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ATA DA 695ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO 
 DIA 25 DE MARÇO DE 2019 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de março do ano dois mil e dezenove, em segunda 
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e 
sessenta e cinco Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidência: Claudio Vita Neto 
Primeira Secretaria: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Segunda Secretaria: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 
Terceira Secretária “ad hoc”: Ângela Leone Sanchez Figueiredo 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
4) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Presidente – Justificou a ausência da Vice-Presidente Patrizia Tommasini de 
Souza Coelho, por motivo de viagem profissional. Com a concordância do 
Plenário, convidou o Primeiro Secretário Claudio Vita Neto para assumir a 
Vice-Presidência; a Primeira Secretária Maria Emília Alves Rocha dos Santos, 
a Primeira Secretaria; a Terceira Secretária Karim Christine Donatelli Di 
Tommaso Latorre, a Segunda Secretaria; e a Conselheira Ângela Leone 
Sanchez Figueiredo, a Terceira Secretaria “ad hoc”. 
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5) EXPEDIENTE 

Posse de Suplentes Convocados 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Francisca 
Coutinho Vasconcelos, Suplente do Grupo B pela Chapa Nosso Clube 5 
Estrelas, convocada para esta reunião. 
 
 
Entrega solene dos Diplomas de Associado Benemérito concedidos 
pelo Conselho Deliberativo em sua 694ª Reunião Extraordinária, 
realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, aos Conselheiros Efetivos Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues e José Manssur. 

Presidente – Saudou os novos Associados Beneméritos, os Conselheiros 
Efetivos José Manssur e Luís Eduardo Dutra Rodrigues e os convidou para 
subir ao palco, acompanhados das respectivas esposas, Sras. Vera Lucia 
Catani Dutra Rodrigues e Lucila Cimino Manssur, bem como convidou o Sr. 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano, que com ele, Presidente, 
assinou a proposta de benemerência, para entregar os diplomas e as 
resoluções do Conselho que convalidaram a concessão dos títulos. 
 
- Procedeu-se à diplomação. 

 

- Na sequência, as Sras. Vera Lucia Catani Dutra Rodrigues e Lucila Cimino Manssur são 

homenageadas com flores. 

 

Presidente – Concedeu a palavra aos diplomandos. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ... A vida nos proporciona bons 
momentos, este certamente vou guardar com muita gratidão, ser reconhecido 
significa legitimidade das conquistas alcançadas pelo Clube na nossa gestão, 
que tenho certeza fui apenas um dos contribuintes, junto com os dedicados 
Diretores que estiveram conosco, com os quais neste momento divido essa 
honraria. Aproveito para parabenizar o Presidente José Manssur, que hoje 
também recebe a benemerência, por relevantes serviços prestados ao Clube, 
e pela convivência independente e harmoniosa que tivemos durante nossa 
gestão, agradeço também aos também Beneméritos Presidentes Cezar 
Roberto Leão Granieri e Alberto Fasanaro pelas manifestações favoráveis à 
concessão deste importante título que hoje recebo. Nossa passagem pela 
presidência do Esporte Clube Pinheiros foi sem dúvida uma grande alegria e 
uma incrível experiência que vou levar com muito carinho para toda vida. A 
dedicação e a busca pela eficiência, sempre foram o norte de todos aqueles 
que dirigiram o Pinheiros. É assim que tem sido a história destes 120 anos, 
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com a contribuição de voluntários Presidentes, do Conselho e da Diretoria, 
que conduziram este admirável Clube, com muita qualidade até os dias de 
hoje. Nos dizeres gravados na pedra em homenagem aos Presidentes, na 
alameda principal, podemos ler: “Eles trabalharam e eles lutaram sob o 
encantamento do perfume das flores, dos nossos jardins, dos sorrisos e 
alegrias de nossas crianças, da bravura e beleza dos feitos dos nossos 
atletas, seus nomes viverão eternamente”. Jamais me compararei a estes 
eméritos Presidentes, mas tenho certeza da dedicação, no limite da minha 
competência, a cada dia da gestão, sempre em retribuição às alegrias que 
este nosso Clube já nos proporcionou e tem nos proporcionado. “Não fique 
triste quando ninguém notar o que fez de bom, afinal o Sol faz um enorme 
espetáculo ao nascer, e mesmo assim, a maioria de nós continua dormindo”. 
Muito ao contrário das palavras deste autor desconhecido, este Conselho 
hoje me presenteia com este reconhecimento, e o meu sentimento é de 
gratidão e de muita alegria, com a concessão deste título de Associado 
Benemérito. Meus sinceros agradecimentos ao Presidente Célio Cássio dos 
Santos, e ao Presidente Roberto Cappellano pela propositura desse título, ao 
Conselho Deliberativo pela aprovação, ao meu Vice-Presidente e todos os 
Diretores que me acompanharam nessa jornada, e um agradecimento 
especial, muito especial a minha mulher Vera, que conduziu com muita 
competência o DAS – Departamento de Assistência Social, e aos meus filhos 
Fernanda, Roberta e Rodrigo, que sempre me apoiaram incondicionalmente 
durante todos estes anos. Obrigado Clube Pinheiros por esta oportunidade.” 
 
José Manssur – ... Seja-me permitido, Sr. Presidente, num momento em que 
o sentimento da emoção é extremamente maior do que minhas próprias 
forças para externar a honra que me é concedida por esta Casa, por iniciativa 
de V. Sa., que muito me dignifica e do ilustre Presidente da Diretoria, com 
quem tive a honra de conviver em seu 1º ano de mandato, e este nunca se 
esquece, por terem me conferido a distinção de Associado Benemérito desta 
Instituição, que sem sombra de dúvida é um dos amores de minha vida. E 
que assim foi concedida graças à condescendência deste Egrégio Colegiado. 
Confesso-lhe, Sr. Presidente, com toda sinceridade, que quando no ano de 
1973, ao me unir em casamento com o amor maior da minha vida, eterno, 
infinito e duradouro, contrariando o verso antológico do poeta maior, Lucila, 
jamais poderia imaginar que me tornaria Conselheiro deste Clube. E 
Conselheiro onde hoje me encontro por cerca de trinta anos ininterruptos, 
sendo que seis dos quais os senhores me concederam o privilégio de poder 
dirigir os destinos desta Casa, hoje tão bem conduzidos pela nobre presença 
de V. Sa., na cadeira que V. Sa. muito distingue. Esta benemerência que me 
é hoje concedida, Sr. Presidente, e com que honra eu a recebo e só tenho 
que lhes agradecer, porque me permite alinhar-me ao lado de Presidentes de 
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sempre. Muitos dos quais aqui verifico: Eduardo Dutra que acaba de receber 
a benesse e a distinção merecida, Presidente Moreno, Presidente Alberto 
Fasanaro e aqueles que porventura não se encontram, mas que alimento 
dentro de meu coração. E ao falar deles, Sr. Presidente, não estou 
rememorando o passado, porque como disse um dos maiores vultos da 
República, e que quanta falta está fazendo nos momentos presentes 
“Passado é o que passou”, mas o presente deve ser relembrado na memória 
de homens que souberam escrever com letras de ouro a história deste Clube 
e que fincaram seus nomes, como o bronze incrustado na lápide fria do 
mármore, pelos serviços relevantes aqui prestados. E a eles eu me dirijo com 
reverência, para dizer que o Esporte Clube Pinheiros lhes é grato. E ao falar 
em gratidão, Sr. Presidente, e preparando-me para fazer o agradecimento 
que brota do fundo do meu âmago por este momento que me é propiciado, li 
recentemente e ouvi, O Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. E o 
fundador da escola tomista filosófica, ele divide a gratidão, senhora, em três 
níveis. O primeiro formal, que está no âmbito do reconhecimento, do 
reconhecimento formal, da cognição daquilo que se deve agradecer a quem 
uma benesse nos propiciou. O segundo nível de que diz o filósofo precurssor 
da escola tomista – Que o professor André Franco Montoro tanto nos 
ensinava e aqui representado por seu filho – é um nível intermediário, que é 
de agradecimento também, mas é um agradecimento mais formal. E o 
terceiro nível, Sr. Presidente, é aquele que brota de dentro de si, é aquele 
que nos traz um vínculo, que nos traz um comprometimento. E por incrível 
que pareça, um professor da USP, ao interpretar os três níveis da gratidão de 
que São Tomás de Aquino fala, numa formosa palestra na Universidade de 
Barcelon, trazendo ao âmbito da linguística, assim se expressou em citação 
livre. Que aquele primeiro estágio meramente formal, mas que é de 
agradecimento, nós o temos na língua inglesa, onde os britânicos, os 
americanos, enfim, os adeptos da língua inglesa falam thank you. Os 
alemães falam zu danken. O intermediário, que representa o agradecimento 
por uma graça, o agradecimento por uma mercê recebida, nós o temos nas 
línguas ibéricas com gracias. Na língua italiana com grazie. E na língua 
francesa a mercê recebida com merci. Mas ninguém, Sr. Presidente, 
ninguém interpretou tão bem o terceiro estágio quanto este professor, ao 
dizer que a rica e linda língua portuguesa, tão bela e inculta como nos versos 
imortais de Bilac, ou como diz Fernando Pessoa “A língua portuguesa é 
minha Pátria” ao se referir que quando este agradecimento que hora faço, ela 
brota do fundo do coração, ela se expressa com esse sentimento de gratidão 
de vínculo, de comprometimento com a palavra única na língua portuguesa 
“Obrigado”. E obrigado é derivado de obrigação e V. Sa. bem o sabe, Sr. 
Presidente, que obrigação é o liame a atar, aquele obrigado àquele a quem 
se deve obrigar. E nesse comprometimento e nesse sentimento de obrigado 
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é que quero dizer que se ao longo de todos esses anos eu estive obrigado, 
derivado de obrigação, com todos os senhores, doravante será perene, 
enquanto as minhas forças assim me permitir. Obrigado para com este 
Colegiado maior, na defesa de sua independência, de sua soberania, de sua 
altivez, de sua dignidade, como poder legiferante, como poder pensador, 
como poder em determinados momentos julgador, a ditar as normas para 
que o Poder Executivo possa gerir este Clube mais do que centenário. E por 
estar assim obrigado, Sr. Presidente, e desta forma estarei sempre vinculado 
a esta obrigação, é que quero dizer a todos os senhores que o sentimento 
que eu tenho hoje é de estar e de sentir “Muito obrigado”. 
 
