insulto, acabou com a transparência dos atos humanos. 
Discorro também, Sr. Presidente, sobre a possibilidade do Regulamento Geral disciplinar à matéria. 
Pelo horário e pelo tempo posteriormente poderei apresentar. Vou concluir, Sr. Presidente, com as 
palavras do eminente Cardeal-arcebispo de São Paulo: Com o advento da internet e das mídias 
sociais, as possibilidades de comunicação ampliaram-se de maneira impressionante e dificilmente 
imaginável há poucas décadas. Na prática, cada pessoa pode transformar-se num comunicador, além 
de acessar todo tipo de comunicação. Isso trouxe o benefício da universalização da informação e da 
democratização dos meios de comunicação, embora os grandes meios e grupos de comunicação não 
tenham perdido a sua relevância para a informação adequada e a formação da opinião pública. A 
comunicação é uma necessidade humana. Por meio dela o ser humano é capaz de expressar o que é 
verdadeiro, bom, belo e compartilhar com os outros a sua experiência. Infelizmente, porém, a 
capacidade de comunicação pode ser usada de maneira inadequada, para distorcer, falsear ou 
esconder a verdade, com intenções pouco transparentes ou nada honestas. Pode acontecer nas 
relações pessoais, sociais e públicas. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Nada mais do que isso 
a falar.  
 
Regina Helena Secaf – Posso um aparte, por favor, Dr. Manssur. 
 
José Manssur – Claro. 
 
Presidente – Só um minutinho, Conselheira. ... Só queria lembrar, não apenas aos Conselheiros do 
aparte da tribuna, que o aparte não é lugar para réplica, é para fazer um questionamento. O 
Conselheiro responde. Paremos por aí. Não são permitidos debates. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Gostaria de saber, Dr. Manssur, se o senhor acha que 
constitucionalizar a ordem jurídica privada não significa também submeter o ordenamento jurídico 
interno privado dos organismos aos princípios constitucionais. 
 
José Manssur – É disto que cogita a proposta. Li para a senhora, tenho aqui, mas não quero me 
estender, que a Constituição da República estabelece a preservação da dignidade da pessoa humana, 
é o Art. 3º, inciso I, como pilar, como base, como conceito fundante da Constituição Federal, trazer o 
respeito à dignidade humana, a uma sociedade que é uma família, para observado o devido processo 
legal aplicar-se caracterizado insulto nefasto, injusto, indevido. Já dissera à senhora na assentada 
anterior: Qual a diferença entre um insulto pessoal vis-à-vis, de A para com B de um insulto de A 
dirigido a B pela rede social, fazendo circular por várias pessoas. Diferença nenhuma, há sim 
necessidade de se introduzir, até em cumprimento à Lei Federal que li, preceitos da Constituição para 
sancionar condutas desbordantes do convívio social.  
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Presidente – Obrigado, Dr. Manssur. 
 
Regina Helena Secaf – Não há debate, mas isso não está na Constituição, me desculpe. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Parabéns. Pelo que entendi o postulado pelo Clube 
simplesmente explicitou fatos já contidos na lei, quer dizer, ele só deixou claro umas coisas que a lei 
já previa, é isso? 
 
José Manssur – Professor, o senhor me dá, como sempre, uma enorme oportunidade, porque pelo 
tempo soberanamente dirigido com a correção habitual pelo Presidente, eu não poderia me estender 
sobre esse princípio. Mas diante do seu aparte, agora, eu posso. A saudade que tenho do senhor nos 
debates que tínhamos a respeito dos quocientes eleitorais, e essa saudade hoje praticamente a 
elimino, ouvindo o senhor. 
 

- Conversas paralelas. 

 

Presidente – Só um minutinho, Dr. Manssur. Será que não é possível mantermos o mínimo de 
postura? Todos ouvem com respeito aquele Conselheiro que está se manifestando, é tão difícil 
respeitar o outro? Por favor, gente. Por favor, Dr. Manssur.  
 
José Manssur – Muito obrigado. Veja, professor, eu havia escrito justamente isso. Em homenagem a 
dois ilustres Conselheiros que fizeram aparte a respeito, não com a síntese que o senhor coloca, mas 
palmeando este seu raciocínio. Na assentada anterior eles fizeram essa colocação. Diz o Art. 17, inciso 
X do Estatuto Social. São deveres dos associados. X - tratar todos com respeito e urbanidade, manter 
irrepreensível conduta moral e portar-se com absoluta correção nas dependências do Clube. Fui 
estudar, Sr. Presidente, para verificar se havia necessidade de colmatar-se ou não essa disposição do 
nosso Regulamento Geral. E cheguei à conclusão afirmativa de que sim e dou as razões. Esta norma 
lida, Sr. Presidente, é uma típica disposição de conteúdo aberto, norma de natureza geral e abstrata, 
disposta quando sequer havia sido implantada, professor Bandeira, a rede mundial de computadores, 
com a abrangência tecnológica dos dias atuais. O que pretendemos aqui, agora, através do 
Regulamento Geral não tem o condão de inovar, como o senhor bem colocou, não tem o condão de 
criar um direito novo, mas antes explicitar o que o diploma maior dispôs, mas especificá-lo, tornando-
o praticável, e sobretudo com a explicitação necessária do seu real alcance, dotar as Comissões ou o 
órgão julgador, observadas as suas respectivas competências, de elementos para bem dizerem o 
direito aplicado, observado o princípio do devido processo legal e o princípio, Sr. Presidente, que 
estabelece que não pode haver pena sem lei anterior que a preveja, no sentido, portanto, de 
colmatar-se o dispositivo estatutário que já fala em gênero, esta matéria, trouxemos ao Regulamento 
Geral simplesmente para explicitá-la, professor Bandeira. E com isto eu respondo seu aparte.  
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Vim aqui, Srs. Conselheiros, para dizer aos senhores que precisamos, 
que o Clube está precisando de gestores, não de feitores.  Há anos passados alguns senhores nem 
estavam presentes ainda aqui nesta Casa e um grupo de cinquenta Conselheiros fez um pedido de 
esclarecimento a respeito de um Diretor que em tese tinha uma sentença de estelionato. Este Diretor 
representou contra esses cinquenta heroicos Conselheiros e também abriu ação fora do Clube. O 
dirigente à época, bradava que o grupo seria expulso. Particularmente ouvia de alguns que seríamos 
condenados no Clube e fora dele. Bom, mandamos para Brasília o nosso advogado, o eminente Paulo 
Rui de Godoy, que conseguiu um habeas corpus preventivo, e assim todas as outras decisões de 
várias cortes precisaram aguardar o julgamento do mérito. Nos vários anos que se seguiram 
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ganhamos em todas as instâncias e todos os recursos do tal Diretor. Este, por sinal foi para outro 
clube fazer sua politicagem. Assim uma autoridade escreveu à época: Trata-se de processo 
administrativo que o Clube moveu tempos atrás, pedindo a cassação de mandato de Conselheiros 
que representavam contra o falecido Diretor Administrativo. Esse processo estava suspenso por 
determinação do então Presidente do Conselho – Vou me abster de citar o nome dele, mas já o 
elogiando – que sabiamente entendeu que o Clube não podia se antecipar à decisão da justiça. 
Finalmente transitou em julgado a sentença, que considerou improcedente a ação que o senhor 
Diretor movia contra os Conselheiros e associados, tendo sido o mesmo condenado a pagar custas 
processuais e a sucumbência. Diante disso, o processo administrativo aqui no Clube foi arquivado. 
Mais recentemente, senhores, um grupo de mães pinheirenses foi levado a uma delegacia por um 
dirigente do ECP. Nesse caso também a decisão foi favorável ao grupo de mães e avós que o dirigente 
perseguia. Eu poderia ficar citando aqui vários outros exemplos, mas vou ser breve. No meu caso tem 
um curioso. Às vésperas da eleição passada fui surpreendido com um oficial de justiça na porta da 
minha residência. Era um Diretor em exercício questionando judicialmente, eu acho, textos em tese 
de minha lavra, nas redes sociais. Mandei meus advogados tomarem as devidas providências e o caso 
foi concluído. Um da minha equipe jurídica questionou se eu queria tirar algum dinheiro do tal 
Diretor. Respondi que não, para ele somente esclarecer e encerrar o caso. Senhores, se essa regra em 
questão que os senhores estão querendo aprovar hoje estivesse em vigor, eu poderia ter sido punido. 
Não poderia ter concorrido na última eleição e não estaria aqui representando o associado. Em 
tempo, fui eleito e ele não. Senhores, precisamos de gestores, não de feitores. Sempre tivemos receio 
do uso de BOs e ROs de forma a proteger ou prejudicar pessoas próximas, ou perseguir desafetos. Da 
forma subjetiva como o texto está sendo apresentado, redigido, dá margem a várias interpretações. 
Essa regra também não é necessária, pois já há mecanismos jurídicos internos e externos para avaliar 
a conduta dos sócios. A matéria está muito pouco esclarecida, voto contrário à aprovação dessa 
medida e convido os senhores a seguir o meu exemplo. Insisto que precisamos de gestores, não de 
feitores. Me despeço dos senhores, citando Voltaire “Vou defender o direito de você dizer tudo que 
quiser, mesmo discordando do que você está dizendo”. Obrigado. Boa noite.  
 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, deu por encerrada a discussão e submeteu a 
matéria à votação. 
 
Deliberação: 
O Plenário resolveu o seguinte: 1) aprovar, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada 
por ocasião da primeira discussão; 2) aprovar, integralmente, o projeto de redação final proposto 
pela Comissão Especial de Redação; 3) ficando assim redigido os dispositivos regulamentares objeto 
desta alteração: REGULAMENTO GERAL - “Art. 34 - São deveres dos associados: I - ... XV – abster-se 
de praticar qualquer ato em redes de comunicação, inclusive na Internet e, especialmente, nas redes 
sociais, que desabone ou denigra a imagem, o nome, a História do Clube, a honra, objetiva ou 
subjetiva, de seus administradores, de seus Associados, em geral, ainda que a conduta seja praticada 
fora das dependências do Clube. §1º - ... ” ; “Art. 45a. – O associado que, com sua conduta, por meio 
de redes sociais e de comunicação, inclusive Internet, tipificar a hipótese contemplada no artigo 34, 
inciso XV 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 artigo 35, incisos I usque 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.”. 
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Observações: 
1) O Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes apresentou declaração de voto por escrito, assim redigida: “Favor 

Registrar - Voto contrario a aprovação dos itens 2,3,4 e 5 da ordem do dia reunião do Conselho do ECP em 

25/02/2019”. 

 

2) A Conselheira Regina Helena Secaf também apresentou declaração de voto por escrito, vazada nos seguintes 

termos: “Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Deliberativo do ECP, Devido à inconstitucionalidade do 

Regimento em questão, voto contra o Regimento em questão, já que o exercício do direito de liberdade de 

expressão e pensamento, não pode estar sujeito à censura prévia mas à responsabilidades ulteriores que 

devem ser expressamente fixadas por lei CONSTITUCIONAL”. 

 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-01/2019, referente ao pedido de autorização formulado 

pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 
1.877.935,50, para conclusão das adequações do prédio para o Centro Administrativo 
e de Operações (CAO), adequações do entorno, nas áreas de circulação, Portaria da 
Escolinha e Vestiário de Visitantes e Juízes de Futebol. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo e abriu a discussão.  
 
Rubens Amadeu – ... O que me traz aqui esta noite é um tema que gostaria de ter o apoio da maioria 
dos Conselheiros aqui presentes. Hoje teremos dois itens para ser votados, que são os itens 4 e 5. Em 
nome de mais transparência e melhor entendimento e esclarecimento por todos nós aqui presentes, 
solicito ao Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Célio, que incluísse para a próxima reunião 
deste Conselho e que fosse instituído como prática, a cada dois meses uma 
apresentação/posicionamento do andamento de cada projeto de investimento aprovado por este 
Conselho, exceto aqueles que forem encerrados antes da última reunião de apresentação destes no 
Conselho Deliberativo. Essa apresentação ou posicionamento deve conter no mínimo nome do 
projeto, data da aprovação, valor aprovado, mês previsto para início, duração do projeto, fluxo de 
caixa previsto, realizado mês a mês com seu acumulado e o estágio do projeto. Procurei me informar 
através do site sobre essas informações. Confesso que tive dificuldade e não consegui encontrar. 
Analisei o RAM de novembro de 2018, pois não encontrei nenhum mais atualizado e me deparei com 
alguns casos. Exemplo, a construção do novo galpão para o Remo estamos fazendo há um ano da 
aprovação e até agora não foi iniciado. Se não foi iniciado até agora porque não é importante. Se não 
é importante se cancela e vem outra hora solicitar aprovação. Outro item. Revitalização da Cabana do 
Pai Tomás. Essa obra foi aprovada, concluída – Não é essa, desculpa, estou fora – É aqui, a reforma da 
área do Squash. Essa obra foi feita, concluída, um valor aprovado de R$ 447.696,00, porém, o 
demonstrativo, o RAM, apresenta um número de R$ 533.143,00. Foi aprovada uma verba 
complementar, ou o RAM está errado, ou estou equivocado. Modernização da casa de máquinas do 
complexo aquático das piscinas externas. Aprovado R$ 1.765.000,00. No RAM tem um valor 
acumulado de R$ 1.840.000,00. Não sei o que é correto. Requalificação do Bilhar - Snooker, que foi 
concluído, R$ 665.575,00 aprovados e no RAM menciona R$ 813.966,00. E têm mais exemplos aí que 
não preciso citar, mas é só a título ilustrativo. E quiçá com mais formalismo, exposição dos 
responsáveis pela solicitação de verba, bem como pelo planejamento e execução desses projetos, 
não termos mais que votar verbas complementares, como a de hoje. E não aprovarmos projetos que 
não tenham compromisso de início e ficam perdurados por longo tempo, exemplo, Cabana do Pai 
Tomás. Entendo também que projetos aqui aprovados e não iniciados em um prazo, por exemplo, de 
três meses, deveriam ser automaticamente cancelados. E por fim, no que se refere à aprovação do 
item 4 em questão, circulação do entorno e requalificação da Portaria e novos Vestiários de Visitantes 
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e Juízes não seria a meu ver prudente aprovar a mesma sem se saber qual será o destino do recanto 
da figueira, área da cozinha e custos atrelados para ativação da mesma, observado inclusive pela 
Comissão Permanente de Obras.  O que tinha para comentar e solicitar ao Dr. Célio é essa questão. 
Muito obrigado.  
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior (aparte) – É função das Comissões esclarecer ao Conselho. Fui 
muito tempo Presidente da Comissão de Obras – O senhor não devia estar aqui, foi de 80 a 92 – o 
nosso colega Luiz foi Presidente da Comissão Financeira, toda reunião a gente vinha esclarecer. Essa é 
uma função do Regulamento, de esclarecimento. Essa é a primeira. E com relação a algumas obras. 
Com relação ao Remo, ele custou para começar, começou na segunda-feira passada, porque tinha 
que ter autorização da prefeitura, da USP e demorou a autorização, só por isso. Só para esclarecer. 
 
Rubens Amadeu – Não estou criticando. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Mas então esclarecimento dos Conselheiros pode ser pedido 
às Comissões. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Sr. Conselheiro, gostaria de depor que tenho pedido 
sistematicamente esclarecimento às Comissões e a Presidência da Mesa tem obstruído, negado os 
pareceres. Obrigado. 
 
Rubens Amadeu – Só para concluir, o que acho importante é que tenha transparência, venha aqui, se 
apresente, dê o status do projeto. E se há necessidade de verba adicional que justifique aonde teve 
falha, aonde não teve falha, se foi um mau planejamento ou não. Não importa, acho que é 
importante é esclarecimento. Não adianta a gente ficar cobrando toda hora. Cinco minutos para se 
falar de cada projeto é mais do que suficiente para todo o mundo entender. Só isso. Obrigado.  
 
Presidente – Muito bem, Conselheiro. Apenas para esclarecer a todos do plenário que os 
requerimentos que me são feitos por escrito no Conselho, evidentemente respondo 
regimentalmente, também, por escrito. E não cabe a mim ficar tecendo comentários aqui em plenário 
de assuntos que não são relevantes.  
 
Arnaldo Osse Filho – ... Venho a esta tribuna para falar sobre essa verba que a Diretoria solicitou de 
R$ 1.800.000. Tinha sido aprovada uma verba de R$ 1.390.000, e agora a Diretoria está pedindo uma 
verba de R$ 1.877.955,50. Entendo que obra podem ocorrer serviços extras. Ocorre, entretanto, que 
a Diretoria através do seu Diretor de Patrimônio, Carlos Miller, devia fazer um planejamento melhor, 
porque, veja bem, temos uma verba que era de R$ 1.390.000, agora estão pedindo R$ 1.877.000, 
mais de 50% do que havia sido solicitado anteriormente. Sendo que alguns desses itens que estão 
solicitando já foram concluídos e agora vem aqui para o Conselho simplesmente para dizer que está 
feito e que temos que aprovar. Então, peço à Diretoria que quando for planejar uma obra, ela planeje 
bem detalhada, para não termos esses descalabros que estão ocorrendo. 
 

- Conversas paralelas. 

 

Presidente – Continue, Conselheiro, são debates paralelos que não deviam ocorrer. Pode continuar, 
por favor. 
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Arnaldo Osse Filho – Outra coisa, eles estão pedindo aqui uma solicitação de verba para demolir a 
cozinha do restaurante da churrascaria, o vestiário da churrascaria, o vestiário dos juízes de Futebol. 
Acontece o seguinte, nossa churrascaria está com a verba dentro da previsão de receita do ano no 
Clube. E agora não podemos simplesmente fechar a churrascaria sem justificativa nenhuma, de uma 
coisa que está prevista renda para o Clube e é um patrimônio do Clube. Para modificar precisa ser 
trazido ao Conselho. Outra coisa. Estão prevendo colocar umas caçambas junto da Hans Nobiling. 
Acontece o seguinte, temos problema com a vizinhança, barulho à noite. Isso tem que ser visto 
também, porque vamos ter problema com o vizinho por questão de barulho. Não sei se a Diretoria 
chegou a ver isso aqui. Essa verba que estão solicitando aqui para o prédio administrativo novo, para 
vocês terem uma ideia, não foi prevista a passagem de cadeira de rodas nos elevadores, estão 
prevendo acesso de elevador, tem mais um andar. Está sendo construída uma laje a mais para colocar 
os equipamentos do ar condicionado. Impermeabilização da laje. E a rampa de entrada do prédio tem 
uma inclinação de 20% e eles não previram isso, que para pessoas com necessidades especiais a 
rampa tem que ter 10%, então, está tendo que ser refeita. Então, quando foi feita a compra do prédio 
isso devia estar tudo previsto. Então, proponho o seguinte, que com relação à parte da churrascaria, 
primeiro a Diretoria tenha que apresentar ao Conselho o projeto de alteração desse projeto, e como 
vai ficar a futura churrascaria, antes de fazer a demolição e se solicitar a verba de demolição.  Porque 
temos problema de construção da churrascaria, que a churrascaria é uma obra antiga, está construída 
dentro do recuo da Hans Nobiling. Se derrubarmos hoje, nessa região não poderemos construir mais. 
Então, isso tem que ser revisto e ser apresentado primeiro no Conselho. Então, com relação a essa 
verba peço que essa parte da churrascaria não seja aprovada e volte ao Conselho para uma nova 
aprovação. Obrigado.  
 
Regina Helena Secaf (aparte) – O senhor não acha que a Comissão de Obras deveria defender a sua 
posição aqui na tribuna? 
 
Arnaldo Osse Filho – Concordo, acho que a Comissão de Obras tem que justamente ver, porque é um 
patrimônio nosso e o sócio precisa saber o que está sendo feito com o patrimônio do Clube. 
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Existe uma recomendação da Comissão Financeira com todos os 
pontos da churrascaria, então, acho que poderíamos fazer uma ressalva nessa demolição, na 
construção, para que a Diretoria trouxesse de novo a este Conselho qual é o plano de ação dela. Em 
obras existem diversas coisas que podem acontecer, concordo, mas o senhor não acha que essa 
ressalva seria uma coisa importante? 
 
Arnaldo Osse Filho – Concordo. E isso vem ao encontro do que a Comissão Financeira falou: O pedido 
de autorização de recurso do Fundo Especial para conclusão das adequações do Centro 
Administrativo e de Operações e adequações do entorno implica, conforme projeto anexo, no 
fechamento da churrascaria. Serão demolidos de imediato banheiros e cozinha. E não foi apresentado 
plano para a volta do funcionamento do restaurante. Recomendamos que o projeto de fechamento e 
reabertura da churrascaria e seus respectivos custos sejam apresentados para aprovação do Conselho 
Deliberativo. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Posso fazer um pedido, Sr. Presidente? (Pausa) Com todo respeito 
ao seu pronunciamento, Conselheiro, acredito que algumas interpretações que o senhor trouxe à 
tribuna não estão bem representadas neste projeto, elas são diferentes. Então, gostaria de 
eventualmente, para sanar dúvida, faço a proposta que a Diretoria apresente esses pontos, porque 
acho que tem uma divergência, pelo menos do que entendi do projeto em relação ao que o senhor 
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entender, mas para a gente não entrar num debate que tomaria tempo, talvez seja melhor esse 
esclarecimento. 
 
André Riskalla de Miranda (aparte) – Arnaldo, gostaria de falar. Você comentou da Comissão de 
Obras. A Comissão de Obras em seu parecer foi bem clara, que ela diz que não concorda, não é que 
não concorda, a Comissão recomenda que a Diretoria apure internamente os erros e omissões deste 
projeto e aponta responsabilidades técnicas pela falta de planejamento inicial da obra.  A Comissão 
foi super clara no parecer. Talvez alguém não leia parecer aqui e venha dizer. A Comissão foi super 
clara nisso. E também em relação à churrascaria: Esta Comissão entende que a Diretoria deveria 
apresentar as soluções, planejamento e alternativas para o futuro uso do local. Ela foi bem clara 
também nesse item. E: Esta Comissão entende também que os containers que a Diretoria propõe 
para substituição do Vestiário de Visitantes deveriam ser em um único piso, propondo assim, uma 
revisão nos projetos elaborados recentemente. Então, a Comissão foi super clara nos seus pareceres, 
relatando todos os erros e omissões desse projeto, mau planejamento. A Comissão nunca se ausenta 
de se colocar nesses pareceres. Os pareceres precisam ser lidos, só isso. 
 