Presidente – Dando por encerrada a cerimônia, parabenizou e agradeceu os 
homenageados pelas palavras. 
 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 4º 
do Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

Presidente – Submeteu ap Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) de iniciativa da Conselheira Priscila Sampaio 
Carrijo, pelo falecimento do Sr. Marcelo Cardoso Ribeiro, associado do Clube 
há 52 anos, ex-atleta do Handebol e Consultor da Central de Atendimento; 2) 
de autoria da Presidência do Conselho, pelo falecimento do Sr. Paschoalino 
Pierri, Diretor Social e Vice-Presidente eleito do Club Atlhetico Paulistano; 3) 
de autoria da Conselheira Helena Carvalho, pelo falecimento da tenista 
Alcina Bernardes Muller, que por 13 anos defendeu o Clube, trazendo vários 
títulos para o Tênis, entre eles o Campeonato Estadual, Interclubes e 
individuais; votos de congratulações: 1) de ainiciativa de Presidência do 
Conselho, ao Sr. Paulo Cesar Mário Movizzo, recém-eleito Presidente eleito 
do Club Atlhético Paulistano, e ao ex-Conselheiro Clovis Bergamo Filho, pelo 
lançamento de seu livro Ruptura no Modelo Tradicional das Empresas, que 
ocorrerá no dia 24 de abril, às 18:30 horas, na Livraria da Vila do Shopping 
JK Iguatemi; votos de louvor: 1) propostos pelo Conselheiro Benedicto Dias 
Ramos Neto, aos medalhistas pinheirenses no Torneio Internacional Infantil 
Mário Queiroz, realizado em Porto Alegre/RS, de 22 a 24/03/2019, extensivos 
aos técnicos Lazzarini, Bernardo e Gennady e ao armeiro Inácio, a saber 
(atleta / categoria / classificação): Gabriella Negrão Brito Vianna - Cadete 15 
anos - 1º Lugar, Dylan Nicholas Lin Ikuno - Infantil até 13 anos - 5º Lugar, 
Valentina Wongtschowski Teno Castilho - Infantil até 11 anos - 11º Lugar, 
Theo Alves Carvalho - Infantil até 13 anos - 15º Lugar, Ana Beatriz Fongaro 
Fraga - Infantil até 09 anos - 5º e 6º Lugares, André Erix Mura - Infantil até 13 
anos - 2º e 6º Lugares, Bernardo Meneses Bicalho - Infantil até 11 anos - 5ºe 



6/51 

 

14º Lugares, Christian Frederick Hempel Lima Junior - Infantil até 11 anos - 
9º e 13º Lugares, Clara Assumpção Chequer - Infantil até 11 anos - 8º e 5º 
Lugares,Dylan Nicholas Lin Ikuno- Infantil até 13 anos - 14º e 8º Lugares, 
Frederico Meneses Bicalho - Infantil até 11 anos - 9º e 5º Lugares, Gabriela 
Notrispe Ungaro - Infantil até 13 anos - 6º Lugar, Guilherme Ladeira Maluf- 
Infantil até 11 anos - 3º, 3º e 18º  Lugares, Guilherme Negrão Brito Vianna - 
Infantil até 13 anos - 1º e 13º Lugares, Gustavo Heilbuth Amaral Bueno - 
Infantil até 11 anos - 3º, 7º e 17º Lugares, Helena Medeiros Guerra - Infantil 
até 13 anos - 9º e 6º Lugar; Iris Cimino Bicalho - Infantil até 09 anos - 13º e  
15º Lugares, Isabel Engler Romano - Infantil até 13 anos - 5º e  8º Lugares, 
Julia Franchito Grahl - Infantil até 09 anos - 10º e  5º Lugares, Laura Silveira 
Menck - Infantil até 13 anos - 2º Lugar, Letícia Notrispe Ungaro - Infantil até 
11 anos - 5º e 8º Lugares, Lucas Silva de Freitas Busnardo - Infantil até 13 
anos - 1º Lugar, Luiz Henrique Foschini Queiroz - Infantil até 11 anos - 1º e 1º 
Lugares, Luiza Pires Campos Pasqualetti - Infantil até 11 anos - 8º e 5º 
Lugares, Manuela Fattori Tapajós Santos - Infantil até 11 anos - 2º e 3º 
Lugares, Marina Pires Campos Pasqualetti - Infantil até 13 anos - 3º Lugar, - 
Infantil até 13 anos - 3º Lugar, Matheus Stuermer Brandt - Infantil até 11 anos 
- 3º Lugar, Pedro Agnelli Pascuotti - Infantil até 09 anos - 10º Lugar, - Infantil 
até 09 anos - 6º Lugar, Pedro Paulo Greco Montagna - Infantil até 13 anos - 
1º Lugar, Pedro Quintana Pochini - Infantil até 11 anos - 6º Lugar, Rafael 
Mangiaterra Cruz Coutinho - Infantil até 13 anos - 6º Lugar, Raphaela 
Bertoletti Gamboa - Infantil até 13 anos - 10º Lugar, Sofia Inui Alves de Lima- 
Infantil até 13 anos - 9º Lugar, - Infantil até 13 anos - 10º Lugar, Stella Ramos 
Greco Montagna - Infantil até 11 anos - 11º Lugar, - Infantil até 11 anos - 2º 
Lugar, Stella Reis Frias - Infantil até 13 anos - 5º Lugar, Theo Cholfe Broca - 
Infantil até 11 anos - 1º Lugar, - Infantil até 11 anos - 3º Lugar, - Infantil até 11 
anos - 3º Lugar, Theodoro Michelli Nolasco - Infantil até 13 anos - 18º Lugar, 
Valentina Marconi Basso - Infantil até 09 anos - 3º e 3º Lugares, Valentina 
Prado Rosalba - Infantil até 11 anos - 7º e 11º Lugares, Valentina 
Wongtschowski Teno Ccastilho - Infantil até 11 anos - 3º Lugar e Vinícius 
Alonso Paula - Infantil até 13 anos - 2º, 3º e 3º Lugares; 2) de iniciativa dos 
Conselheiros Silvia Schuster e Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, à Seção 
de Boliche 10 Pinos, com cumprimentos aos Conselheiros José Julio Bastos 
da Veiga Junior, Diretor de Área de Esportes Associativos Competitivos e 
Fabio Andrade Reinbold, Diretor Adjunto de Boliche 10 Pinos, pela conquista 
do Campeonato Paulista de Clubes (Shoppping Guarulhos/SP, 16, 17, 23 e 
24/03/2019), destacando que o Clube sagrou-se Decacampeão da 1ª 
Divisão, Campeão da 2ª Divisão e 3º Lugar na 3ª Divisão, destacando que 
participaram da competição 14 associados a saber: 1ª Divisão – Equipe A – 
Campeã: Stephanie Martins, Celso Azevedo, Rodrigo Marques, Pedro Diniz e 
Igor Pizzoli; 2ª Divisão – Equipe B – Campeã: Leila Zuccari, Márcio Paschoal, 
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Nilson Wada, Gianfranco Dieguez e Felipe Rezende; Equipe C - 3º Lugar: 
Ana Maria Rodrigues, Silvia Schuster, Fabio Andrade Reinbold, Nestor 
Dieguez e Valdir Bernardo; Individual: 1ª Divisão – All Events Masculino: 1º 
Lugar – Igor Pizzoli, 2º Lugar – Nilson Wada; 1ª Divisão – All Events 
Feminino: 1º Lugar – Stephanie Martins; 3ª Divisão – All Events Masculino: 1º 
Lugar – Fábio Andrade Reinbold e 2º Lugar e 2º Lugar – Gianfranco Dieguez; 
3ª Divisão – All Events Feminino: 1º Lugar – leila Zuccaari, 2º Lugar – Ana 
Maria Rodrigues e 3º Lugar – Julia Paschoal; 3) de autoria da Conselheira 
Silvia Schuster: a) à Diretoria, pela renovação e apoio ao esporte; b) à Seção 
de Voleibol, pela iniciativa de promover clínicas aos associados da Base, do 
Vôlei Master e do Vôlei de Areia, sob a orientação do técnico Sérgio Negrão, 
a comissão técnica e atletas da 1ª Divisão Feminina Adulto. 
 
Primeira Secretária – Colocou à disposição para consulta na Secretaria os 
seguintes documentos recebidos da Diretoria: 1) cartas tratando das 
alterações em sua composição até maio de 2019; e 2) o Relatório de 
Acompanhamento Mensal, Boletim ECP e as Demonstrações Contábeis do 
mês de fevereiro de 2019. Informou que a Diretoria encaminhou ao Conselho 
os exemplares de seu Relatório anual e prestação de contas de 2018, 
destinados aos Srs. Conselheiros, que serão distribuídos no prazo legal, com 
a convocação da Reunião Ordinária prevista para o próximo dia 22 de abril, 
acompanhados dos pareceres das Comissões Permanentes. Entretanto, para 
evitar despesas com a remessa do Relatório aos Conselheiros previamente à 
convocação da respectiva Reunião, caso tenha interesse em se aprofundar 
no estudo da matéria com mais antecedência, fica facultada a retirada do 
exemplar na Secretaria do Conselho, de segunda à quinta-feira, das 09:00 às 
20:00 horas e de sexta-feira, das 09:00 às 19:00 horas. 
 
Presidente – Consultado, respondeu ao Conselheiro Ricardo Alberto 
Carneiro La Terza que os exemplares estariam disponíveis a partir de 
amanhã, terça-feira. Esclareceu que regimentalmente os livros serão 
enviados aos Conselheiros com os pareceres das Comissões. Entrentanto, 
como a Diretoria já enviou alguns cadernos, aqueles Conselheiros que 
queiram aprofundar o seu entendimento da matéria previamente, sem, 
evidentemente, o parecer das Comissões, que estão no prazo, poderão 
retirar um exemplar para seus estudos. 
 
Peter Alfredo Burmester – Propôs voto de louvor e agradecimento aos 
Conselheiros Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Diretor de Esportes Olímpicos 
de Formação; Mário dos Santos Guitti, Diretor de Esportes Coletivos e 
Raquetes; Marciano Araújo Netto, Vice-Presidente e Diretor de Marketing e 
Comunicação e à Associada Marilena Simões Queiroz, Diretora Adjunta e 
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demais colaboradores da Seção de Tênis, pela realização do último ITF, o 
Torneio Internacional Feminino (ECP/SP - 8 a 17/03/2019), destacando que 
se inscreveram 104 atletas, 13 delas brasileiras, dentre as quais 2 
pinheirenses, Camila Bossi e Gabriela Siqueira. Foi um excelente torneio, 
com participação de jogadoras de altíssimo nível no ranking mundial, 
provindas de diferentes países: Brasil, Argentina, Bélgica, Geórgia, Itália, 
Hungria, Crácia, Espanha, França, Chile, México, Romênia e Estados 
Unidos, além de Grécia, Colômbia, Paraguai, Áustria, Montenegro, Chipre e 
Austrália. Voto aprovado. 
 
Maria Elisa Cappellano – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à Diretora 
Adjunta e Eventos, Conselheira Maria Luiza Porto Ferreira Braga, pela 
realização e sucesso do evento Night Club; 2) aos Conselheiros Carlos 
Edmundo Müller Neto, Diretor de Área de Patrimônio e Assessor de 
Planejamento e José Roberto Carneiro Novaes Junior, Diretor de Serviços 
Gerais, pela qualidade da água da piscina externa, decorrente da obra 
realizada, substituindo, com o novo o sistema, gás cloro por hipoclorito de 
sódio, muito mais seguro ao usuário; 3) ao Conselheiro Francisco Montagna 
Filho, Diretor Cultural, pela promoção da palestra do Pondé, destacando que 
esse tipo de palestra abrangendo Filosofia tem também atendido a uma 
demanda dos associados associados dessa área de matérias culturais, do 
pensamento, tanto que compareceram quase mil pessoas. Votos aprovados. 
 
Silvia Schuster – Agradeceu à Diretoria de Patrimônio, por ter instalado um 
corrimão na piscina externa, anseio de vários associados. Prosseguindo, 
reiterou os votos que havia apresentado, já lidos pelo Sr. Presidente e 
aprovados pelo Plenário, aproveitando para ratificar seu agradecimento pelo 
apoio da Diretoria. 
 
Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha – Propôs voto de louvor ao Diretor 
de Área Social, Conselheiro Raul Mota e Silva, pelo sucesso do evento Folia 
dos Clubes, envolvendo os clubes Pinheiros, A Hebraica, Paulistano e 
Paineiras, propiciando o congraçamento da comunidade, muito elogiado 
pelos associados. Comentou que participaram 3.500 pessoas entre adultos e 
crianças, tendo também recebido elogios à matinê. Um evento muito bem 
organizado e com boa música. Voto aprovado. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Complementando a manifestação 
da Conselheira Silvia Schuster, sobre a conquista do Decacampeonato de 
Bowling de 10 Pinos, lembrou tratar-se de iniciativa do saudoso Conselheiro 
Geraldo de Oliveira Couto, carinhosamente conhecido por Geraldinho, 
implantada há dez anos. 
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Maria Carolina Bastos Bolzan Piovesan – Propôs voto de louvor ao 
Departamento de Recursos Humanos, especialmente ao Diretor de Área 
Administrativa Rubens Bove, em conjunto com o Diretor de Patrimônio e 
Assessor de Planejamento Carlos Edmundo Miller Neto e o Diretor Adjunto 
de Patrimônio Caio Augusto Barbosa de Oliveira Filho, pela preocupação de 
reformar o refeitório dos funcionários, diminuindo as filas e melhorando a 
qualidade do ambiente de alimentação, conseguindo que a empresa 
fornecedora das refeições custeasse essa reforma. Também propôs voto de 
louvor à Diretoria de Serviços Gerais, capitaneada pelo Conselheiro José 
Roberto Carneiro Novaes Junior, ao Diretor Adjunto de Meio Ambiente Felipe 
Andrea, e de Sustentabilidade Álvaro Rafael Mendes Latorre, pela 
preocupação ambiental e de sustentabilidade que o Clube tem alcançado, 
que o torna hoje um paradigma como Instituição entre os clubes nesta área. 
Aprovado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de louvor ao Sr. Eduardo 
Lafraia, recém empossado Presidente do Instituto de Engenharia para o 
biênio 2019/2021, bem como ao Conselheiro Efetivo Arlindo Virgílio Machado 
Moura, que assumiu a Vice-Presidência Administrativa Financeira daquela 
entidade. Aprovado. 
 