Arnaldo Osse Filho – Conselheiro, o que falei é o seguinte, que a parte da churrascaria não pode ser 
feita, tem que ser primeiro trazida para o Conselho para aprovação, só isso. E a Diretoria tem que 
tomar cuidado com a previsão das obras quando for executar, não simplesmente fazer qualquer 
coisa, um puxadinho, um puxadinho ali e vão acrescentando coisa. 
 
Presidente – Houve requerimento, o Sr. Presidente gostaria de se manifestar? (Pausa) Pois não. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Sr. Presidente, o plenário não foi consultado. 
 
Presidente – O senhor não quer ouvir? Quer que eu coloque em votação? (Pausa) O plenário se opõe 
que o Presidente preste esclarecimentos? O Dr. Antonio Moreno está perguntando. 
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 

Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Mas faz parte. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Essa oportunidade é muito boa para esclarecer os 
pontos que tenham dúvidas no plenário e a gente coloca aqui. Rapidamente, só, aí depois desenvolvo 
sobre a obra, os dois Conselheiros que antecederam. O primeiro Conselheiro esqueceu que a gente 
não faz obra sem alvará aqui no Clube, então, pode ser que ele esteja acostumado a não saber o 
trâmite que é uma obra com alvará. Então, quando você protocola na prefeitura o alvará demora um 
pouco para sair. Então, a gente espera sair o alvará para iniciar a obra. Em três meses, como foi sua 
sugestão, é menos que o prazo da prefeitura para dar o alvará, então, é completamente inviável o 
que você falou. Com relação ao acompanhamento do RAM, que pode ser feito mensalmente, foi 
colocado que têm as Comissões e se qualquer Conselheiro tiver alguma dúvida pode pedir à Diretoria. 
Com relação ao Arnaldo Osse, que foi Presidente da Comissão, foi Diretor de Patrimônio, tem uma 
coisa, depois vou entrar com relação à churrascaria e desenvolver meu raciocínio. Não quero que o 
Clube tenha obra irregular, como a gente tem hoje na churrascaria. Sou contra. Então, para manter o 
negócio irregular não conte comigo aqui dentro do Clube.  Porque amanhã se tiver algum acidente, 
alguma coisa, vai sair nos jornais: Churrascaria irregular do Pinheiros teve um problema. Churrascaria 
irregular, usando o espaço do recuo do Clube, como você muito bem colocou, deu problema. Acho 
que se a gente tem espaço, pode organizar o Clube e seguir o Plano Diretor, que quem acompanha o 
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Plano Diretor sabe que esse espaço é para um aproveitamento futuro, a gente não pode manter o 
errado. Tanto é, que até comunico a vocês todos Conselheiros, que protocolei agora no início de 
fevereiro o pedido da revitalização do Salão de Festas e botei todas as obras que foram construídas 
sem alvará, respondendo ao outro Conselheiro, para serem regularizadas, porque acredito que o 
Clube tem que estar regular perante todo os órgãos públicos. ... Então, queria dizer isso. Outra coisa 
que você colocou equivocadamente com relação à churrascaria, que ela está na receita do Clube. Se 
você olhar mais atentamente, ela tem déficit no Clube. Então, vamos tirar o déficit do Clube parando 
de funcionar a churrascaria, se for esse seu raciocínio. ... A churrascaria no ano passado teve um 
déficit de R$350 mil durante o ano, para você saber, não sei se você está a par dos números. Ela teve 
uma frequência nos últimos meses de oitocentos associados e ela só abre no final de semana, sábado 
e domingo, porque também, pode ser que vocês não saibam, existem diversas notificações da 
COVISA, que é a Vigilância Sanitária municipal, com os problemas que a gente tem na churrascaria. 
Então, teria que ser investido um dinheiro lá para corrigir os problemas numa área de recuo do Clube. 
E a churrascaria, além do déficit e do pouco uso do associado, quando foi feita era uma realidade 
diferente do Clube na parte de alimentação. Hoje mudou muito o associado do Clube, tanto é que 
não tem tanta frequência assim. E a minha decisão é muito simples, até explico como poderia fazer a 
churrascaria, mas acho ao contrário, meu mandato está acabando, graças a Deus, faltam sessenta e 
poucos dias para terminar, mas não quero decidir o que o próximo Presidente, o próximo gestor do 
Clube vai receber. Então, foi muito proposital da nossa parte, porque vamos terminar esta obra do 
entorno antes de terminar a obra da cobertura do 5º andar. Então, já entro até no parecer da 
Comissão de Obras, diferentemente do que foi falado, existiu um severo planejamento físico para não 
ficar fechando o Clube todo o tempo. Então, quem acompanhou hoje aqui viu o que está sendo feito 
aqui para a cobertura, entendeu porque foi postergado o início desses serviços, para a gente poder 
fechar uma única vez. É o contrário, teve um planejamento físico enorme para ser feito. E o Clube 
aqui, alguns Conselheiros já perceberam, até o primeiro que falou, ele sofre de certa ansiedade. 
Então, você aprova e querem que comece no dia seguinte. Aprova uma obra no mês passado, já entra 
um parecer dizendo que você aprovou a obra e não começou. Então, a estratégia da Diretoria, depois 
de quase quatro anos trabalhando aqui para o Clube, ela entendeu, mandou esse pedido de 
intervenção em dezembro. Achou que sairia em janeiro, saiu em fevereiro, com essa intervenção, 
para poder se fazer junto, para não se fazer separado. Foi por isso. E esse problema da churrascaria, 
também é bom trazer aqui, não está criando toda essa comoção no grupo de associados, dos trinta e 
nove mil associados. A partir de hoje acho que vai ter porque vou falar isso daqui agora. Não teve 
nenhum SAP reclamando que a churrascaria está fechada desde janeiro. Então, a gente tem que 
entender o associado antes de trazer. Não teve nenhum SAP, de trinta e nove mil associados, 
reclamando que a churrascaria estava fechada. Então, para o próximo gestor isso é um elemento que 
tem que levar em consideração, por que o que acontece? Se quiser fazer a churrascaria, já tem o 
projeto pronto, um projeto simples. O céu é o limite. Eu, como Presidente, não reabriria a 
churrascaria, mas não vou tomar uma decisão faltando sessenta dias para acabar, não quero tomar 
decisão das próximas gestões. Pelo contrário, estou sendo muito democrático em deixar o próximo 
Presidente tomar a decisão. E respondo mais, se você quiser fazer uns R$300, R$400 mil deixa a 
churrascaria do jeito que está, em área irregular, atendendo a Vigilância Sanitária, que já pediu para o 
Clube fechar a churrascaria e a gente estava funcionando de sábado e domingo. E agora fechou 
definitivamente. E aí o banheiro, lavabo fica do lado direito e ali onde tem a figueira ficaria a cozinha, 
tudo. Projeto tranquilo, R$300, R$400 mil. E não dá para fazer muita coisa também, que se você for 
mexer no telhado, mexer nessas outras áreas vai levantar o problema que está na área irregular do 
Clube. Acho que o Pinheiros não deve ter construções irregulares. Esta é minha posição e tenho feito 
isso. Então, corroborando com o que você falou, Arnaldo, sou contra puxadinho. Puxadinho é obra 
irregular, não faço obra irregular, só isso. Indo para o pedido efetivamente. Desde o primeiro dia que 
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assumi, a turma do Futebol pediu várias vezes para se fazer um vestiário novo para eles e para os 
juízes e visitantes. Então, quando teve esse entorno foi a possibilidade de se inteirar o espaço. Não 
adianta a gente divagar aqui ao microfone, tem que sair os resíduos por algum lugar no Clube. Temos 
quatro esquinas. Acho que entre a Angelina e Faria Lima não vai dar para tirar resíduo. Acho que 
entre a Tucumã e Faria Lima também não vai dar para sair resíduo do Clube. Acho que entre a 
Tucumã e Hans Nobiling não vai dar, então vai dar onde sempre saiu o resíduo do Clube. Não preciso 
criar a roda. As caçambas do Clube, os resíduos sempre saíram por aquela portaria, não tem por que 
mudar. A não ser que queria mexer e fazer na frente do Shopping Iguatemi ou na Faria Lima, esquina 
com a Tucumã. Então, também acho que antes de a gente levantar algumas colocações vamos dar 
uma refletida, vamos dar uma pensada. O Clube é muito grande para falar “Não, por quê”? Não tem 
outro lugar, a gente necessita de espaço, então é isso que queria falar. Com relação à churrascaria, a 
decisão da Diretoria foi essa e nada impede que se venha um pedido para manter a churrascaria ali. 
Não queria ter essa pecha de ter mantido uma coisa irregular. Se a próxima gestão quiser manter a 
decisão dele, cada um responde dentro e fora do Clube pelos atos que pratica. Fico muito sossegado 
com isso. Com relação à obra propriamente dita, foram quatro acréscimos de escopo, não foi 
acréscimo de quantidade, foi muito bem colocado. A gente comprou o elevador para acessibilidade 
do 5º andar. Fizemos uma laje de habitabilidade do 5º andar e obviamente tem impermeabilização. E 
fizemos também todos os vidros, que vão dar o tratamento acústico para melhorar. E mexemos no 
próprio equipamento de ar condicionado, que não está no pedido, porque estava no pedido inicial. 
Não tem nada pedido aqui que estivesse no pedido inicial, isso fica bem claro. Quem acompanhou o 
RAM viu muito bem, financeiramente a obra foi levada até novembro, e vai dezembro agora, com os 
valores que foram aprovados. E agora entrou na parte que, sim, algumas decisões, para tomar o 
caminho crítico para não acontecer de a gente ficar um, dois anos para inaugurar um elevador, como 
já aconteceu aqui no Clube, a gente soltou esse caminho crítico. E estamos falando, pessoal, numa 
obra de R$600 mil, não estou falando de uma obra de R$10, R$15, R$20, R$30, R$40, R$50 milhões, 
estou falando de R$600 mil numa Diretoria que gira R$280 milhões por ano e tem responsabilidade. E 
o Conselho não é inimigo da Diretoria, pelo contrário, o Conselho, quando a gente traz com 
fundamento, traz todo detalhado, ele toma a decisão certa para o Clube. O Conselho não é inimigo da 
Diretoria, pelo contrário, o Conselho ajuda a Diretoria. Por isso a gente traz. E tem mais, de tudo, aí 
mostra a transparência, e os Conselheiros novos podem estar equivocados. Se eu não tivesse trazido 
isso aqui para o Conselho, terminaria a obra na semana que vem, daqui a um mês e só ia aparecer na 
prestação de contas de 2020, nem mais serei Presidente. E vocês vão vir aqui “Putz, estourou lá 
R$600 mil no prédio”. Pelo contrário, falei “Pô, comecei, vou terminar e vou trazer aqui, para eu falar 
que fiz”. Então, estou trazendo com muita transparência e não me esconder numa virada de ano de 
uma prestação de contas. Então, é o contrário, se eu quisesse fazer qualquer coisa não traria, não 
passaria calor aqui, não tinha problema nenhum, vocês não iam nem saber, porque prestação de 
contas de 2018 está fechada, R$ 1.400.000, R$1 milhão e pouquinho. Não, o contrário, estou 
trazendo aqui, falando “Pessoal, precisamos fazer isso, precisamos passar o entorno”. Vão passar, 
para quem não sabe, duas mil e quinhentas pessoas por ali. São mil e quinhentos funcionários CLT e 
novecentos PJ. Vamos deixar do jeito que está lá, para atropelar um, caminhão passar em cima do 
outro? Pelo amor de Deus. Um dos maiores patrimônios são nossos funcionários, então, eles têm que 
entrar adequadamente no Clube. Aproveita, faz esse serviço que tem nos vestiários e a gente integra 
tudo. Vai ser outro lugar escondido, como tinha aqui no centro do Clube, que vai ter outra 
revitalização e vai valorizar ainda mais o nosso Clube. Então, não tem esse aspecto que “Ah, não tem 
transparência, está escondendo”. Pelo contrário, muito pelo contrário, estou trazendo. E os outros 
questionamentos com relação à prestação de contas serão feitos em abril. E obviamente que as 
obras, engenharia não é uma ciência exata, isso não existe, e pequenas diferenças é normal, tanto 
para mais quanto para cima. Agora, quando você vê, vi, que achei interessante, não pelo valor, pelo 
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valor é insignificante perto do nosso Clube, mas pela postura, pela vontade de trazer ao Conselho o 
que estou fazendo, o que comecei e o que vou terminar, só isso. Então, por isso que estou trazendo. 
Vou abrir os apartes, é muito simples, aí o resto do entorno é para fazer tanto o vestiário... A 
sugestão que o André Riskalla falou, Presidente da Comissão de Obras, acho muito pertinente do 
vestiário no mesmo piso. Então, vamos tentar jogar o depósito que tem lá mais para cá, no primeiro, 
entre os vãos de árvores que tem ali e aí fazer o vestiário de time visitante, o maior masculino, tudo 
no mesmo piso, no mesmo andar, porque aí você não perde o espaço da escada para subir e ali cabe 
no espaço. A gente vai redesenhar, achei super boa essa recomendação da Comissão e vamos atrás 
de fazer isso. O resto acho que está super explicado o que, por que os valores envolvidos, não 
estamos falando, volto a dizer, de nada muito relevante para o Clube no sentido de valor, mas sim no 
sentido de postura, de eu peguei na minha virada algumas obras que não tinham terminado e tive 
que prestar contas do Presidente Dutra, hoje Associado Benemérito, e não acho legal que possa fazer 
alguma coisa que não o agrade, vice-versa, então, acho que o melhor é fazer, trazer, apresentar ao 
Conselho, como sempre trouxe aqui sem problema nenhum e sem nenhuma dificuldade para 
esclarecer qualquer dúvida que tiver com relação a qualquer problema relacionado a essas obras. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral (aparte) – Presidente, obrigado pela atenção. Quando você diz que a 
obra está irregular pode me esclarecer qual é a irregularidade existente? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Ela está construída em área de recuo. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Perfeitamente. Acontece que a legislação atual da prefeitura diz o 
seguinte: Se a construção não atende o recuo da lei que eles mudaram, ou seja, a legislação mudou 
posteriormente à construção do prédio, então, ela não está ilegal e nem está irregular, tanto é que 
tem o habite-se, entendeu? Talvez você não saiba disso, mas tem. Então, assim, quando você diz que 
está irregular é muito forte. Não é irregular, tem o habite-se. Ou estou errado? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  O seu modo de enxergar é completamente diferente 
do meu, primeira colocação. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Estou me atendo ao que conheço. 
 
Presidente – Conselheiro, por favor, o senhor fez o aparte, ele vai responder. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Só te falo o seguinte, a construção em área irregular, 
ou área de recuo, que você tem o habite-se ou não, que tenha ou não tenha, primeiro, que você não 
consegue mexer nela, se você fizer qualquer coisa ali vai sair dessa predisposição de ter feito. E 
segundo, acho muito equivocado o raciocínio. Se quiser ter uma área irregular que você teve uma 
anistia no seu imóvel pessoal, é o que você me falou: Eu construí numa área irregular,... 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Não é anistia. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  ...mudou a legislação, agora estou regular. Foi o que 
você falou. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Eu não disse anistia. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Não estou dizendo que tem anistia, mas área 
irregular depois de um tempo pode ser anistiada ou ser mandada demolir. Perfeito, essa é sua 
posição, você prefere trabalhar com esse risco. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Não é minha posição, é a lei. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  A lei não é você que fala, quem decide é o juiz. 
Vamos por parte, a lei é uma coisa, o juiz é outra. É o seguinte, essa construção existente está numa 
área de recuo, portanto, qualquer alteração nela não será aprovada, por isso que ela tem calor, por 
isso que não pode mexer no telhado, ou estou errado? Porque foi feita irregularmente, numa área de 
recuo naquele momento. E hoje não dá para mexer. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Discordo, ela não foi feita irregularmente, foi feita anterior à legislação 
que alterou o recuo. 
 
Presidente – Tudo bem, Conselheiro... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  E só um detalhe, Ronaldo... 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – A minha preocupação... 
 
Presidente – Conselheiro, espere aí. Sr. Presidente, sem debates. O senhor fez o aparte, ele 
respondeu. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – A obra não está irregular. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  E só um detalhe, viu, Ronaldo, a planta apresentada 
na prefeitura precisaria ver se é a planta que está executada. Depois te falo isso também, para poder 
falar desse habite-se. Se a planta que está lá é a mesma planta que a gente executou. 
 
Arnaldo Osse Filho (aparte) – Quando você falou que eu falei sobre a churrascaria, falei o seguinte: 
Por que não foi apresentado ao Conselho alteração na churrascaria? Antes de você me trazer essa 
alteração, quero saber, como é uma obra, um patrimônio do Clube, ela deveria ser apresentada ao 
Conselho para ser aprovada. Esse é meu questionamento, que antes de você fazer essa demolição 
deveria trazer o projeto de alteração da churrascaria, que você falou que está pronto, apresentar ao 
Conselho e o Conselho aprovaria ou não. É esse o meu questionamento, só isso. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Essa é sua visão, minha visão é contrária, acho que a 
gente tem um lugar deficitário, um lugar que não atende com qualidade aos sócios, um lugar que 
para fazer qualquer tipo de reforma não conseguiremos fazer por causa do problema do recuo. E 
estou seguindo o Plano Diretor. Se tudo isso que falei não serve, daí, tudo bem, preferi seguir toda 
essa linha de raciocínio e estou deixando a decisão, como o Ronaldo quer. Quer manter lá? Ninguém 
está impedindo de manter, mas não trouxe antes porque não quis, porque acho que primeiro tem 
que fazer o entorno, para depois se decidir. Simples, só isso.  
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Antonio Moreno Neto (aparte) – Sr. Presidente, a decisão de fechar a churrascaria em dezembro foi 
da Diretoria e o associado não teve nenhuma comunicação do porquê. Frequento a churrascaria, no 
ano passado frequentei não digo todo fim de semana, mas pelo menos uma, duas vezes por mês, e 
nos sábados e domingos tem fila lá. O associado frequenta bastante a churrascaria e gosta da 
churrascaria. Então, o senhor falou que a Diretoria fechou e ninguém reclamou no SAP. Ninguém 
reclamou no SAP porque não sabe que fechou, nem sabe porque fechou. Então, o que queria dizer é 
o seguinte, é uma coisa importante, precisa saber o que o sócio quer e não a Diretoria fechar. 
Pergunte ao sócio se ele queria que continuasse a churrascaria e não a Diretoria fechar. Essa é uma 
decisão unilateral e que daqui a pouco fala assim “Vou fechar tal ponto de venda porque acho que 
tem que fechar”. A segunda colocação é a seguinte, se for fechar ponto de venda de restaurante, 
lanchonete que dá prejuízo vão fechar vários. Só isso que queria falar, Presidente.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Só para responder sua pergunta: Esta Diretoria tem 
seguido o Plano Diretor de Desenvolvimento e no Plano Diretor de Desenvolvimento, se você 
acompanhou, manda tirar a churrascaria de lá. Só isso.  
 
Rubens Amadeu (aparte) – Sr. Presidente, só para um esclarecimento. O senhor mencionou 
ansiedade na condução das obras. Na verdade não é isso, coloquei que é importante a gente ter uma 
ideia de previsibilidade de início, considerando todas as anuências de cada projeto. Se aprovou-se 
uma obra aqui é importante falar que essa obra deve ter início daqui a doze meses, não tem 
problema. Mas é importante ter essa previsibilidade. Só isso, não é ansiedade, desculpe.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Perfeito. Só para esclarecer, esta Diretoria vai sempre 
atrás do alvará antes de iniciar. E dependemos de terceiros, não do Clube, porque o Clube não emite 
alvará, depende da prefeitura para poder emitir. Às vezes ela pode emitir com certa celeridade e às 
vezes ela pode ter outra celeridade. Às vezes tem um terceiro, como a raia da USP, que foi um dos 
exemplos citados por V. Sa., e outras vezes ela não depende de terceiros. A obra do 5º andar do 
Poliesportivo, acho que está muito clara porque demorou, o tamanho, complexidade da obra, quanto 
tempo a gente teve que prever para fazer. Por isso, finalizo aqui, peço esse voto de confiança para 
poder terminar o prédio que a gente comprou. Agora em abril a gente faz a mudança com todo 
entorno para os funcionários, vestiários. E aí no ano que vem, quando vier a prestação de contas ela 
vai estar coerente com o que foi aprovado e não vai criar um susto aqui no plenário, sem ninguém ter 
sabido porque estourou o valor se não foi trazido. A gente trouxe com antecedência, explicamos 
quais foram os pontos. E é isso. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Sr. Presidente. Apenas, antes de entrar propriamente na votação, queria 
esclarecer ao Conselheiro Antonio Moreno, realmente só para esclarecer, até eu fiquei na dúvida, fui 
dar uma olhada. O Art. 24 do nosso Regimento diz que qualquer Conselheiro poderá solicitar 
esclarecimentos à Diretoria por intermédio da Mesa. E o parágrafo único diz: Para essa finalidade 
poderá usar a palavra o Presidente da Diretoria, o Diretor ou a quem ele indicar. Só para esclarecer 
que então não há realmente necessidade de aprovação do plenário. Evidente que também jamais 
faríamos a grosseria de nosso convidado da Diretoria querer prestar um esclarecimento, que acho 
que interessa a todos, e não queremos ouvir. Mas regimentalmente não há necessidade, caso o 
Conselheiro requeira, que o plenário aprove. Continuando, queria responder ao Conselheiro Arnaldo 
Osse. Conselheiro, com todo respeito, a proposta é da Diretoria, ela fez a proposta tal qual entendeu 
conveniente, cabível. As Comissões se manifestaram sobre esta proposta. Todas as recomendações, 
aliás, faço questão de dizer que foram e serão certamente observadas pela Diretoria, em respeito ao 
trabalho das nossas Comissões, ao trabalho que todos viram, bastante detalhado, de modo que essa 
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é a proposta que vamos votar. Aqueles que forem evidentemente contrários democraticamente 
expressarão a sua discordância e aqueles que forem favoráveis assim votarão. Desse modo, passo à 
votação. Quem estiver de acordo com o pedido de autorização formulado pela Diretoria, permaneça 
como está, quem for contrário queira levantar-se. (Pausa) O pedido foi aprovado por maioria de 
votos.  
 