Presidente – Lembrou que o Clube estará fechado no dia 1º de abril, em 
razão da comemoração do Dia do Funcionário.  
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 694ª Reunião Extraordinária, realizada 
no dia 25 de fevereiro de 2019. 

Presidente – Não havendo objeção, declarou a Ata aprovada conforme 
apresentada. 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-11/2016 - Primeira discussão e 

votação de proposta formulada por cinquenta e sete 
Conselheiros, de criação de um parágrafo 6º no Art. 16 do 
Estatuto Social e de um parágrafo 6º no Art. 33 do 
Regulamento Geral. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Dulce Arena Avancini – ... Como os senhores sabem, a categoria de 
Veteranos foi extinta em 2006. Quem comprou título do Clube no início de 
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2007 sabia que não teria benesse após os 30 anos de contribuição. Não 
concordo com esse pedido de favorecer associado aos 65 anos, com 
descontos nas atividades esportivas de 50%. Aqui no Clube não podemos 
acompanhar o Estatuto dos Idosos, temos nossas regras. Idosos são muito 
bem atendidos aqui no Clube e seus pedidos sempre aceitos. Portanto, 
damos um valor aos associados antigos do Clube. Pessoas na faixa de 35 a 
50 anos estão comprando nossos títulos, eles terão esse direito? E aqui no 
plenário, quantos serão contemplados, senhores, contemplados com essa 
benesse? Nós, Veteranos mais antigos pagamos as mensalidades e ainda 
taxa de obras. Ajudamos na construção da garagem, CCR, poliesportivo, 
porque não havia verba suficiente para ser realizadas essas obras. Outra 
coisa, por que o Esporte Clube Regata Tietê foi à falência? Porque chegou 
um tempo que só havia Veteranos no Clube. Deviam impostos, não tinham 
verbas para seu custeio e a prefeitura tomou posse daquela enorme área. E 
é isso que não queremos. O Clube Esperia ia para o mesmo fim, mas foi 
alertado e se salvou. Os clubes nobres de São Paulo já não possuem a 
classe Veteranos. Viram que perderiam verbas para proporcionar o bem-
estar dos associados. Outra coisa, logo mais teremos de reformar prédios de 
Tênis, Sauna, que outras obras virão. Daqui a algum tempo teremos verbas 
para isso, com tanto desconto que vai ser dado para tanta coisa, tanta gente 
aqui? 1/3 dos associados do Clube está justamente nessa faixa. Outra coisa, 
infelizmente, Srs. Diretores, vou dar um exemplo. Sou associada proprietária 
do Iate Clube de Itanhaém. Atualmente sou a mais antiga associada. 
Perdemos à prefeitura metade do clube. Infelizmente os diretores que 
entravam não acreditavam que isso seria possível, que a prefeitura jamais 
tomaria. Cada diretoria eleita sabia da nossa dívida de IPTU e outros 
impostos e deixava sempre para o próximo. O próximo que teria que resolver. 
Acabamos perdendo metade do clube. Hoje com muita sorte estamos com 
duas quadras de tênis, marina, piscina, lanchonete, um vestiário, um 
pequeno salão de festas. E lutando para que não percamos o nosso pedaço, 
porque, por exemplo, se a prefeitura comprar a parte, como proprietária 
tenho um quinhãozinho. Se perdermos e pagarmos os impostos eu vou ter 
que entrar na dívida também. Então, acho, se o Clube quiser contemplar os 
associados mais velhos que coloque a benesse após os 75 anos e não nessa 
idade. Se isso não ocorrer, estou vendo uma luzinha vermelha piscando lá no 
fundo do túnel. É isso que tinha que dizer.   
 
Vicente Mandia – ... E venho a esta tribuna não como Presidente da 
Comissão Permanente de Veteranos, venho a esta tribuna como Veterano de 
uma categoria que é líder dentro deste Clube, uma categoria que plantou 
árvores neste Clube, uma categoria que abriu avenidas neste Clube. E este 
Clube é um condomínio, não tem que ter lucro, este Clube tem que dar valor 
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aos Membros deste Clube. E os Veteranos na minha opinião são quem tem 
mais direito dentro deste Clube. Mas vamos ao processo. A propositura pede 
para estender esse benefício a mais de 65 anos. Não concordo. Acredita o 
que deva ser aprovado, se for aprovado, é para os Veteranos. Não poderei 
mexer e não apresentei emendas por motivos alheios a minha vontade. Não 
estive presente na época de 66. Assinei a propositura. Apoio a propositura. 
Não aos 65 anos ter o mesmo direito dos Veteranos que contribuíram para a 
grandeza deste Clube. O que peço aos senhores é que prestem atenção ao 
que vou dizer agora. Vamos lá, na página 30 do processo – Dão licença se 
demorar a encontrá-la. 
 
José Manssur (fora do microfone) – É o parecer da Comissão de 
Veteranos. 
 
Vicente Mandia – Exatamente. Assinada pelo nobre colega Walter Leonelli. 
O que diz: que aprova esse projeto, aprova essa emenda, a Comissão de 
Veteranos só não concorda – Que não fazia parte, mas apoio o que está 
expresso – e que diz: que a emenda do nobre colega que faz parte deste 
Conselho, Tatit, estende que as pessoas com 75 anos ou mais possam 
usufruir desse benefício. Para não mexer e não nos alongarmos, que esse 
processo, meus senhores, vem de 2016, não é de agora, já se passa três 
anos que estamos discutindo matérias financeiras. Quanto vai custar 
subjetivamente, não foi nada apresentado com concreto, nada. Vai custar 
tanto. Vamos perder tanto. Vamos ganhar tanto. Acho que não está em 
julgamento o que vamos ganhar e vamos perder, está em julgamento o que o 
Veterano tem direito. Ele goza hoje de um desconto de 30%, perfeito. Se 
elevarmos para 50 nada vai impedir e não vai influir no orçamento do Clube. 
Os senhores sabem qual é o orçamento dos Veteranos do ano que vem, 
deste ano 2019? R$120 mil no ano passado, R$120 mil, R$10 mil por mês. 
Quando fui Diretor de Veteranos recebi R$86 mil e tinha que dar festa. Agora, 
teve uma alegação que o Veterano goza de um desconto no convite para 
participar da festa de Veteranos. O que custa isso para este Clube, 
senhores? Este Clube é rico, não é um Clube que depende de muito. Têm 
muitos aposentados que hoje são Veteranos e dependem de vir ao Clube e 
usufruir o que eles têm direito. Essa é minha opinião e desculpe-me pela 
minha presença.  
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Utilizando-se de projeção de 
slide no telão, assim se manifestou:  ... Vamos apresentar inicialmente aqui a 
identificação de uma oportunidade. Considerações: a infraestrutura instalada 
tem capacidade ociosa para absorver aumentos de inscrição. Não haverá 
aumento de custos. Tenho informações de um clube de Minas, que 
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aumentou sua receita de forma significativa com o aumento do número de 
inscrições para os horários ociosos, com desconto nos preços. O Veterano 
na sua grande maioria horários ociosos. O Veterano normalmente tem uma 
grande redução na sua renda quando se aposenta e tem tendências a se 
isolar ou entrar em depressão. A nossa proposta para os Veteranos pode 
servir como um projeto piloto visando estender para todos os associados o 
uso da capacidade ociosa, nos horários ociosos, com desconto nos preços, 
trazendo vantagens para todos. Para o Clube, o aumento da receita sem 
aumento de custos. Para o associado, mais conforto nas atividades. Aponte-
se por derradeiro que a infraestrutura do Esporte Clube Pinheirosnao seria 
minimamente afetada pela reintegração dos nossos estimados Veteranos. ... 
Vamos mostrar rapidamente a situação atual do quadro de associados. O 
número de associados hoje no Clube é de 39.100. Número de contribuintes 
28.570. Número de não contribuintes 10.530, dos quais 9.800 são Veteranos 
e 730 outros, como atleta benemérito, honorários, remido, etc. Veteranos que 
não frequentam o Clube. Essa é uma informação importante também. O 
pessoal fala muito que nós temos 10.000 Veteranos, sobrecarrega demais o 
Clube, mas hoje temos 3.650 Veteranos que não frequentam o Clube há 
mais de dois anos, há mais de cinco anos, e assim por diante. Se for olhar, 
as estatísticas estão aí. Veteranos que frequentam o Clube 6.150. Veteranos 
inscritos em atividades pagas 2.500, ali do lado direito do gráfico. Perfil de 
inscrições conforme desconto de Veteranos. As atividades com desconto 
hoje para Veteranos apresentam o seguinte perfil: 1.600 inscritos nas 
atividades de Fitness, Futebol, Natação, Squash e Tênis. Com desconto de 
15%, 800 inscritos: Ginástica, Hidroginástica e Yoga. E atividades sem 
desconto tem 100 inscrições. Receita com taxas. O total de receitas hoje que 
o Clube consegue é R$ 25,500 milhões, dos quais R$20 milhões para 
atividades esportivas; R$3,800 milhões para sociais e taxas culturais 
R$1,700 milhão. Desse total de R$25 milhões, R$1,500 milhão são as 
inscrições correspondentes ao Veterano, pagas pelo Veterano. Isso significa 
6% do total de receita com taxa. E 0,8% do total do orçamento de custeio do 
Clube. Também são concedidos descontos para as taxas das atividades dos 
jovens. Por sinal um incentivo muito louvável. Hoje o Clube oferece esse 
incentivo para reintegração do Veterano e oferece para incentivo para os 
jovens. A nossa proposta é dar um desconto de 50% para as taxas pagas 
pelos Veteranos. O desconto hoje é em média de 30% e já relacionamos 
quais são as atividades que tem direito a esse desconto de 30%. O incentivo 
a ser concedido deve aumentar o número de inscrições. O ponto de equilíbrio 
entre receitas e despesas está em torno de um aumento de 13% do número 
de inscrições dos Veteranos. Os senhores podem ir acompanhando que está 
na ordem que estamos falando. O número atual é 2.500 inscrições. A meta 
para o aumento de inscrições de 13% elevaria para 2.825. Aumento de 325 
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inscrições. O aumento de arrecadação com esse aumento de inscrições é de 
R$195 mil. Com o aumento do número de inscrições, a frequência do 
Veterano aumenta, e por consequência a receita do estacionamento. 
Considerando que dos 325, 200 associados vão ficar mais de 3 horas no 
Clube duas vezes por semana, os demais devem morar entorno, devem usar 
o Uber, que hoje é uma coisa muito de uso, nós vamos ter um aumento de 
arrecadação estimado em R$115 mil, sem considerar o consumo em 
lanchonetes, restaurantes e outros. Com o aumento do desconto a ser 
concedido aos Veteranos teremos uma renúncia de receita de 
aproximadamente R$300 mil. Considerando o aumento de receita de R$310 
podemos concluir que aprovação desse projeto não vai acarretar prejuízo aos 
associados. Voltaria a insistir num ponto, pedir licença a vocês para ler 
novamente: A nossa proposta para os Veteranos pode e deve servir como 
projeto piloto, visando estender para todos os associados o uso da 
capacidade ociosa, nos horários ociosos, com desconto nos preços, trazendo 
vantagens para todos. Então, isso foi feito por um grande clube de Minas e 
teve um resultado muito expressivo. Muito obrigado. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto (aparte) – ... O senhor colocou na sua 
exposição que seria um projeto, se compreendi, contudo, a proposta prevê 
uma alteração do Estatuto. E todos aqui sabem que uma alteração do 
Estatuto requer uma Assembleia Geral, seja para inserção dessa alteração, 
seja para sua retirada. Então, gotaria que o senhor explanasse um pouco 
como pensa nessa questão como projeto. E se o senhor, como aquele que 
encabeça essa proposta, concordaria em suprimir dessa proposta alteração 
do Estatuto, até porque é um projeto. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Encabecei o projeto, mas foi 
discutido com um grupo grande de Conselheiros. Por que colocamos a 
alteração no Estatuto? Para evitar que esse desconto vá de acordo com a 
maré. Então, hoje uma Diretoria vai conceder o desconto, a próxima acha 
que não tem que conceder, vai lá e cortar o desconto. Então, isso começa a 
ter um desequilíbrio financeiro para quem é beneficiado com o desconto, 
então, o objetivo foi só esse. A única maneira de você ter um compromisso 
que vai ter aquele desconto é esse, alterar o Estatuto. Não tem outro. Só por 
isso a gente colocou alteração no Estatuto. 
 
Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha (aparte) – Minha pergunta ao 
senhor, primeiro, o senhor afirmou ali que não haverá prejuízo aos 
associados. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Sim, senhora. 
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Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha – O senhor fez algum estudo 
econômico-financeiro? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Sim, senhora. Eu mostrei as 
contas aí. 
 
Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha – Com base em quê? No sentido 
assim, existe algum estudo econômico-financeiro? Acha que não haverá um 
impacto? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – As informações que tivemos 
foram solicitadas e fornecidas gentilmente pela Diretoria, através da 
Comissão de Finanças do Conselho, que sou Presidente, e através da 
Comissão de Veteranos, que o Dr. Mandia é Presidente. Têm os dois 
relatórios aqui com todos os dados. Então, as informações que usei para 
calcular impacto, para calcular receitas, despesas foram os números 
fornecidos pela Diretoria. 
 
Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha – Então, porque assim, fico 
imaginando, aí vou insistir na questão ... do impacto econômico-financeiro, 
porque na minha opinião, na minha não, na gente...  
 
Presidente – Faça o aparte, por favor. 
 
Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha – Desculpe. Quem pagaria os outros 
50%? Porque os outros 50% obviamente vai ficar para alguém pagar essa 
conta, alguém paga a conta dos 50%. Então, aí que está minha pergunta. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheira, se a senhora 
prestou atenção na explanação, lá está escrito que o aumento nas inscrições, 
utilizando a capacidade ociosa, por exemplo, do Fitness que é maior foco de 
receita do Clube hoje em termos de atividades esportiva, isso foi obtido um 
ganho de mais de 20% pelo Minas Tênis Clube. O Clube vai aumentar suas 
inscrições fazendo uma redução, e minha proposta agora é, isso começaria 
com os Veteranos, que foi o projeto original e poderia ser estendido, como o 
Minas fez, para todos os sócios do Clube que queiram trabalhar nos horários 
ociosos. Temos hoje no Clube uma estrutura de catracas eletrônicas que 
controla tudo isso: se a pessoa é inscrita, se tem exame médico, se 
inscreveu naquele horário ou não, ou seja, temos todo um controle pronto, 
montado para controlar o acesso e permitir que seja utilizado. Quem quer 
pagar menos vai usar os horários restritos, horários ociosos. Quem não pode, 
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quer trabalhar de manhã, por exemplo, no Fitness, das 6h às 9h e das 16h 
em diante dá muita gente. Então, a pessoa paga mais e participa daquele lá. 
 
...  
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano (aparte) – ... Têm dois pontos. 
O senhor fala num crescimento de 13% da frequência de Veteranos baseado 
em quê? Que pode crescer muito mais, aí a sua projeção não fecha. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheiro... 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – São duas perguntas, o 
senhor responde as duas rapidamente, por favor. Segundo, representamos 
aqui o Clube inteiro. O volume de Veteranos é bem menor do que os outros 
associados que estão pagando essa conta. Precisa ver se é isso que eles 
querem e esperam do Conselho. Então, acho que temos que pensar nesses 
dois pontos. Primeiro, uma projeção simpática, mas números você consegue 
projetar de qualquer forma, temos que entender a base disso daí. Porque se 
aumentar essa base de 13 para 20, 50 não vai fechar essa conta. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheiro, o que apresentei 
como 13% foi o estudo financeiro que mostra o break even entre o aumento 
da receita provavelmente nas inscrições e o aumento da despesa, que 
mostrei que estaria em torno de R$300, ou seja, a renúncia da receita. Então, 
foi um estudo financeiro muito simples, mostrando que diminuindo, dando um 
incentivo ao Veterano aumento o número de inscrições. Esse aumento do 
número de inscrições me aumenta a receita do Clube, só que também vou ter 
uma despesa junto. Quanto a sua pergunta sobre o conceito “O Clube tem 
muita gente, têm outros sócios”, acho que o senhor esqueceu o que falei, que 
a ideia é usar esse projeto como piloto. Ele sendo aprovado e tendo o know 
how da implantaçõ desse projeto podemos estender para todos os demais 
associados, que isso foi feito no Minas Tênis Clube com sucesso tremendo. 
Então, essa foi a proposta e esse foi o estudo que foi feito em cima dos 
dados que temos fornecidos pela Diretoria. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – Qual é o número de sócios 
do Minas Tênis Clube em relação ao Pinheiros? Só para a gente ter um 
paralelo se funciona, se tem sentido. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – O Minas Tênis Clube é um 
clube muito grande, não sei exatamente o número de sócios, mas tem mais 
de 20 mil, 30 mil sócios. Tem quatro sedes em Minas Gerais, em Belo 



16/51 

 

Horizonte. É um clube poliesportivo de destaque no País. Não sei o número 
exato, Conselheiro. 
 
... 
 
Maria Elisa Cappellano (aparte) – Desculpe-me, mas o senhor falou 
bastante a respeito de capacidade ociosa e que esse desconto iria para essa 
capacidade ociosa. Não li na proposta nada a respeito de horário de 
capacidade ociosa. Gostaria que o senhor me falasse onde na proposta. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheira, falei no início que 
ia apresentar aqui uma identificação de uma oportunidade. Esse projeto foi 
apresentado em 2016 e a Administração do Clube foi evoluindo. Essa 
oportunidade que apresentei, falei “Foi feita recentemente no Minas Tênis 
Clube e estamos propondo que se estenda depois para o Clube”. 
 
Maria Elisa Cappellano – Mas na proposta que vamos votar hoje queria 
saber onde tem a questão da capacidade ociosa. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Não tem, Conselheira. ... Eu 
apresentei uma oportunidade de aumentar a receita do Clube atendendo a 
todos os sócios, não só os Veteranos. 
 
Maria Elisa Cappellano – Muito obrigada. 
 
... 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Verifiquei no estudo que você apresentou, 
que é um estudo muito simples, acho que a gente não teve uma abrangência 
muito grande. Quando da proposta que fizemos lá atrás de acabarmos com a 
Veteranice no Clube, me lembro que até fiz uma emenda. Essa emenda 
trazia uma estatística e tinha esse ponto de break even, que sempre iria cair 
os Veteranos. Ia chegar uma época onde os números dos Veternos iriam 
diminuir, e muito. Até a Comissão à época, já faz décadas aqui, nem 
entendeu muito o que era aquilo. Passou, votado, acabamos e tudo. Aquela 
época tinha dito: Veterano não é um problema e nunca será para o Clube. 
Quando você falou que o Veterano vem caindo, realmente acho que todas as 
Diretorias vêm tratando... 
 
Presidente – Qual é o aparte? ... É porque aparte é pergunta. 
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Cândido Padin Neto – Correto, Presidente, já chegarei. Então, todas as 
Diretorias vêm tratando sempre o Veterano com carinho. Até na minha 
emenda havia suprimido um pouco mais do que isso. Não vejo que deva se 
mudar um Estatuto para chegarmos se o Veterano tem 50 ou 30, a 
porcentagem é pequena, mas é uma proposta que acho que tem que ser 
levada à Diretoria, as próximas Diretorias, para que tenham até manejo. 
Então, minha opinião seria que isso fosse como uma proposta, não sei se 
poderia ser votada como uma proposta à Diretoria de implementação até 
esses 50% de acordo com as finanças do Clube, se houver ou não. Mas 
seria uma questão de gestão dela e não uma proposta para mudança de 
Estatuto. É muito pouco isso para fazermos uma mudança de Estatuto desse 
tamanho. Obrigado.  
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – O senhor fez uma afirmação, 
não fez um aparte. Tudo bem, não tem o que discutir. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Estou lendo aqui na página 66 do projeto, uma 
explanação da Comissão Financeira. E me causa espécie os números. Não 
tenho competência para discutir nessa área, então, peço seu auxílio para 
poder me explanar. O Fitness tem 927 inscritos. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Não. 
 
Vicente Mandia – Está na página 66. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Veteranos. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Ah, Veteranos. 
 
Vicente Mandia – Veteranos, estou falando em Veteranos. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Está certo. 
 
Vicente Mandia – 927 Veteranos. E dão um total de taxas de R$296 mil, é o 
que está aqui. O Tênis 385 inscritos, uma arrecadação de R$206 mil. O 
esporte e saúde 169 inscritos, uma arrecadação de R$58 mil. Hidroginástica 
232 inscritos, uma arrecadação de R$96 mil. Agora aqui causa meu espanto, 
meu caro amigo. ... Outras, 665 inscritos, menos que o Fitness, R$421 mil. O 
que são essas outras que atinge esse tamanho valor? 
 



18/51 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone - questão de ordem) – 
Me inscrevi para falar, achando que todo mundo ia respeitar,... fazer uma 
pergunta específica, concreta. 
 
... 
 
Vicente Mandia – O nobre colega me perdoa pelo tempo perdido, mas acho 
que é necessário esclarecer ao plenário. 
 
... 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Com toda calma: Dr. Mandia, 
tenho a relação das atividades, entregarei ao senhor depois da reunião. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Duas perguntas. A primeira. A sua 
afirmação de que não há prejuízo depende de atingirmos um aumento de 
13% nas inscrições. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Sim, senhor, foi colocado que é 
o break even. 
 
Andreas de Souza Fein – Isso, é o break even. Agora, estamos discutindo 
uma alteração estatutária, que para se viabilizar, ou seja, para não dar 
prejuízo temos que alcançar esse aumento de inscrições. Também acho que 
esse aumento de inscrições não dá para a gente dizer lienar, porque cada 
atividade tem sua estrutura de custos e receita. Então, minha pergunta é, nós 
vamos fazer, uma primeira pergunta, eventualmente uma alteração 
estatutária prevendo que vamos ter um aumento de 13% nas inscrições. E se 
não tivermos, o que acontece? Quem é que vai pagar aquilo que, aí sim, será 
um prejuízo?  
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Se não tiver o aumento de 
13%, o impacto que existe no Clube é muito pequeno e por isso que o risco é 
muito pequeno, está 0,6% do orçamento de... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Gente, por favor, quem quiser 
se manifestar. 
 
Presidente – Por favor, Conselheiro. 
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Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Presidente. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – É um absurdo, falta de 
respeito. 
 
Presidente – Por favor, vamos lá. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Então, minha resposta é essa, 
o risco é muito baixo, é 0,8% do orçamento de custeio do Clube. 
Consequentemente, olha, não é difícil. O Minas Tênis Clube conseguiu quase 
30%, mais de 20% no aumento de inscrições. O Clube hoje tem uma procura 
muito grande por parte dos Veteranos e se você aumenta o desconto dele vai 
possibilitá-lo de bancar essa inscrição. Então, acredito que é um risco 
calculado e um risco baixo. 
 
Andreas de Souza Fein – Tenho mais uma pergunta. 0,8% do orçamento de 
custeio dá alguma coisa senão me falha memória R$1,600 milhão, R$1,800 
milhão. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Estamos falando de R$300 mil, 
se não houver nenhum aumento de inscrição, vamos dizer que o Clube vai 
perder, ou vai renunciar uma receita de R$300 mil/ano, Conselheiro, esse é o 
risco que corremos. Num orçamento de R$250 milhões, o Clube está 
renunciando, se não houver aumento das inscrições, a R$300 mil/ano. Esse 
é o preço. 
 