Observação: O Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes apresentou declaração de voto por escrito, assim redigida: 

“Favor Registrar - Voto contrario a aprovação dos itens 2,3,4 e 5 da ordem do dia reunião do Conselho do ECP 

em 25/02/2019”. 

 

 
Item 5 - Apreciação do processo CD-46/2018, referente ao pedido de autorização formulado pela 

Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 11.133.510,35, 
para executar a primeira fase da obra de requalificação do prédio do Centro Cultural e 
Recreativo – CCR (Ala do Auditório). 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo. Antes de iniciar a discussão, permitiu a 
exibição de um filme encaminhado pela Diretoria, contendo uma rápida apresentação do projeto, 
cuja maquete se encontrava em frente a palco. 
 

- A apresentação é projetada no telão. 

 

Presidente – Anunciou o início dos debates. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Serei breve. Na verdade acho que esse projeto nem deveria estar sendo 
discutido aqui, escolhido que foi num concurso conduzido equivocadamente. Meus comentários 
sobre esse concurso foram bastante detalhadamente explicitados nas reuniões de outubro de 2017 e 
janeiro de 2018 desta Casa, não vou me alongar nesses comentários. Considero que esse projeto está 
sendo enviado a destempo. A gestão termina em sessenta dias, eu acho que é um pouco peculiar 
apresentar um projeto dessa envergadura com esse tempo faltando para terminar a gestão. Mas, 
paradoxalmente, embora esteja sendo apresentado a destempo, ele é apresentado com açodamento, 
sim, pois o projeto vem sem o projeto executivo. Isso significa que ele vem sem o planejamento 
completo, o que leva a situações como aquelas que tantas vezes analisamos e criticamos no passado. 
Ou seja, primeiro, a dificuldade ou até a impossibilidade de acompanhar e fazer cumprir um 
orçamento, o que leva ao segundo problema. Os consequentes pedidos de verbas suplementares 
importantes, tanto absolutamente como relativamente, como aquele que acabamos de analisar nesta 
mesma reunião. E vem também, outro problema que vejo, apresentado em partes. Eu, na minha 
ótica não vejo sentido em se apresentar um projeto importante como esse, dessa envergadura, por 
fatias. É mais um fator que impede concluir qual é o valor total previsto para a obra. Não há 
consistência possível nessa previsão. O correto seria apresentar o projeto inteiro, esse projeto que foi 
apresentado, custasse ele R$30 milhões, R$40 milhões, não sei quanto, com o cronograma físico-
financeiro feito depois de um projeto executivo bem elaborado, que apresentaria aí sim o quanto 
vamos despender em cada etapa do projeto no seu devido cronograma. Então, acho que esta Casa 
deveria analisar o projeto todo e não partes, não fatias de um projeto. Estes meus comentários. Boa 
noite a todos. Obrigado pela atenção.  
 
Antonio Moreno Neto – ... Primeiro, quero agradecer, Sr. Presidente, de o senhor ter lido o artigo 
que compete à Mesa a decisão de uma explicação da Presidência, que desconhecia, mas os ex-
Presidentes que sucederam ao senhor colocavam em votação ao plenário. Só para deixar consignado. 
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Acho que esse é um projeto importante. Vi o projeto inteiro, acho que é um projeto importante para 
o Clube e os detalhes também não só na arquitetura, mas também no seu layout são muito 
importantes e são bem estudados. O que vim colocar aqui, Sr. Presidente, é que o Presidente esteve 
aqui explicando o item anterior e disse que terminaria seu mandato tentando terminar as obras que 
iniciou e não deixar nenhuma pendência para o seu sucessor. Acho que uma questão de ética e uma 
questão de compromisso e respeito à próxima Diretoria, que ninguém sabe quem vai ser eleito, esse 
assunto devia ser discutido na reunião depois da posse da nova Diretoria.  Então, proponho a retirada 
de pauta e que volte depois da posse da nova Diretoria. Muito obrigado.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – ... Estava me lembrando hoje que fizeram uma brincadeira com o Dr. 
Manssur de que eu falava com duas palavras o que ele usava dezenove. E ele me retrucou, mas todo 
mundo me entende. Então, resolvi falar um pouco mais devagar. Primeiro, tenho pós-graduação em 
urbanismo. Depois, tenho doutorado em programação de obras. De modo que em geral as 
explicações que têm vindo não gosto. Não gosto da pessoa que fala em anseio. Faço uma pequena 
conta, assim, eu e quase todos os Conselheiros aqui somos Veteranos ou vamos ser. R$30 milhões se 
aplicar no mercado aí dá para sustentar uns trezentos, quatrocentos Veteranos. Entrei no Clube como 
Veterano. Quando estou chegando na idade que você acha necessário fazer testamento, em geral um 
princípio de testamento é você deixar pelo menos o que você recebeu. Entrei num Clube que tinha 
Veteranice, não me agrada aprovar obras mal defendidas, que impedem o cumprimento de um dever 
que sinto, e provavelmente não vou conseguir, de voltar a pôr a Veteranice dentro dos Estatutos do 
Clube. Acho que essa obra de R$30 milhões, o fato de estar pedindo licença regulamentar não quer 
dizer nada, a obra é R$30 milhões. Seguir um número que a simples aplicação desse capital daria para 
voltar a manter o Clube como a maioria de nós recebeu. Era isso.  
 
Presidente – Obrigado, Sr. Conselheiro Tarcísio Bandeira. Não há mais inscritos. O Presidente da 
Diretoria quer fazer uso da palavra? (Pausa) O Conselho, alguém tem alguma rejeição de prestar 
esclarecimentos?  
 
... 
 

Thereza Christina Ferreira Dantas  – Por concordar com o Conselheiro Fein, que acabou de falar, 
queria apenas entender por que essa verba está sendo solicitada agora? Uma gestão que está há dois 
meses por terminar, como já foi dito. E se essa verba for aprovada hoje, queria saber se isso garante 
que o projeto que vai ser construído será esse que está sendo apresentado hoje e não outro projeto a 
ser modificado, como foi o caso da Cabana do Pai Tomas. É só isso. Obrigada.  
 