Andreas de Souza Fein – Minha segunda pergunta é a seguinte. ... Acho 
que discutir o percentual de desconto dos Veteranos... 
 
- O Conselheiro André Franco Montoro manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente – Só um minutinho, gente. O assunto é complexo, é importante. 
O Conselheiro está fazendo uma pergunta, qual é a dúvida? Qual é o 
problema? E outra, se alguém quiser se manifestar é só se inscrever aqui, 
não precisa ficar reclamando no plenário, é um desrespeito aos Conselheiros 
que estão se manifestando. Faça a pergunta. 
 
Andreas de Souza Fein – Minha pergunta é a seguinte: Discutir o percentual 
de desconto do Veterano, se é 30, 50, 43 e 85% acho que é uma discussão 
válida e pertinente, mas na proposta orçamentária, não como alteração 
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estatutária. Minha pergunta é a seguinte. O senhor falou bastante sobre 
Veteranos. Confesso que não entendi essa extensão para 65. E aí já vou 
dizendo, sou contra 65, 60, 70, 85, tudo, porque temos aqui, felizmente nosso 
Clube recebe associados novos com 77 anos de idade, com 75, com 67. 
Acho que não tem como justificar, dar a mesma condição para alguém que 
chega nessa idade àquela que foi dada para alguém contribuindo no mínimo 
por 30 anos aqui. Então, minha pergunta é, o senhor não apresentou nenhum 
dado, nenhuma conta justificando essa – Não gosto dessa palavra benesse – 
mas essa vantagem, vamos dizer assim, para todos aqueles que não são 
Veteranos, que estão aqui com mais de 60 anos, independentemente do 
tempo de permanência. Esse o meu comentário. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheiro, fizemos esse 
projeto junto e com suporte jurídico do Dr. Louzã. E a ideia dele naquele 
momento, e discutiu com a gente e nos convenceu, foi atender ao Estatuto 
do Idoso, prestigiar o Estatuto do Idoso. O número de pessoas hoje no Clube 
– Não consegui essa informação, porque algumas informações nem lembrei 
de pedir – mas o número de pessoas de mais de 65 anos que entraram no 
Clube há pouquíssimo tempo é muito pequeno. O senhor pode achar que é 
grande, estou lhe dizendo que é muito pequeno. A gente consegue pelas 
estatísticas, comparando com outras informações. 
 
Andreas de Souza Fein – Obrigado. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Primeiro, parabéns, gostei da 
explicação. ... Só quero perguntar se você não supôs que com uma 
existência de disponibilidade, na hora que aumenta a coisa você entra nas 
horas ociosas. Achei que era um argumento que você devia ter usado e não 
usou. Aliás, coisa rara, que você costuma acertar as coisas. Obrigado. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Minha pergunta é muito simples. 
Tivemos uma apresentação muito bem feita, baseado em espaço ocioso a 
ser utilizado. Ok, vamos dizer que concordemos com isso, não concordo que 
isso é estatutário. Mas a proposta que vem a público diz o seguinte, então, 
toda base é uso de espaço ocioso e a proposta diz o seguinte: aos 
associados da categoria Veteranos e bem assim aqueles maiores de 65 anos 
será concedido um desconto de 50%, e aí grifo meu, em todas as taxas 
destinadas à frequência nas atividades recreativas, esportivas, sociais e 
culturais. Em todas as taxas é o que está no projeto. 
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Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – É isso mesmo. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Onde está dizendo que vai ser ocupado 
um espaço ocioso e não o que já está ocupado? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Não, o que falei aí foi “Nas 
atividades esportivas você tem capacidade ociosa, isso aumenta a sua 
receita”. Agora, pelo princípio da isonomia, você não pode prestigiar ou dar 
um desconto para um Conselheiro no Fitness e não dar em outra atividade 
esportiva, ou numa atividade cultural. Isso chama em direito, quem é 
advogado sabe “Princípio da isonomia”. Não entendo nada de direito, mas fui 
instruído por alguns advogados. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Não quero discutir a questão jurídica, 
apenas dizer que aqui dizem todas as taxas, não tem nada a ver com espaço 
ocioso, não existe nada no projeto que garante que essa conta vai acontecer. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheiro, o projeto foi 
apresentado em 2016, com o decorrer do tempo alguns clubes foram 
melhorando sua gestão, foram implantando atividades, foram usando 
recursos e comecei aqui dizendo “Vamos apresentar aqui a identificação de 
uma oportunidade”. Isso que o Minas Tênis fez foi recente, então, estamos 
trazendo para o Clube uma oportunidade de fazer o que foi feito com muito 
sucesso. Mas aí é um ato de gestão. Estou só propondo uma oportunidade 
para o Clube, não vou interferir nisso. Isso é ato de gestão no meu entender. 
 
Alexandre Perrone Lomonco – Então, devo entender que a proposta é uma 
e o discurso é outro. Obrigado. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Não, o discurso é um e mostrei 
aqui uma oportunidade para o Clube. De nada. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi (aparte) – Acho que esse ponto que 
você trouxe à discussão aqui hoje é maravilhoso. Realmente o Clube tem 
muito foco para se desenvolver. Os Veteranos precisam vir mais ao Clube 
sim. A gente não tem só questões da faixa de Veteranos. Vou te dar um 
exemplo. Estive conversando com a Conselheira Silvia Schuster e ela me 
disse que os jovens têm fugido do Vôlei, o Vôlei não está na moda. Fui na 
apresentação de Judô e o professor de Judô mostrou que tem 60 alunos de 
Judô com 6 anos, e quando chega com 9 anos tem 20, e quando chega com 
14 anos tem dois. Então, onde estou querendo chegar? Acho que talvez 
mexer no Estatuto engesse. No caso da Hidroginástica, por exemplo... 
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Presidente – Dona Vanessa, a senhora... 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Eu estou falando demais? 
 
Presidente – Não, pelo contrário, de jeito nenhum, é muito pertinente o que a 
senhora está falando. A única coisa é que no microfone para aparte é para 
fazer objetivamente uma pergunta para aquele que se manifestou. Se a 
senhora não quiser fazer eventualmente uma pergunta e quiser se manifestar 
eu lhe inscrevo aqui. A senhora prefere? Depois fala da tribuna. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheira Vanessa, a 
senhora tem muito a acrescentar. Acho que a senhora pode se inscrever e 
mostrar ao pessoal o que pensa, acho que é muito útil. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Aceito. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Peço desculpas a Casa. 
 
Presidente – Imagine. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Não tem que pedir desculpa. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin (aparte) – ... Presidente, vou fazer uma 
pergunta para o Jorge, mas gostaria de fazer para o senhor. Existem 
emendas, não existem? 
 
Presidente – Sim. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Quantas emendas? Uma ou duas? 
 
Presidente – Quatro. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Quatro emendas. Os Conselheiros 
podem saber o que dizem essas emendas? Que podem ajudar na proposta 
do Conselheiro. 
 
Presidente – Todos os Conselheiros receberam as emendas. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Perfeito. Primeiramente, Presidente, o 
candidato a Presidente, melhor falando, parabéns pela proposta. 



23/51 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Obrigado. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – Quem tem experiência em relações 
esportivas, como eu tive, como o Ivan Castaldi teve, como o Serine teve, nós 
sabemos que muitas dessas propostas, muitos dos horários que são usados 
pelos Veteranos normalmente, porque são os horários de tarde e de manhã 
são ociosos. Todo mundo quer nadar, vou dar um exemplo de criança, das 
14h às 16h, 17h da tarde. Às 10h da manhã sempre há vagas na Natação. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin – ... Então, o que acontece? Realmente, 
sim, existe bastante espaço ocioso que pode ser usado pelos Veteranos, 
mas a minha pergunta que gostaria de fazer ao senhor é a seguinte: se 
aumentar esses 13%, como falou um Conselheiro, o Clube teria um lucro, 
porque essas atividades senão me engano são pagas para os professores de 
relações esportivas por porcentual de recebimento, e não por alguma outra 
categoria que ele ganha por pessoa. Isso é correto? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – É, mas o maior lucro que o 
Clube teria com isso é o resgate desses Veternos, que passariam a conviver 
novamente no Clube, praticando um esporte ou outra atividade. Esse para 
mim é o maior ganho que o Clube teria, é esse resgate do Veterano no 
Clube, trazer ao convício dos amigos.  
 
Sr. Maercio Jorge de Campos Vergal (aparte) – Sr. Conselheiro, só uma 
pergunta. Esse estudo que o senhor apresentou hoje o senhor não levou em 
consideração nenhum associado com 65 anos? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Não. 
 
Maercio Jorge de Campos Vergal – Então, quer dizer que deveria ser 
refeito? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – O estudo que fiz, mostrando 
que o crescimento das inscrições, baseei o estudo em cima da... 
 
Maercio Jorge de Campos Vergal – Sem inscrições, só o estudo que o 
senhor fez só baseado em outros Veteranos? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Não fiz,... 
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Maercio Jorge de Campos Vergal – Não sabe? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – ...porque não tenho essa 
informação. E por sentimento, é um número muito pequeno de pessoas que 
entraram no Clube... 
 
Maercio Jorge de Campos Vergal – Não sei o número. O senhor não sabe 
o número? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Se soubesse teria falado, 
Conselheiro. Por quê? O senhor tem algum problema quanto a isso? 
 
Maercio Jorge de Campos Vergal – Não, só queria para ter o estudo. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang (aparte) – São três perguntas. A 
primeira é em relação ao aspecto legal, que o senhor falou dois verbos 
diferentes: atender o Estatuto do Idoso, que me parece uma obrigação legal. 
A gente tem essa obrigação, porque depois o senhor se corrigiu e usou o 
verbo aproveitar o Estatuto do Idoso. É uma obrigação legal ou o Clube não 
precisa fazer esse movimento? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – O Clube é uma entidade 
privada, não é obrigado a cumprir regulamento do jovem, do idoso, nenhum. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Perfeito. Obrigado. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – O senhor como advogado 
precisa saber. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Não sou advogado, sou 
administrador como o senhor, com mestrado em finanças também. E essa é 
minha segunda pergunta. A planilha que o senhor apresentou, sei que foi 
muito simples e direta, para mostrar aquele ganho ela estava estimando um 
aumento do uso do estacionamento. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Sim. 
 
Edurdo de Azevedo Marques Strang – Em 2016 a gente não tinha o Uber 
tão forte como é hoje. A gente imagina que cada vez mais as pessoas não 
estarão usando uma mobilidade, principalmente pessoas acima dos 65 anos, 
vão usar comodidade. Ou seja, aquele ganho financeiro pode não acontecer 
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por parte do aumento de horas do estacionamento, isso impacta o ganho 
positivo. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheiro, o senhor viu que 
estimei um aumento de inscrições de 350, e considerei 200 pessoas 
utilizando estacionamento somente, que justamente alguns sócios moram 
aqui perto e outros hoje usam com muita frequência o Uber. Então, levei o 
número lá para baixo para considerar o cálculo do aumento de receita, ok? 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – É que conservadoramente esse 
número pode tender a 0 (zero), até porque idoso tem direito ao ônibus. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – É uma previsão, qualquer 
previsão pode ser totalmente... 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – E por fim, sinceramente achei 
muito boa esta oportunidade que o senhor mencionou em relação ao uso do 
espaço ocioso, e senão me engano numa discussão prévia desse projeto 
isso já havia sido colocado, mas não com essa clareza que o senhor colocou 
hoje. Será que é o caso de tirar essa proposta como está, para colocar uma 
proposta que seja focada no uso dos espaços ociosos. Ou seja, uma pessoa 
que coloca sua digital na academia de ginástica a partir das 10h, e vamos 
pilotar, como o senhor mencionou, com os Veteranos. Um Veterano, 
colocando sua digital a partir das 10h pagaria metade do preço. Se ele for 
usar em outros horários não teria direito a esse desconto.; 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Acho que o melhor caminho é: 
fazer o piloto de Veteranos. Consertar todos os problemas, aparar as arestas 
e aí, com ato de gestão ou um novo projeto apresentado, estender isso aos 
demais sócios. Acho que é o melhor caminho. Muito obrigado.  
 