Presidente – Sr. Presidente, por favor. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Boa noite a todos novamente. Não têm muitas 
perguntas, então vou só falar rapidamente o que é o projeto, o porquê de estar trazendo aqui. Indo 
no mesmo princípio de ter pedido a verba para projeto e estar entregando o que a gente pediu de 
verba, uma obrigação que sinto da minha Diretoria, trazer ao Conselho o que solicitei, exatamente 
nessa linha de raciocínio. E também acho importante, o Clube não vai acabar daqui a sessenta dias, a 
gente tem um planejamento, a gente tem um Plano Diretor. Se a gente está seguindo o Plano Diretor 
e está atendendo as premissas não tem que postergar o que se pode ser preparado, porque um 
projeto, quem entende de obra sabe quanto demora para se executar um projeto. Discordo 
completamente do raciocínio do Bandeira. E ele se confunde quando fala custeio e investimento, que 
sei que dinheiro de investimento de R$30 milhões pode ser usado no custeio para bancar Veterano. 
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Não conta comigo nesse raciocínio, Bandeira. Os R$30 milhões que a gente gastar em qualquer obra 
não deve ser usado para custear uma categoria aqui no Clube, deve ser usado para se fazer melhorias 
para dentro do Clube. Esse é meu raciocínio, diferentemente do seu raciocínio de se manter ou criar 
uma nova categoria que seja financiada com o dinheiro de uma obra. Sou contra. Então, precisava 
colocar isso, porque acho muito equivocado esse raciocínio. Nosso Clube tem crianças, tem 
associados adolescentes e não é uma categoria só que tem que ser protegida ou privilegiada. Sou 
completamente contrário a isso, acho que o Clube é muito maior do que um pequeno grupo e esse 
grupo ser beneficiado, quando o dinheiro é de todos os associados. Indo na linha do Plano Diretor de 
Investimento, a ideia é óbvia. Tem uma premissa que ninguém falou aqui, e isso pode ser que esteja 
levando alguns Conselheiros ao erro, algum equívoco. Nós precisamos fazer o Salão de Festas. Esse 
projeto começou com o Salão de Festas tombado e terminou com o Salão de Festas destombado, por 
isso que tem urgência de ser feito esse projeto. Vamos começar a tirar o viés político, ou fim de 
gestão para pensar num Clube maior. O Clube precisa fazer o Salão de Festas. Para poder fazer o 
Salão de Festas, já falei N vezes aqui, não temos um pulmão no Clube para poder botar as atividades 
do Clube, o único lugar que tem é o Salão de Festas. No momento que a gente vem fazer esta obra 
aqui do auditório, essa primeira fase, e o dinheiro do Clube é finito, a gente tem hoje R$30 milhões, 
mais R$10 que estão entrando, mas é finito, por isso que tem que ter um planejamento para executar 
em duas partes, em duas fases. Você tira essas estruturas que estão aqui, transfere para o Salão de 
Festas. Faz a reforma aqui, que vai demorar quinze meses, dezoito meses, doze meses. O Clube 
graças a Deus tem dinheiro. Terminada a reforma aqui nesse auditório, você traz as estruturas que 
estão temporariamente no Salão de Festas, que é o tempo de finalizar um projeto do Salão de Festas. 
Trazer esse projeto aqui para o Conselho na nova legislatura. E muito provavelmente vai ser na virada 
da próxima legislatura também do Conselho, por isso que a gente tem que pensar no Clube não só 
numa legislatura. E aí a gente vai, faz o Salão de Festas. Terminado o Salão de Festas, terminado isso, 
a gente pode entrar, vir e terminar. O discurso que foi feito, até pela Conselheira Thereza, se estiver 
equivocado, ela me corrige, de aprovar agora e querer fazer tudo. Não dá, porque senão não vai ter 
dinheiro para fazer o Salão de Festas. Então, essa ideia de querer aprovar integralmente, com o 
problema do Salão de Festas, na minha visão, cai por terra. E assim tem sido discutido na Diretoria e 
nas Comissões, porque você não vai ter dinheiro para fazer depois. Então, o Salão de Festas na minha 
visão é prioridade e precisa de serviços preliminares. Assim como a própria cobertura precisa de 
serviços preliminares, esse é um serviço preliminar. Quando vim aqui pedir o valor da verba, em 
2016, senão me engano outubro de 2016, tínhamos pedido para fazer um projeto, e é pioneiro, e por 
isso a gente tem sempre que aprimorar e acho que cada dia mais a gente está aprimorando a 
governança, porque hoje a gente está trazendo maquete. Ninguém elogiou a maquete, agora reclama 
que o projeto que vem não está bom. Nunca está bom o que a gente traz, então, está difícil de 
agradar, porque traz maquete, manda projeto, manda curva ABC, manda orçamento de terceiros. O 
cara recolhe ART, assina a coisa. Pô, desculpa, então, daqui a pouco a gente não faz mais obra no 
Clube, porque sempre tem um veja bem que está faltando. Agora está faltando um projeto, sei lá o 
que falou. E quando vim aqui, falei “Vamos desenvolver o projeto executivo para fazer o auditório”. É 
só pegar o parecer da Comissão de Obras da época, que era presidida pelo Caio Avancine, trouxe 
aqui, ele fez uma recomendação. Aí também é outra coisa, quando atende a recomendação da 
Comissão, tudo bem, quando não é do interesse não precisa atender a recomendação da Comissão. A 
Comissão falou: Sugere-se que as contratações do projeto sejam em forma global, mas divididas em 
duas fases. Sendo a primeira fase para levantamento de estudos preliminares e anteprojetos, 
tornando possível a elaboração de planilhas orçamentárias com estimativas aproximadas de custos e 
prazos de serviço, que permitirão à Diretoria submeter ao Conselho Deliberativo uma proposta com 
os dados mínimos necessários para apreciação. Esse foi o parecer da Comissão de Obras, que foi 
eleita aqui dentro, em 2016. Fiz isso. Tinha aprovado o valor R$400 e poucos mil. Fizemos, combinado 
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com a Comissão, 40% que eram mais ou menos para fazer. Aí veio uma segunda recomendação, que 
a gente também atendeu. A nossa ideia era só mexer no auditório, que é essa intervenção. Quem 
quiser pega a ata, pega o que foi trazido. Eram 2.000 m². O Plano Diretor, e foi o Heitor que falou, me 
pediu – Heitor Tonissi, para quem não sabe, arquiteto – “Não, Cappellano, já que você vai estudar o 
auditório, estuda o prédio todo, vamos estudar o prédio todo, como manda o PDD”. Então, também é 
só seguir o PDD. O PDD manda estudar intervenção inteira. Então, a gente atendeu à recomendação 
do Plano Diretor e o que o Plano Diretor determina, que é estudar o edifício inteiro para atender o 
que está sendo pedido. E atendemos o que recomendou a Comissão de Obras. Estou ficando meio 
tonto, porque quando você atende está... Sinceramente, está ficando meio complicado aqui. Então, a 
gente atendeu o que foi pedido. Aí essa intervenção foi de 2.000 para 9.000 m². Gastamos só, vou 
repetir, só R$230 mil para trazer tudo isso que a gente está trazendo aqui. Tudo isso, com esse nível 
de detalhamento para decidir o que vai fazer. Com todo esse estudo que a gente fez que a gente teve 
a noção de grandeza da obra e com o dinheiro que tem em caixa a gente se colocou para fazer essa 
intervenção. Pode ser que o cultural não seja de bom agrado de muitas pessoas aqui, o esporte tenha 
mais força, ou alguma coisa, porque converso com muitos. Só que nossa prioridade é essa, Salão de 
Festas e isso aqui é antecessor ao Salão de Festas. Chegou o momento de querer ajudar ou adequar 
as instalações para o cultural. Não tem condição de fazer curso aqui dentro, não tem condição de ter 
peça grande de teatro aqui dentro do Clube, não tem área de estudo, que sempre pedem coworking 
aqui dentro. Temos problemas nas salas de dança. Vieram aqui um tempo atrás reclamar que estava 
embaixo do deque da piscina, que tinha uma estronca segurando quando estava fazendo a obra 
provisória do Squash. Todas essas intervenções a gente está trazendo para cá. Então, também tem 
que decidir, pessoal. Foi nomeada uma Comissão por mim, que queria antes de tudo, esqueci, mas 
agora lembrei, de agradecer, de Conselheiros que ajudaram na feitura do caminhamento desse 
projeto, que foi: Roberto Carlos Fazilari (Beto), Alberto Bitelli, Eduardo Ribas, José Ricardo Pinheiro 
Lima, Sérgio Gasparini, Francisco Prianti, do Teatro, Maria Carolina Bolzan, Walter Weiszflog, que é da 
Orquestra, o Fabio Andrade Reinbold, do Boliche, Francisco Montagna, que é do Cultural e a Laís 
Helena Lima, que é Balé. Esses foram os associados colocados, que na minha visão poderiam ajudar o 
Conselho, isso foi feito. E o prazo de desenvolvimento de um projeto é no mínimo seis, sete meses. 
Não vou entrar no detalhe do que aconteceu no Tênis, que aquilo ali na minha visão foi uma 
aberração que aconteceu aqui no Clube com relação. Aí se surgiram outras consequências e o tempo 
determinou o que tinha acontecido. Mas, enfim, quando a gente veio aqui está seguindo o que foi 
determinado por esta Casa: Comissão de Obras, Plano Diretor de Desenvolvimento. Faz um projeto, 
óbvio que não vai acabar o Clube amanhã. Vai se desenvolver esse projeto por seus seis, sete, oito 
meses. Tem que sair o alvará da prefeitura. Óbvio que não vai começar uma obra dessa magnitude 
sem o alvará da prefeitura, pelo amor de Deus. Aí vai fazer, se Deus quiser, essa obra lá no segundo 
semestre e é o tempo de trabalhar para o Salão de Festas. É isso que tem que ficar bem claro no 
raciocínio de quem está aqui para poder votar. É uma obra que a gente vai fazer com nosso recurso 
próprio essa primeira etapa, R$11 milhões. É óbvio que a própria Diretoria, é uma obra de R$11 
milhões, não estamos falando de R600 mil, os cuidados têm que ser redobrados, por isso tem um 
orçamento, vai ser feito e a Comissão de Obras, que a gente conversou, falou “Olha, se quando 
terminar a feitura do projeto, enfim, para executar tiver uma discrepância grande do orçamento, tem 
que ser trazido”. E a responsabilidade civil e criminal é do Presidente que estiver sentando aqui para 
fazer, ele que vai saber se quer gastar mais, quer gastar menos. A gestão do Clube é assim que 
funciona, não funciona de outro jeito. O Conselho faz. Se quiser mudar os Estatutos para o Clube 
mudar a forma de fazer, tem que se escrever e mudar. Hoje é assim que funciona o Esporte Clube 
Pinheiros. Neste prédio novo, porque preciso falar, a gente vai ter, além de sala técnica, vamos 
aumentar a boca aqui do palco, camarins individuais, vamos ter seis salas de curso, para violão, 
inglês, italiano. Quatro salas de dança no Mezanino. Uma sala de artes no 1º andar, junto com a sala 
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de curso. Um pequeno anfiteatro, que hoje a gente joga tudo na sala de conferência, que não cabe 
para palestras um pouquinho maiores, e aqui o espaço é exagerado, com 150 lugares, também nesse 
1º andar. Três salas modulares para alguma outra coisa. Vamos botar, que é um problema, três 
elevadores, sendo um elevador jumbo, que é esse elevador que fica para a Rua Tucumã. Esse 
elevador vai poder trazer desde um piano de calda, se tiver um concerto, ou algum cenário mais 
pesado, que hoje não entra aqui. É um elevador que cabe até quarenta pessoas. E dois elevadores 
internos para atender os nossos associados, também independentemente disso. O restaurante vai ser 
no 2º andar, a entrada do auditório e teatro será no 2º andar. Esse 2º andar do restaurante vai ter um 
pé direito duplo, porque vai ser vazio em cima. Toda lateral vai ser colocada com brises, para 
melhorar o problema que hoje tem aqui neste prédio de insolação, de sol, a gente vai fazer isso. Vai 
tirar esses dentes que têm nas duas laterais, que hoje vê que o prédio tem um alinhamento, aí tem 
um dente para fazer a escada e um dente para ser usado, que é o elevador do lado de lá do campo de 
futebol. Esse mesmo dente tem do lado de cá, de uma configuração um pouquinho diferente. Isso vai 
ser eliminado, ou seja, vai ampliar essa alameda aqui entre o campo e esse edifício, vai tirar, ter uma 
amplitude muito maior. E do lado de cá vamos melhorar, no sentido desta baia, vamos tirar os lixos, 
que hoje, quando entra pela portaria do Boliche, se o cara bobear tropeça num saco de lixo, porque 
tem a saída do lixo ali. Vamos trazer o lixo para outra baia. Essa baia entra – Se tiver depois o 
desenho, mostrarei – o caminhão entra de ré para poder ficar num desnível também, para poder tirar 
isso e poder melhorar o abastecimento desse prédio. Na parte debaixo, lá no térreo, vamos dizer 
assim, vai ter um coworking, uma sala de estudos colocada na divisa, no final desse prédio com o 
Poliesportivo, para as crianças que estão fazendo atividades físicas, enquanto não tiverem poderem 
fazer seus estudos. A Bocha, a gente vira, em vez de ficar quatro, fica duas canchas, a gente muda o 
alinhamento. O Boliche e o Bolão a gente não muda nada, só atualiza o existente. Óbvio que no 
desenrolar do projeto, e esse projeto vai ser acompanhado, fiz esse compromisso e tenho certeza que 
a próxima gestão, independentemente de quem seja, também vai fazer esse acompanhamento pelo 
menos por um ano com a Comissão de Obras existente, para ajudar no desenvolvimento do projeto. E 
obviamente que vão surgir novos pleitos, novos pedidos, dentro do possível e atendendo a 
coletividade do Clube, vai ser atendido. Desenvolver um projeto desse tamanho, que envolve tanta 
gente, não vamos tirar do colete e dizer que está pronto. Óbvio que não vai estar pronto, mas o 
caminho está sendo traçado para poder ser seguido. Seria isso. E outra pergunta também que 
colocaram “Por que não desenvolve primeiro o projeto, pá, pá, pá”? Nós vamos gastar R$2, R$3 
milhões para depois chegar e não aprovar a obra. O sócio não quer que você jogue fora o dinheiro 
dele. Pelo contrário, a gente traz aqui o minimum minimorum, para depois desenvolver o projeto. Já 
nessa fase maior, atendendo essas premissas que foram colocadas pela Comissão de Obras anterior, 
pela atual Comissão de Obras e pelo Plano Diretor de Desenvolvimento. É isso. 
 
Thereza Christina Ferreira Dantas  (aparte) – ... Como o senhor disse que poderia corrigir, então, 
gostaria. Eu não disse porque o prédio e o projeto, enfim, deveria ser feito de uma vez só. Apenas 
perguntei por que está sendo solicitada essa verba agora? E se aprovada, o projeto que vai ser 
executado é esse que está sendo apresentado aqui hoje? Pergunto isso, porque como o senhor 
mesmo disse, o Clube não vai acabar em sessenta dias, então, sessenta dias a mais, sessenta dias a 
menos, a meu ver, que sou arquiteta e mestre em design e arquitetura pela FAU – USP, não que isso 
interesse muito, gente, queria entender melhor. Só isso.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Vou reexplicar para a senhora. 
 
Thereza Christina Ferreira Dantas  – Não precisa explicar nada, eram duas perguntas só. Qual o 
motivo de fazer agora? E se ia ser feito esse projeto? Só isso. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Vou responder. A gente está fazendo isso agora 
porque é uma atividade preliminar... 
 
Thereza Christina Ferreira Dantas  – Eu entendi, eu entendi. 
 
Presidente – Conselheira, a senhora fez a pergunta, ele vai responder. 
 
Thereza Christina Ferreira Dantas  – Está bom. 
 