Celso Luiz Borrelli – ... Os senhores estão acostumados quando venho aqui 
a esta tribuna venho falar da Comissão de Higiene e Saúde e seus 
problemas. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Celso Luiz Borrelli – ... Então, está muito claro que não venho falar de 
finanças, porque toda vez que venho aqui estou falando de assuntos médicos 
e acho que fui o único inscrito para falar, não fiz nenhum aparte, porque 
queria falar exatamente como um Conselheiro médico. Parabenizar o projeto. 
Vi que todo mundo, isso é bom para o Clube, que todo mundo ficou atento 
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aos números, o quanto isso vai piorar o orçamento, rendimento, quanto que 
isso daí vai gerar de prejuízo. Penso em lucro, prejuízo, mas vocês têm que 
entender que a minha vida o dia inteiro estou vendo saúde, então, meu lucro 
ou prejuízo na saúde do sócio do Clube Pinheiros, e desculpe, não das 
finanças do Esporte Clube Pinheiros. Então, assim, o que vejo de números, e 
gozado, porque li a proposta e não tinha, não falava de ociosidade, essa era 
uma coisa que ia tocar e já foi aqui tão discutido, que vou ganhar tempo e 
falar outra coisa. Acho que isso já está posto, que ociosidade é uma coisa 
extremamente importante. Para vocês saberem, hoje um aparelho de 
ressonância magnética que custa uma fábula, se for fazer o exame durante a 
madrugada num hospital que tem o aparelho funcionando, ou fazer durante o 
final de semana você tem desconto para fazer, por quê? Porque o aparelho 
está lá e o funcionário está lá, mas o funcionário fica lá, ou dormindo ou o 
aparelho parado. Então, a ociosidade deve sim entrar no âmbito dos que 
discute, dos administradores, etc, que não é minha praia, mas deve sim 
entrar nessa discussão. O que queria falar de números pequenos que peguei 
na projeção do Conselheiro Jorge, que temos 6.150 sócios Veteranos – Me 
corrija se peguei o dado incorreto. 
 
Vicente Mandia (fora do microfone) – 9.900 e pouco. 
 
Celso Luiz Borrelli – 9.900 e pouco, num universo em torno de 35 mil. 
 
Vicente Mandia (fora do microfone) – 38. 
 
Celso Luiz Borrelli – Baixei 2 e baixei 3, estou na mesma proporcionalidade, 
Conselheiro, de 38, falei 35, então, assim, estou na mesma 
proporcionalidade. E que desses 9 mil Veteranos, 40% fazem atividades 
pagas. Desses daí, um levantamento que foi feito em 2016, imagina que em 
2016 a Dilma não tinha sido impichada, imagina o que mudou neste País em 
três anos, né? Então, acredito que o Conselheiro Jorge também deve ter 
novas ideias nos três últimos anos que estamos chegando depois da sua 
proposta. Mas tem um número aqui importante: 100 Veteranos praticam 
esportes sem descontos. Então, aqui venho eu, esqueçam a parte financeira, 
me desculpem os financistas se estou abrindo mão de discutir a parte 
financeira, talvez esteja legislando em causa própria, porque em breve 
estarei, gostaria de usar esses privilégios, mas somente 100 Veteranos estão 
praticando esporte neste Clube, pagando. Será que isso é coincidência? A 
gente sabe que os índices de longevidade neste País vem crescendo muito. 
A idade média hoje de um indivíduo e de uma mulher, que é minha 
especialidade, que atinge 85 anos na nossa classe social, dos 
frequentadores do Esporte Clube Pinheiros, se equivale a de um país 
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desenvolvido, como o Japão, por exemplo. Então, se a nossa idade média, 
calculada pelo IBGE, que vocês veem projetos no Brasil há 71 anos, isso 
está considerando Piauí, Amazonas, etc. Se eu considerar a idade média de 
um sócio do Clube Pinheiros tenho que equipará-lo ao de um país 
desenvolvido. Então, ele vai chegar sim aos 85 anos, e com saúde. Mas só 
tem 100 indivíduos fazendo esporte, gente. 
 
- Conversas paralelas. 

 

Celso Luiz Borrelli – Espere só um pouquinho... 
 
Presidente – Desculpa, Conselheiro, é só porque esse número que o senhor 
está dizendo está equivocado. 
 
Celso Luiz Borrelli – Não, foi colocado aqui. 
 
Presidente – Não. 
 
Celso Luiz Borrelli – Está bom, desculpe. Estou dizendo assim, que eram 
100 que estavam fazendo sem desconto nenhum, que estavam utilizando e 
pagando integralmente, esse foi o número que colhi. Esse número é correto, 
Conselheiro Jorge? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (fora do microfone) – É correto. 
 
Celso Luiz Borrelli – É correto. Desculpe, Presidente, o número é correto. 
Feito o reparo do reparo, o número é correto. Então, assim, diante disso, será 
que isso daí não tem a ver – Peço atenção dos senhores, porque quando 
estou no plenário faço tanto sacrifício às vezes, porquero quero mexer no 
meu celular, mas presto atenção. Estou terminando, palavra que estou 
terminando, mas um dado importante, porque ninguém falou de saúde aqui. 
Aqui todo mundo, todos os apartes, inclusive do Presidente da Comissão de 
Veteranos, eram de números. Estou querendo falar de saúde – Então, assim, 
será que isso não tem a ver, esse número tão reduzido, será que não tem a 
ver com a baixa renda que está se instalando em todo País? Será que não 
está pesando? Estou fazendo perguntas para os senhores refletirem na hora 
de fazer sua votação. Será que não tem a ver que talvez melhor do que 
pagar o Fitness, ou pagar uma atividade esportiva, ele vai fazer outra 
necessidade priorizada por ele? Será que se a gente, não vou nem chegar 
nos números, que para mim foram surpreendentes, Conselheiro Jorge, 
aqueles números que o senhor apresentou que a gente não teria prejuízo. 
Vamos que não seja e vamos que o prejuízo aconteça, ele não será de 
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R$300 mil. Que se seus números estão errados, eles vão para R$150 mil, 
num orçamento de R$250 milhões. O que peço, vi só uma vez essa palavra 
ser falada aqui, quero realçar essa palavra, isso daí é o resgate, a gente tem 
que fazer, porque o indivíduo que é sócio do Pinheiros, Veterano ou não e 
frequenta o Clube, ele é um esportista em potencial. Então, a gente precisa 
estimular uma proposta como essa no intuito de obter o resgate daquele que 
foi esportista e que hoje deva estar querendo praticar esporte e possa estar 
com dificuldade. Não sei qual é o estudo financeiro que teria que ser feito, 
mas terá que ser feito. Que essa proposta não pode simplesmente deixar, ou 
ser aprovada, ou deixar de ser aprovada, se a gente considerar – Estou 
terminando, Presidente – se a gente considerar apenas as condições 
numéricas meramente financeiras. Quero trazer para vocês, estou falando 
como Conselheiro, não como da Comissão de Saúde, mas quero trazer para 
vocês essa reflexão: Temos que resgatar esse esportista nato e que está 
deixando de praticar esportes por algum motivo financeiro. Acho que isso é o 
papel do Clube, acho que isso daí é o papel dos Conselheiros que aqui 
estão, pensarem nessa votação e não ficarem atentos apenas em números. 
Muito obrigado, Presidente.  
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – ... Não quis fazer aparte 
na exposição do Jorge, porque gostaria de me manifestar sobre esse tema. 
Como é um tema de reflexão, acho que a gente deveria fazer uma reflexão 
sobre o conceito. A gente está discutindo dinheiro, mas a gente deveria estar 
discutindo conceito. Existe uma classe de associados que merece ter 
desconto, além dos outros associados? Vi muitas coisas aqui que a gente 
falou e fiz anotações “Ah, o Clube é um condomínio, somos todos iguais”. Já 
não somos, se uma classe tem um tratamento privilegiado já não somos 
todos iguais. Outra que a pessoa falou “Somos um Clube rico, esse dinheiro 
não é nada para a gente”. Não é questão de dinheiro e não é questão de 
valor, é questão do conceito. R$ 1,00, R$ 100,00 ou R$1 milhão mal gastos, 
mal utilizados e com um conceito que não está adequado a nossa Instituição 
tem o mesmo efeito. Não adianta a gente vir aqui discutir uma proposta sem 
discutir qual é o Clube que queremos para nós mesmos. Então, o Jorge falou 
o seguinte “A renda do aposentado cai significativamente”. Ok, uma pessoa 
em início de carreira, com três filhos, a renda cai significativamente da 
mesma forma.  Todos nós temos exceções em nossa vida, todos nós 
passamos por momento difícil. E aquele associado que perdeu o emprego? 
Porque o aposentado está ganhando a aposentadoria, e o associado pai de 
família que perdeu o emprego? ... E o associado pai de família que perdeu o 
emprego e que o Clube passa a ser a única alternativa que ele tem, ele 
também não merece ser contemplado? Então, acho que a gente tem que 
discutir o conceito. Além de tudo, a premissa com que foi feito esse estudo 
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não me dá nenhum embasamento para deduzir se isso é bom ou se isso é 
ruim. Porque, assim, ok, vamos ganhar R$300 mil, que é 0,6%. Então vou 
pegar e fazer uma contrabalança: Oh, temos 9 mil Veteranos e apenas 6 mil 
frequentam o Clube, isso dá 66%. Será que 66% dos associados pagantes 
frequentam o Clube? Com certeza não. Então, os Veteranos frequentam 
muito mais o Clube do que o associado pagante. E essa é uma reflexão que 
tem que ser feita também. Então, a gente está aqui fazendo o quê? A 
vitimização, de verdade, Srs. Veteranos, o que vi aqui? A vitimização: o 
Veterano é o coitadinho que não pode vim o Clube, que não tem dinheiro, e 
tudo isso. Mas a vitimização tem em todos os lugares. Então, o que acho? 
Acho de verdade que a gente tem que pensar qual é o conceito que quer 
para o Clube. Nós queremos dar esse desconto para uma classe de 
associado que tem problema, que não pode pagar, ou que precisa frequentar 
mais o Clube? Ou então queremos ocupar melhor os horários ociosos? 
Super concordo em utilizar os espaços ociosos, desde que seja para criança, 
associado, Veterano, mãe de família. Então, a gente tem que fazer não uma 
regra específica, mas trabalhar o conceito de que tipo de Clube queremos 
deixar. Por fim, gostaria de fazer apenas mais uma colocação, que é: eu 
também não acho correto que os associados que sejam beneficiados por 
essa proposição possam votar nela.  Nós não reclamamos no nosso 
Congresso quando os deputados votam seus próprios aumentos. Para mim 
me parece muito ilógico a gente aprovar que os associados acima de 65 
anos, que serão diretamente beneficiados com essa proposta, votem nela. 
Nisso, porque sei que têm associados acima de 65 anos que vão votar 
contra, como já se manifestaram aqui. Mas acho que pelo princípio da 
isonomia, que também foi falado, quem tem que votar é uma categoria 
isenta, que não irá se beneficiar desse benefício.  
 
... 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – É que de alguma maneira procuro 
entender de conceito e você está seguindo o conceito de pessoas diferentes 
têm que ter o mesmo resultado. É uma coisa que doi na alma da gente, de 
quem trabalha com conceito. Você falou que a simples diferença não 
justificava e vai para igualdade, é uma coisa absurda em termo de lógicas, 
me desculpe. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Desculpa, mas estou 
explicando o seguinte: os conceitos que foram apresentados para justificar 
essa proposta foram “Os associados Veteranos têm uma redução na sua 
renda”. Dei exemplos de outros tipos de associados que também tem 
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redução na renda e não são contemplados por esse projeto. Existe outro tipo 
de associado... 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Mas o projeto não pretendia ser universal, 
ele está corrigindo uma falha, não todas as falhas. 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Mas por que há uma 
falha? Estou te fazendo essa pergunta: Qual é a falha que existe no 
processo? 
 