Presidente – Por favor. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  A gente está fazendo esse projeto agora porque é 
uma atividade preliminar, a senhora como arquiteta, para o Salão de Festas, para a gente não correr 
novamente o risco do tombamento do Salão de Festas, então, a gente está fazendo agora. E estamos 
fazendo em partes, porque o Clube vai economizar dinheiro para poder fazer o Salão de Festas, para 
não gastar todo o dinheiro aqui e não ter recurso, ou ter que fazer outra taxa para poder fazer a obra. 
Então, esta Diretoria que estará saindo em sessenta dias, o Clube continua, o Clube é uma sequência, 
tem um Plano Diretor aprovado por esta Casa. E esta Casa neste Plano Diretor pede a revitalização 
desse prédio. Isso está sendo seguido e vai seguir. Parte financeira está muito bem explicada, gasta-
se o pouco necessário para essa atividade preliminar do Salão de Festas. Por isso que a gente está 
aprovando em duas vezes. Está trazendo agora porque quer que deixe configurado aprovação do 
projeto. Diferentemente do que a senhora falou, o projeto da alameda que foi aprovado aqui foi ipsis 
litteris o que foi feito lá. Óbvio que a próxima Diretoria tem todas as prerrogativas de querer alterar 
ou não alterar, o próximo Presidente, nosso Clube é presidencialista, que tem uma série de 
Regimentos e Regulamentos, mas a gente acredita e tenho certeza que se o plenário encaminha, não 
vai ser uma decisão do plenário, que qualquer Presidente que seja vai querer alterar decisão do 
plenário, porque o plenário, eu entendo assim e acredito que quase todos os outros futuros 
Presidentes, os passados entendiam assim, o plenário é soberano. Então, não acredito que vá ficar se 
alterando. E volto a dizer, também, para não criar nenhuma jurisprudência futura, que aprovamos 
intenções de obra, não aprovamos projeto, isso não existe em nosso Regulamento, isso não existe em 
nosso Regimento. Não vamos criar uma novidade jurídica aqui de aprovação de projeto. A gente 
aprova e tem tentado trazer o mais detalhado possível o que vai ser executado. Seguindo na linha 
que estava falando, não vejo necessidade nenhuma de postergar essa decisão. E fico muito mais 
tranquilo de ser a próxima gestão que vai fazer, executar, porque ele que vai licitar, ele que vai 
arredondar os projetos executivos, mantendo uma... 
 

- Manifestação de Conselheiro no plenário: Ou ela. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Ou ela também. Presidente não tem no feminino, só 
tinha antigamente, então, o Presidente ou a Presidente vai decidir o que vai querer fazer. 
Obviamente ele pode postergar um pouco, mas não vejo muita alternativa nem escapatória para o 
Clube se a gente não quer que tombe o Salão de Festas. Então, a gente tem que mexer aqui primeiro, 
para depois mexer lá, é uma sequência natural do Clube. Por isso entendo que tem que ser aprovado, 
tem que seguir nessa linha. Se tiver algum equívoco da parte da Diretoria atual, ou do projeto, tenho 
certeza que o próximo Presidente vai acertar. Não vejo esses equívocos falados, acho que a gente 
está cada dia melhor no nível de apresentação de projeto, inclusive essa maquete aí elucida muito 
quem não é arquiteto, quem não tem o nível de conhecimento técnico, para poder tomar uma 
decisão. 
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Thereza Christina Ferreira Dantas  – Posso só fazer um comentário? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 

Presidente – Não, desculpe, a senhora fez o seu aparte. Ele respondeu. ... Senão se torna um debate. 
 
Thereza Christina Ferreira Dantas  – Não é debate, é só uma contribuição, não pode? 
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 

Presidente – Por favor, Conselheira. O senhor terminou, Sr. Presidente? 
 
Thereza Christina Ferreira Dantas  – Posso? 
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 

Presidente – Conselheira, deixe-me explicar uma coisa para a senhora. Não quero ser indelicado, a 
senhora teve oportunidade de se inscrever. Não o fez. A senhora pediu extemporaneamente para se 
manifestar. Autorizei. A senhora depois fez uma pergunta, interrompeu o Presidente. Ele respondeu. 
Acho que já deu, né? Nós abrimos várias exceções para a senhora poder se manifestar.  
 
Thereza Christina Ferreira Dantas  – Vou continuar aqui. 
 
Presidente – Pois não, Sr. Presidente, o senhor terminou? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –  Estou finalizando, volto a dizer, essa é uma obra 
necessária para o Clube. Quem já esteve na gestão sabe a dificuldade que é para você aprovar com 
mandato de dois anos aqui no Clube, com tempo para desenvolver um projeto e para seguir um Plano 
Diretor. Se a cada Diretoria a gente tiver essa mentalidade equivocada que existe lá fora, de que 
acabou a gestão do fulano, entra a gestão do ciclano, eu não vou seguir o que fulano fez porque o 
fulano não é do meu partido, ou que o ciclano fez porque é de partido diferente do meu, isso aqui é 
um retrocesso, espero que o Pinheiros não tenha esse tipo de pensamento. Volto a dizer, para 
finalizar, esta Diretoria seguiu todas as recomendações da Comissão de Obras anterior, e dessa, todas 
as recomendações do Plano Diretor de Desenvolvimento. Tem dinheiro no caixa para fazer essa obra. 
Essa obra precisa se iniciar para poder fazer o Salão de Festas. Esse projeto vai demorar seus seis 
meses para ser finalizado. Quando for finalizado, se tiver alguma discrepância de orçamento, a 
próxima Diretoria tenho certeza que vai trazer para cá, vai ser apresentado. Ela vai ter, com a 
competência que lhe couber, com as prerrogativas que têm, com a capacidade que tem, estatutária, 
para resolver o que vai fazer. Mas a gente não pode pensar o Clube como a gente pensa lá fora. 
Desculpa, o Clube é muito maior, vai fazer cento e vinte anos aqui, os nossos mandatos são de dois 
anos. Se o Presidente for reeleito, fica mais dois anos, se não for não fica. Se a cada dois anos a gente 
falar “Zera tudo e começa” a gente não vai ter nada. É isso. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Sr. Presidente. Este item da Ordem do Dia trata da autorização ou não que 
este Conselho está analisando, do uso de recursos relativos a primeira fase da obra, no valor de R$ 
11.133.510,35. O Conselheiro Antonio Moreno Neto fez um requerimento prejudicial à análise do 
mérito, sob argumento de tirar o processo de pauta para que volte após a eleição do próximo 
Presidente. Então, vou colocar esse primeiro requerimento em votação. Aqueles que forem 
favoráveis à retirada de pauta, permaneçam como estão, os que forem contrários à retirada de pauta 
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queiram levantar-se. (Pausa) Por ampla maioria, não será retirado de pauta.  No que concerne 
propriamente ao mérito do requerimento, aqueles que estiverem de acordo com a autorização 
solicitada pela Diretoria, permaneçam como estão, os que forem contrários queiram levantar-se. 
(Pausa) Por ampla maioria, a proposta está aprovada.  
 
Observação: O Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes apresentou declaração de voto por escrito, assim 

redigida: “Favor Registrar - Voto contrario a aprovação dos itens 2,3,4 e 5 da ordem do dia reunião 

do Conselho do ECP em 25/02/2019”. 

 
 
Item 6 - “A Voz do Conselheiro”. 

Regina Helena Secaf – Pediu providências da Diretoria com relação à manutenção, referindo-se ao 
teto da garagem da Tucumã, perto da portaria das Araras, que está com vazamento grande; aos 
colchões utilizados por atletas da Ginástica Olímpica e à higiene dos banheiros, informando que 
pretendia exibir um filme demonstrando a situação, mas não conseguiu apresentar a mídia em tempo 
hábil. Prosseguiu, assim se manifestando: ... Outra coisa. As pessoas têm me perguntado, apesar de 
pronto, sobre uma coisa que perguntei, pedi um parecer à Comissão Jurídica e fui indeferida pelo 
Presidente do Conselho, alegando que era um pedido de parecer individual meu. E pedindo para eu 
olhar alguns pareceres indicados aqui por ele, onde ele se baseou para impedir me pedido de parecer 
à Comissão Jurídica. Venho aqui em nome, não meu, dos associados, que estão querendo saber 
porque eu falei, eu postei, sobre duas licitações. E as pessoas querem um parecer da Comissão 
Jurídica. Ora, temos um Regimento do Conselho, onde diz que as Comissões Jurídicas e os 
Regimentos das Comissões, onde diz que as Comissões Jurídicas estão aí para ajudar a Diretoria e o 
Conselho. Acredito que o Conselho não seja somente todos nós, seja também cada um de nós. Então, 
não entendo, realmente não entendo, peço perdão, Presidente, porque não entendo o indeferimento 
desse meu pedido, sendo que nos dois processos em que ele se baseou para indeferir meu pedido, 
ele alega que eram pedidos individuais. No primeiro deles, de 2013, sei lá, um pedido de parecer 
sobre anúncio do Jornal Túnel do Tempo. Não vou discutir aqui se o pedido do parecer era individual 
ou não. Acredito que não era, porque o Jornal do Túnel do Tempo realmente circulava pelo Clube, 
com anúncios, etc. Nesse momento, a Comissão Jurídica citou o Art. 64, do Estatuto Social e o 108, do 
Regimento. Num outro processo mais recente, um Conselheiro pediu parecer sobre regras da eleição, 
onde ele pede parecer sobre regras, de quando poderia assumir, quanto tempo. Considero que talvez 
seja individual, mas mesmo assim a Comissão citou o Art. 108 para justificar, mas respondeu o 
questionamento do sócio. Portanto, senhoras e senhores, gostaria de saber do Sr. Presidente e do 
Conselho, qual é o limite de individualidade para se pedir um parecer? Meu pedido é um parecer 
sobre as licitações feitas para a obra da cabana. Foram duas. E recebi uma resposta, pedindo parecer 
da Comissão Jurídica, recebi uma resposta do Presidente da Diretoria. Não foi isso que pedi, desculpa, 
não quero essa resposta. Quero uma resposta, quero um parecer jurídico. É possível ter duas 
licitações para a mesma obra? Ou então, o que foi isso? Porque o edital da segunda licitação foi feito 
por quem venceu a primeira licitação, onde o Presidente da Diretoria alega que foi só uma tomada de 
preços. Quero saber por que foi indeferido o meu pedido? Que absolutamente não é individual? 
Obrigada. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – ... Alguns associados, que até me elegeram, votaram 
em mim têm pedido para que a gente trabalhe dentro desses projetos de melhorias no Clube, que 
acho fantástico esse novo prédio aqui no CCR, o novo prédio no Salão de Festas, que a gente comece 
pensar em coisas modernas, que são áreas de coworking, mas não só para alunos estudarem, para 
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sócios do Clube que estão no processo de aposentadoria, ou começam a trabalham em casa, tenham 
uma área adequada, moderna para trabalhar aqui no Clube. Gostaria que a Comissão de Obras 
pensasse nisso e tentasse encaixar uma área de coworking, ou duas áreas de coworking, até com sala 
de reunião, para essas pessoas que queiram trabalhar algum período no Clube, analisar se remunera, 
se paga ou não, mas que você tenha uma área moderna, algo moderno para o Clube dar ao 
associado, e ter mais geração de receitas, se precisar, no caso. Era isso que queria colocar num 
primeiro momento, que acho que os associados estão pedindo isto. Outra colocação que queria fazer, 
que a gente falou muito de verba aqui hoje, muito de dinheiro, mas acho que o Clube podia abrir um 
pouco mais a sua cabeça e começar a tentar ter receitas com essas obras. Por exemplo, no novo CCR, 
ter o naming rights aqui no Bradesco, que a gente consegue com isso ter menos problemas de 
receitas, com uma possível geração de caixa para fazer esta obra. Acho que isso é uma coisa que tem 
que se pensar, avaliar. Não tenho essas respostas, mas acho que são pontos para levantar, estudar e 
trazer até o Conselho. Vamos fazer aqui o prédio com naming rights Bradesco, com relógio do 
Bradesco em cima? Não sei se pode, se não pode, mas acho que são coisas que deveriam ser 
estudadas. Se já foram, peço desculpa. Gostaria até de ter uma posição depois da Diretoria. Aprovado 
o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Maysa Marília Martini Ferreira Caruso – ... Venho aqui representando a voz dos sócios que clamam e 
exigem a manutenção mais eficiente, constante e cuidadosa do nosso Clube, que tanto amamos. 
Manutenção é isso: quando vai bem ninguém lembra que existe. Quando algo vai mal, dizem que não 
existe. Quando é para gastar acham que não é preciso que exista, porém, quando realmente não 
existe todos concordam que deveria existir. Por exemplo, cito as poltronas do Restaurante Germânia, 
sujas e manchadas há tanto tempo. Também são recorrentes as reclamações sobre os pisos, 
precisando de cuidados. Pedras portuguesas com buracos, remendos de cimento. Quantas pessoas já 
caíram, ou torceram o pé devido ao piso inadequado e malcuidado. Há também solicitação da 
correção dos vazamentos terríveis do refeitório infantil. Como pode? Recebo também reclamações 
sobre o banheiro do centro esportivo e recreativo, esperando há seis meses para completar a 
reforma. Mais relatos e solicitações de correções na entrada da garagem. Pastilhas de segurança dos 
degraus desgastadas, soltas. Alguém pode escorregar, cair. Por que é tão fácil construir novas obras e 
tão difícil consertar o que está quebrado, sujo, feio? Senhor Diretor de Serviços Gerais e Patrimônio, 
precisamos da sua atenção. Quem é o responsável pela nossa limpeza? Que foi terceirizada e está 
muito aquém do ideal. Quem cuida? O que os sócios me falam é que suas reclamações caem no vazio, 
que não são ouvidos. Recebem respostas padrão. Então, queremos respeitosamente e ansiosamente 
pedir por manutenção. Seria possível tornar menos burocrático qualquer pedido de conserto do 
quebrado, do sujo, do mal cuidado? Tipo, alô, manutenção, estamos aqui a seu dispor, me diga o que 
aconteceu. Vamos resolver. É um dinheiro muito bem gasto. Manutenção não aparece, não tem 
placa, não tem banda de inauguração, mas ela não cai no esquecimento, ela tem a eterna gratidão 
dos sócios por viver num Clube impecável. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 
 

Item 7 - Várias. 

Carlos Alberto Pacheco Brazolin – ... Discutimos vários itens já aqui a vez passada. Agora também, 
questão de ética, questão de respeito, questão de honestidade e temos um caso muito sério, que 
simplesmente a pessoa chegou e falou “Está absolvido”, essa é a resposta que um senhor que está 
aqui, um amigo nosso deu. Um caso tão sério que houve aqui no Clube contra minha neta e meu 
filho, mas não é porque é contra eles não, é porque estou aqui para defender também os interesses 
do Clube. Como um Clube pode aceitar uma resposta dessas? Como é que pode simplesmente depois 
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de um ano chegar, falar “Não, oh, está absolvido, está arquivado o caso”. Vocês devem saber do caso 
do Marinho. Quero deixar bem claro que não ficaria muito feliz se o Marinho fosse muito punido. Ele 
está passando um momento difícil, é um rapaz que está precisando de ajuda, mas não esse tipo de 
ajuda. Não posso chegar num farol e dar dinheiro para um menino. Não estou ajudando o menino. 
pensa que estou ajudando? Não estou ajudando. Então, gostaria que alguém me respondesse, depois 
de tanta coisa que houve. Será que vamos precisar chamar a política técnica para ver se está certo ou 
não o que esse menino fez aqui no Clube? Será que vamos precisar disso? Estamos dentro do Clube 
Pinheiros. A gente tem relevado coisa aqui há muito tempo. Uma senhora que por muito menos, ela 
também merecia, mas por muito menos ela foi punida. E de repente um caso tão grave desses, mas 
tão grave, simplesmente vou arquivar o caso. Como é que pode uma coisa dessas? Estou me 
referindo ao caso do Carlinhos e o caso que o Marinho foi... Não gostaria de uma punição séria, até 
porque esse rapaz humildemente me procurou e pediu desculpa. Ele tem um grande mérito por isso. 
Não gostaria que ele fosse expulso, nada, ele faz parte do Clube aqui, mas uma puniçãozinha pelo 
menos exemplar seria muito bem aceita. Como que uma coisa pode passar em branco dessa forma? 
Vejo no Futebol, se discute dois. Dali a pouco um é suspenso e nós aqui estamos aceitando. Se fosse 
contra qualquer um como é que ficaria essa situação? O pessoal tem medo do Marinho? Será que 
tem medo? Alguém tem que me responder o que aconteceu, por que foi arquivado o processo sem 
pelo menos... Quinze dias de punição seria muito bom até para o próprio Marinho, seria muito bom 
para ele como exemplo. E seria bom para os outros também. Mas vejo as coisas acontecerem aqui e 
não acontece nada, meu Deus do céu! Então, Sr. Presidente, gostaria que a pessoa que absolveu o 
Marinho me desse uma resposta, para ver se consigo dormir tranquilo, por favor.  
 
Presidente – Pois não, Sr. Conselheiro, obrigado. Só vou esclarecer ao senhor dentro daquilo que me 
é possível. O senhor se recorda que nós aprovamos a criação das Comissões Processantes 
Permanentes aqui no Conselho, então, esse processo que o senhor está se referindo está numa 
daquelas Câmaras julgadoras. Pelo que entendi houve um julgamento, que o senhor evidentemente 
não concorda, mas realmente não cabe mais ao Conselho esse tipo de discussão. Das decisões 
proferidas pelas Câmaras há um recurso dentro da própria Comissão. Na verdade não sei se o senhor 
já está se referindo a essa segunda instância ou não lá dentro, o modo de falar. Mas, de qualquer 
forma, foi uma decisão que, nós aqui do Conselho tomamos, de transferir essa competência para esta 
Comissão que foi eleita, o senhor se recorda, na última eleição. São dez Membros que foram eleitos, 
de modo que as decisões proferidas, como disse, salvo alguma exceção de exclusão, qualquer coisa, o 
recurso é interno. Se não houve recurso, a parte interessada poderá interpor. E essa análise vai ser 
internamente feita e lá vai ficar, não virá à discussão neste Conselho. Salvo engano, não sei se o 
processo está em segredo, ou não, mas não nos cabe nem entrar nessa discussão, sem obviamente, 
não conheço os detalhes, estou lhe dizendo com todo respeito, apenas a questão processual. Não 
estou fazendo nenhum julgamento de mérito, se a decisão foi certa ou errada, porque confesso que 
até desconheço o teor. Só queria esclarecer ao senhor para deixar claro. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Agradeço, mas minha forma de vir aqui, se é legal ou não, é apenas 
que todo mundo saiba que houve isso, que houve complacência com uma coisa dessas. Não precisa 
chegar, ter fotógrafo explicando para sair uma prova. Evidências também são provas. Temos um 
presidente da República preso pelas evidências também, com muitas evidências que houve. E de 
repente chega um aí “Está arquivado o processo”. Isso realmente é um absurdo. Desculpe-me vir aqui 
falar, mas tenho que falar para o público, o pouco que está aqui, infelizmente hoje tem pouca gente 
agora, né? 
 



29/30 

 

Presidente – A Comissão terá ciência da sua manifestação e se entender que deve lhe prestar algum 
esclarecimento certamente será feito. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Que bom, Presidente. Quem sabe na próxima eleição, esta 
Comissão que absolveu venha explicar por quê? Quem sabe tenha razão. 
 
Presidente – Tudo bem. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Obrigado, Presidente. 
 
Berenice Gazoni (aparte) – Então, estou aqui ouvindo, não sei também a história, do que se trata, 
porque não conheço, mas estou entendendo pela manifestação do Conselheiro, que foi feito o 
processo. Processo grave, pelo que já ouvi falar pela segunda e outras vezes tenho ouvido falar, 
processo muito grave que envolve um dos nossos sócios. E esse sócio, por incrível que pareça, apesar 
que não sou da Comissão, não posso julgar, há uma insatisfação muito grande da parte prejudicada 
com relação à decisão da Comissão. Nesse caso, quando há essa discordância não pode o associado 
que não se sinta beneficiado recorrer a uma decisão do Plenário? 
 
Presidente – Não, veja... 
 
Berenice Gazoni – Não? 
 
Presidente – O associado que a senhora fala é o associado que está envolvido na situação? 
 
Berenice Gazoni – O associado, o ofendido que não se sentiu, quer dizer, a Comissão, ele discorda. 
Não estou entrando no mérito da questão, se foi ou não. Ele não pode recorrer ao Plenário para que 
o Plenário analise o fato e decida? Essa é minha pergunta. 
 
Presidente – Não pode. Quanto tempo faz, Dr. Manssur, um ano? 
 
José Manssur (fora do microfone) – Cerca de um ano. 
 
Presidente – Cerca de um ano. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Ele pode recorrer ao conjunto das Câmaras. Ao Plenário só fica o 
caso de eliminação. 
 
Berenice Gazoni – Ao Plenário só fica? 
 
Presidente – Só aqueles associados que serão eventualmente excluídos, eliminados do Clube, a 
grosso modo. Foi uma decisão do Conselho de retirar, porque antes, a senhora... 
 
Berenice Gazoni – Estou perguntando porque desconheço. 
 
Presidente – Antigamente havia uma grande insatisfação do Conselho, porque às vezes a pessoa fazia 
uma coisa de menor relevância e vinha a este Conselho toda e qualquer situação envolvendo esses 
processos disciplinares. O Conselho não queria mais que isso ocorresse. Foi feito um projeto que 
retirou competência do Conselho para análise e julgamento dessas situações, com exceção, como 
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disse o Dr. Manssur, dos casos unicamente de exclusão. Respondendo a sua pergunta, em tese, do 
que aconteceu, esse ou em qualquer caso, todo procedimento disciplinar que, vamos dizer assim, em 
primeiro grau seja analisado pela Câmara. O recurso é interno para essa própria Comissão. Havendo 
esse recurso à Comissão, seja qual for a decisão, essa decisão passa a ser irrecorrível, não vem mais 
ao Plenário, é isso. 
 
Berenice Gazoni – Só pode recorrer à própria Comissão? 
 
Presidente – Exatamente. 
 
Berenice Gazoni – Obrigada pelo esclarecimento. 
 
Presidente – Nada. Obrigado, doutor, espero ter ajudado aí. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Obrigado. 
 
Thereza Christina Ferreira Dantas  – ... Queria só dizer, não sei se fui mal compreendida, mas não tive 
intenção de transgredir nenhuma regra aqui do Conselho. Só acrescentar que gostei muito do 
projeto, aliás, adorei. O projeto está primoroso e a minha preocupação era que ao ser aprovada a 
verba queria ter o entendimento se seria este projeto mesmo que foi apresentado que vai ser 
executado. Só isso. Não tive intenção nenhuma de transgredir nada. Boa noite. Obrigada.  
 
 
ENCERRAMENTO  

Presidente – Informou quantos Conselheiros assinaram a lista de presença e encerrou a reunião às 
23:07 horas. 

 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 695ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 

25 de março de 2019. 
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