Vicente Mandia (aparte) – É o seguinte, pela sua colocação, este Conselho, 
os presentes não têm direito de votar mais nada. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Por quê? 
 
Vicente Mandia – Porque temos cento e quatro Veteranos no Conselho, se 
acaso os Veteranos aqui votarem todas as outras matérias elas serão 
aprovadas. O que vale é o bom senso. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Não, me desculpe. 
 
Vicente Mandia – Sim, senhora, o que vale é o bom senso, o que vale é 
essa discussão para ilustrar o que vai melhor, o que é melhor... 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Desculpe, mas acho 
que o senhor está equivocado, porque falei que os associados acima de 65 
anos não poderiam votar esta matéria, porque eles são diretamente 
beneficiados. Isso não impede de eles votarem mudanças estatutárias que 
não os beneficiem diretamente. 
 
Vicente Mandia – Não estou discutindo matéria de mudança de Estatuto, 
estou falando que neste Conselho temos cento e quatro Veteranos, então, 
todas as matérias apresentadas estão aprovadas. 
 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin (aparte) – Tenho impressão que vocês 
não pensam, vocês não têm saúde para chegara a uma idade. Não é 
possível uma polêmica tão boba dessas, prejudicar as pessoas. Quem são 
vocês para saber? O mundo todo dá desconto de passagem. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – E os Veteranos já têm 
desconto de 30%. Não estamos querendo tirar o desconto, vocês já têm 
desconto de 30%. Estamos votando é o aumento de 30 para 50. 
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Celso Luiz Borrelli (aparte) – Duas perguntas. A primeira pergunta: não 
entendi, Conselheira Renata, a senhora tem uma retórica empolgante e às 
vezes os caminhos percorridos pela retórica jogam palavras que preciso de 
algumas explicações. Por exemplo, a senhora falou que é contra a 
vitimização. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Sim. 
 
Celso Luiz Borrelli – Desculpa, vou fazer a pergunta e depois você me 
responde. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Ok. 
 
Celso Luiz Borrelli – Não vi momento nenhum a vitimização de nenhum 
Veterano aqui, vi a colocação de um projeto piloto e que obedece aos 
conceitos que a senhora preconiza. Ali tem um conceito: o conceito é o 
Veterano, é o resgate do Veterano às atividades esportivas. O pai de família 
que perdeu..., mas esse Veterano pagou 35 anos este Clube. Agora, minha 
pergunta é o seguinte: quando a gente utiliza a sua proposta de os Veteranos 
– Que acredito que essa proposta é antirregimental, depois perguntarei à 
Mesa se essa proposta é regimental – Mas não está ferindo um conceito? Na 
sua avaliação de conceito, quando digo “Só pode votar essa proposta quem 
tem menos de 65 anos” eu não estou ferindo um conceito de democracia? 
Quem está aqui foi elegível, se ele tem mais ou menos é outro problema. 
Pergunto se não está ferindo um conceito? 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Está ferindo o conceito, 
que acredito que a pessoa não possa voltar algo que lhe beneficia 
diretamente. Desculpa, mas isso é uma coisa que acredito. Se juridicamente 
isso faz sentido ou não eu não sei porque sou engenheira, mas o que sei é 
que grande parcela da população manifesta sua indignação quando 
senadores votam seu próprio aumento. 
 
Celso Luiz Borrelli – Isto é outro problema, não é problema nosso. 
 
Presidente – Não, não, não, não. Sem discussão. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Agora vou responder à 
pergunta que você fez da vitimização. Respondendo a esse seu aparte, nas 
retóricas tivemos duas linhas de raciocínio: a linha de raciocínio de voltar a 
frequentar esporte, que algumas pessoas defenderam, e você defendeu com 
bastante eloquência, porém, com exemplos que não condizem com a 
realidade do Clube, porque uma clínica privada tem objetivo de ganhar 
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dinheiro e o Clube não tem. Mas teve pessoas que vieram aqui e 
defenderam, porque o Veterano teve perda na renda, o Veterano não tem 
condições, isso para mim é a gente colocar uma situação de, desculpe a 
palavra, que pode soar pejorativa, mas uma retórica de vitimização, onde a 
pessoa é vítima de uma condição da sociedade. E daí eu trouxe o exemplo 
que existem outras pessoas que podem ser vítimas da sociedade, como o pai 
desempregado, a família que não teve oportunidade de ter planejamento 
familiar. Vocês estão levando a palavra vitimização para um conceito 
pejorativo, onde não estou dizendo isso, toda pessoa – Dr. Manssur me 
corrija – toda pessoa é vítima de uma situação que ela não controla, é por 
isso que se existe a palavra vítima. Então, vitimização não é uma palavra 
pejorativa, e sim expressa uma condição, onde você está preso numa 
situação que não controla.  
 
André Franco Montoro Filho – ... Vou dividir minha apresentação em duas 
partes. Primeira, era aquilo que tinha pensado falar e depois vou comentar 
algumas coisas que foram aqui colocadas. Em primeiro lugar, se essa 
proposta for aprovada eu serei beneficiado. Não apenas eu, mas meus 
amigos, meus eleitores serão beneficiados, então, se pensasse do ponto de 
vista individualista, egoísta deveria apoiar. No entanto não apoio, porque 
acho que acima de tudo se coloca também uma questão de justiça. Será que 
é justo que os maiores de 65 anos tenham essas vantagens em detrimento 
de outros? Tenho muitas dúvidas a respeito do exercício do Jorge, porque 
considero só um exercício e até uma conta de chegada, porque ele partiu já 
do break even que dava aquele resultado que ele queria, eu acho que têm 
que considerar outras coisas ali. Mas que haverá o impacto financeiro e 
alguns serão beneficiados. E é justo que quem seja beneficiado são os mais 
idosos? Aqui se apresentou bastante a ideia de que sim, porque há uma 
queda de renda, eles teriam menos renda. Bem, na minha roda de Veteranos 
frequenta o Clube, e não são só 100, como parece que foi colocado aqui, são 
milhares de Veteranos que frequentam o Clube e tem já o desconto de 30%, 
não sei se a situação financeira dos filhos dele é melhor do que a dele. Pela 
mostra que tenho, a situação financeira deles é melhor que dos filhos. Como 
a Renata colocou, há o problema da educação dos filhos. Tenho quatro 
filhos, dez netos, só uma neta já está na USP, os outros meus filhos pagam, 
é pesadíssimo e têm grandes dificuldades para aguentar isso, e para eles é 
difícil. Meus primos, meus sobrinhos a mesma coisa, têm dificuldades 
também de enfrentar, talvez mais do que os pais, do que, meus irmãos. Não 
sei, é relativo, varia. Então, não sei se seria a forma correta de dar esse 
desconto. E como economista, me assusta muito essa questão dos 
incentivos, dessas bondades. Daquilo que acredito que o Marcos Lisboa, o 
grande economista, Presidente do Insper fala “Que o Brasil é o país da meia-
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entrada”. Todo mundo quer uma vantagem, mas quem paga? Se alguém não 
paga, alguém vai pagar. Se eu tenho meia-entrada no cinema alguém vai 
pagar. Se eu, de acordo com essa proposta, tiver um convite, metade do 
preço para o Veterano para a Festa de Carnaval, ou para Festa Junina, 
alguém pagará, alguém vai ter que aumentar. Por que aqueles menores de 
65 anos têm que pagar, subsidiar os mais idosos? Se eles tomarem a 
iniciativa, se for feito o plebiscito, se colocar isso: Senhores menos de 65 
anos, vocês querem pagar os benefícios dos mais de 65 anos, e eles 
quiserem, tudo bem. Mas acho que não é isso que está se colocando, é algo 
imposto de uma forma que, tornando rígida, inflexível uma mudança 
estatutária regimental. Achei muito interessante essa ideia do Jorge como 
políticas de gestão, de utilizar horários ociosos, de dar desconto, seja para 
mais idoso, ou para mais jovem, para criança, e aqueles horários ociosos, 
acho que isso é o mínimo. Mas isso é gestão, não pode se amarrar. Como é 
mania do Brasil, tudo tem que estar na Constituição, amarra-se tudo, o Brasil 
se torna ingovernável. Como é ingovernável hoje. Vamos querer no Clube a 
mesma coisa? Essas coisas vão caminhando nessa direção. Você falou aqui 
do Tietê e do Floresta, quase o mesmo caminho, isso que queria pensar. 
Você torna a coisa estatutária, regimental não vai atrapalhar a atual gestão, 
que está saindo daqui a dois, três meses, vai amarrar as futuras 
Administrações. Não sei se vamos ganhar, ou perder. Acredito que a chapa 
da atual situação vai ganhar pelo serviço que está fazendo, mas essa é 
minha opinião, não é opinião de muitas outras pessoas. Democraticamente 
vai se verificar qual é a votação. Mas pode haver troca, que é saudável na 
democracia, se não for daqui a quatro anos que vai ficar preso. As 
circunstâncias podem mudar. Fala-se ociosidade, eu e meus amigos 
Veteranos, meus amigos velhinhos, a época que a gente frequenta Tênis 
está sempre difícil. Uma das coisas que mais ouço críticas à Diretoria quando 
se põe um campeonato de Tênis, que tira duas, três quadras, começa todo 
mundo a querer jogar e não tem quadra para jogar, a não ser meio-dia, que 
ninguém aguenta mais o Sol “a pino”. No Fit também não vejo grandes horas 
ociosas na hora que eu e meus amigos velhinhos – não é, Victorio? – 
estamos lá, está cheio, não vejo tanta ociosidade. E mais do que isso, como 
o Lomonaco, falei do Victorio, falo do filho, lembrou bem: isso não é só para 
atividades esportivas, os 50%, são todas as atividades sociais, culturais, etc., 
que vai ser um impacto muito maior. E não sei se tem toda essa ociosidade. 
Então, sou totalmente contra a proposta. Proponho que essa proposta seja 
rejeitada em benefício do Clube Pinheiros, em benefício das futuras gestões, 
que vão poder tomar as medidas de acordo com o andar da carroagem... O 
que você falou? 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – A maré. 
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André Franco Montoro Filho – A maré. Exatamente, de acordo com a maré. 
Se num determinado ano se está querendo estimular mais o Tênis, no outro 
o Futebol, no outro o problema é mais de crianças, outro é mais de adulto, e 
dar essa liberdade de gestão às futuras Diretorias. 
 
Vicente Mandia (aparte) – O senhor colocou que nós somos o país da meia-
entrada. 
 
André Franco Montoro Filho – É. 
 
Vicente Mandia – Não foi o que o senhor colocou? 
 
André Franco Montoro Filho – O professor Marcos Lisboa que diz e eu 
concordo. 
 
Vicente Mandia – O senhor concorda? 
 
André Franco Montoro Filho – Concordo. 
 
Vicente Mandia – Mas aqui somos uma sociedade civil, não tem fim 
lucrativo, meu caro amigo. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu sei que não tem fim lucrativo, o que 
estou dizendo é que o volume de recursos que se tem é um. Se for gasto 
numa parte não pode ser gasto em outra. Isso é um princípio financeiro, um 
princípio filosófico, físico elementar. Se não cobro de algumas pessoas, as 
outras vão pagar mais, essa a diferença. E acho que do ponto de vista do 
interesse de todos os associados é importante que a Diretoria tenha grande 
preocupação com a eficiência administrativa, porque quanto mais barato 
forem as atividades, mais eficiente for a Diretoria menos recursos serão 
gastos e menos contribuições os associados terão que colocar. Mas, então, 
termino, pedindo, ou propondo que essa proposta seja rejeitada. Muito 
obrigado.  
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – ... Parabenizo o seu discurso, Dr. 
Montoro, que vai muito na linha que iria falar aqui, que é justamente essa 
questão do engessamento do Clube. Que hoje é verdade, a nossa 
Agremiação está em ótimas condições financeiras, mas não legislamos para 
hoje, nem para amanhã, nem para o mês que vem, nós legislamos para o 
futuro. E a Conselheira Dulce Avancini bem lembrou outras agremiações que 
hoje não existem mais. No meu aparte ao Conselheiro Jorge Ehrhardt era 
justamente nessa questão de que muitas vezes foi falado aqui que se trata 
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de um projeto piloto. Ora, se é um projeto piloto não podemos trazer essa 
questão para o nosso Estatuto. Se ele é um projeto piloto tem que ter o 
tratamento de um projeto piloto, então, a primeira proposta que faço aqui, Sr. 
Presidente, na linha que foi falado pelo Dr. Franco Montoro, é que seja ou 
retirado de pauta, se os que assinaram assim o concordem, ou que 
simplesmente seja rejeitado, para não alterar o Estatuto, num primeiro 
momento. Nós também temos uma proposta de alteração do Regimento. 
Agora, se é Regimento e de outro lado tem um projeto piloto nós estamos 
falando de um ato de gestão, como o senhor bem falou. E assim, se é ato de 
gestão é a Diretoria do momento que vai avaliar, que vai trazer esse projeto 
piloto. Vai avaliar se há efetivamente áreas ociosas. Quais são elas. Qual o 
tratamento a se dar, efetivamente beneficiando sim, porque os Veteranos 
merecem o reconhecimento dos mais jovens, assim como os netos merecem, 
assim como os de meia-idade, assim como a juventude. E cada um tratado 
na sua devida proporção, mas por ato de gestão. Passados os anos, 
verificado que esse projeto piloto realmente tem chances, aí sim 
eventualmente os Conselheiros que fizeram, outros mais, a Casa inteira, que 
tragam novamente a questão à baila. Mas que hoje, com todo respeito, acho 
que também, a segunda proposta, segunda proposição de alteração do 
Regimento merece ser rejeitada. É só isso, Presidente. Obrigado.  
 
Presidente – Conselheiro, por favor. Entendi que o senhor encaminhou pela 
rejeição. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – As duas propostas. 
 
Presidente – Exato. E também há um pedido de retirada de pauta? 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Não, só rejeição. 
 
Presidente – Encaminhamento? 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Exatamente. 
 
Presidente – Ok. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – ... Primeiramente, quero parabenizar 
o Jorge pela resiliência em conduzir esse projeto por dois anos. Acho que o 
tema é complexo. Concordo que deva se mudar o Estatuto por essa 
questão? Não, acho que isso não é uma questão de Estatuto, acho que é 
uma questão de gestão. Concordo que deva se dar desconto aos Veteranos? 
Sim, concordo, trata-se de uma questão que tem que ser resolvida com 
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criatividade e sugiro o uso do marketing expedicionário. O marketing 
expedicionário, como já diz o próprio nome, é uma forma de tatear o mercado 
para ver o que funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, criar 
novas atividades com valores promocionais, enviar comunicação a esses 
Veteranos que não frequentam o Clube, convidá-los, trazer com uma 
situação calorosa essas pessoas a conviverem mais dentro do Clube, isso é 
um marketing expedicionário. O que vai dar certo se cristaliza, o que não dá 
certo é deixado de lado, sem se mexer no Estatuto por isso. Vou dar dois 
exemplos aqui de coisas que no passado sugeri através do SAC. 
Antigamente tinham muitos passeios: Dia do Veterano vai passear, vai ver 
um museu, e tal, falei “Pô, por que não tem isso para criança também”? Só 
que a sugestão que dei era a seguinte: Quero que a criança vá com o avô, 
com a avó, com o tio-avô, com o primo mais velho. Não sei, quero que vá o 
Veterano e a criança. Sugeri, porque vocês não fazem o seguinte passeio: 
Museu Catavendo. Os avós vão com as crianças e o Clube proporciona 
pessoas que vão cuidar das crianças para que os avós possam se divertir na 
presença dos netos. Maravilhoso. Acho que bombou. Nunca consegui levar 
meu filho, porque bombou. Toda vez que fizeram isso eu não conseguia 
matricular. Então, assim, outra coisa que sugiro, uma vez sugeri que 
fizessem o cinema ao ar livre. Existem muitos filmes no passado que são 
ícones da cultura, da filosofia, do conhecimento, aos quais as crianças às 
vezes não têm acesso e aos quais os próprios Veteranos às vezes não tem a 
emoção de assistir. Olha, vou fazer uma coisa criativa “Ah, vamos montar 
uns carros de brinquedo na pista de atletismo e fazer um cinema ao ar livre 
ali, com esqueletos de carros usados e colocar os avós com as crianças ali”, 
e passar um filme do passado, de quando a gente ia no carro assistir a 
filmes. Vamos contar histórias. Então, essas são as sugestões, acho que... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Conselheira Vanessa. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Não vou viajar. 
 
Presidente – A senhora está se manifestando muito bem, apenas lembrando 
que o assunto deve ser correlato com essa Ordem do Dia. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Sim, então, quanto à Ordem do Dia, 
gostaria de retirar da pauta, gostaria de colocar isso como uma diretriz de 
gestão para a Diretoria de buscar. E gostaria de indicar dois processos que 
vão trazer benefícios a isso. Primeiro deles achei que o Presidente 
Cappellano foi genial, ele criou uma forma de quando a pessoa se matricula 
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pega um desconto, ou pega um abatimento porque se matriculou em duas, 
três atividades. Usam essa ferramenta para Veterano, então, Veterano, você 
se matriculou em uma atividade tem 15%; três atividades têm 50%, 70%, não 
sei. 
 
Presidente – Pois não. A senhora pede para retirar de pauta, desculpe-me, 
eu perdi, para o quê? Diretriz, como é que é? 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Deixe-me ver o que estou falando. 
Sou contra, acho que tem que ser rejeitado e a gente tem que trocar essa 
discussão de mexer no Estatuto por uma discussão de como criar formas de 
dar desconto aos Veteranos sem mexer no Estatuto, ou através da gestão. 
 
Presidente – A senhora encaminha pela rejeição? 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Sim.  
 
Presidente – Pois não. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Queria dizer que é interessante como as 
coisas às vezes mudam aqui. Isso não tem muito a ver com o assunto, mas 
existe aí paralelamente uma discussão de que essa alteração de dever, de 
dever não, nesse caso de direitos deveria ir para o Estatuto Social. Quero 
dizer que concordo que dever e direito do associado devem ir para o Estatuto 
Social. Infelizmente aprovamos há uma semana um que era dever do 
associado e não foi para o Estatuto. Mas o que me traz aqui mesmo é uma 
preocupação de escutar em defesa de uma proposta muita gente falando em 
ociosidade. Ociosidade. Temos ociosidade. Temos ociosidade no Fitness. 
Temos ociosidade na Natação. Não sei, acho que não tem na verdade, mas 
o que me preocupa é que a gente fala ociosidade aqui, mas a gente não pôs 
no texto do projeto. Então, o projeto não guarda nada com ociosidade, o que 
ele diz é: Desconto de 50% em todas as atividades sem nenhuma exceção, 
não nas ociosas. Isso significa que na conta feita, deveria começar pensando 
que os que fazem hoje sem esse desconto passarão a ter desconto de 50%. 
Então, a conta está errada aí. Mas o que está errado principalmente não é a 
conta, é que o que a gente está falando que é ociosidade simplesmente não 
está escrito no projeto. Uma coisa, então, veja, podemos discutir a filosofia, 
como disse a Renata. A diretriz, como disse a Vanessa, mas a questão é que 
o projeto precisa fazer um link do discurso com o que está escrito. Esse 
infelizmente não faz, então, não cabe nem sequer discussão nessa questão, 
porque ele ninguém justificou aqui apenas nos Veteranos, todo mundo 
justificou – Desculpe-me, Dr. Mandia – Dr. Mandia fez essa tentativa pelos 
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seus Veteranos, mas não há esse link. Agora, se falarmos de ociosidade, 
projeto para usar ociosidade. E aí o primeiro que falou de projeto, sobre o 
que achava de projeto foi o Conselheiro Andreas Fein, que disse “Se é um 
projeto piloto, que é algo que vai se ver, é um desconto”, e depois vários 
seguiram, Montoro, Edu. Gente, se é um desconto, um projeto piloto, não é 
algo que caiba nem em Regulamento Geral e muito menos Estatuto. Essa 
discussão tem que voltar aqui no dia que a gente for discutir orçamento. 
Discutir isso em alteração de Estatuto, o que é isso, gente? A gente está 
“Veja, tudo pode ser discutido, a gente só não pode discutir uma coisa e 
decidir outra”. Obrigado.  
 
Antonio Moreno Neto – ... Venho aqui à tribuna colocar, explanar um fato 
que parece contraditório naquilo que estamos votando, mas quando assumi a 
Presidência do Clube, em maio de 2007, depois de três meses de estudo 
enviamos uma proposta ao Conselho. Na época o Jorge, Assessor de 
Planejamento, o Xixo – nosso eterno Xixo, deu saudades – minha pessoa e 
mais alguns Diretores – Desculpe que estou com a voz ruim – nós 
estudamos terminar com a Veteranice. Por quê? Porque do jeito que ia 
proporcionalmente a isenção de pagamento da mensalidade pelos 
Veteranos, a progressão era geométrica. E aí, até citando como exemplo 
simples, se tivéssemos um prédio de vinte andares, quando dois não 
pagavam, os dezoito pagavam o condomínio. E assim, pela projeção que 
fizemos ia chegar um ponto que o associado tornaria impossível o 
pagamento da contribuição social. E aí, como todos sabem, foi feito 
inicialmente, aqueles que tinham a Veteranice tinha o direito garantido. Os 
que estavam prestes a ter a Veteranice teve uma regra de proporção. E 
aqueles que entraram a partir de agosto de 2007 não teriam mais a 
Veteranice. Ou seja, quem entrou a partir de 2007 não vai ser Veterano 
nunca. Essa foi a posição, preocupado com as finanças do Clube, essa foi 
uma preocupação com o futuro das finanças. Então, por uma questão lógica 
estou colocando esse posicionamento. Estamos discutindo hoje um projeto 
piloto de, pelo que foi apresentado, na possibilidade pior possível, piloto, de 
ter um prejuízo de R$300 mil se tudo der errado, num orçamento, como foi 
dito aqui de R$200 milhões e tantos. E engraçado, estamos aqui a noite 
inteira contra e a favor num projeto piloto, que para o Veterano é importante. 
Por que é importante? Porque o Veterano ganha aposentadoria, Renata 
Campos. Aposentadoria chega a R$4,500 mil no seu máximo. E 
normalmente é um valor muito menor intermediarimente e ele tem dificuldade 
de pagar essas inscrições. Se fosse um valor que estaríamos discutindo, eu 
falo assim minha culpa, na minha gestão, do Dutra, do Arlindo, do Betinho, 
do próprio Cappellano, que prejuízo de R$, 4, R$5, R$6 milhões de 
restaurante, que a gente sempre fala que é um custo social, que é o custo do 
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associado, aí sim seria um negócio que a gente teria que discutir, que a 
gente sabe que é difícil cortar esse déficit. Todo mundo tentou e ninguém 
conseguiu até hoje. Mas estamos falando de um projeto piloto de R$300 mil, 
me desculpem, para favorecer a taxa de inscrição inicialmente em prática 
esportiva dos Veteranos. Então, acho que é um absurdo ficar falando, 
desculpe a minha querida Dulce, de clube vermelho, de Esperia, nada disso, 
estamos falando de R$300 mil no projeto piloto. Para chegar nesse estágio 
tem que, puxa, quebrar tudo. Então, gostaria de dizer que sou totalmente 
favorável a essa proposta, porque não tem influência nenhuma, e se tiver é 
ínfima, no orçamento do Clube. Obrigado, Presidente.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Utilizando-se de projeção de slides, 
pronunciou-se dizendo o seguinte: ... Gostaria de pedir apoio de uns números 
e dividirei o meu pronunciamento em duas partes. Uma, que seria de 
rememorar um pouco de números e depois falar em cima da proposta 
efetivamente. Esse é o nosso quadro que temos aqui no nosso Conselho 
Administrativo: 57% são acima de 60 anos. Ou seja, significa que os 
Conselheiros que estão aqui votando em sua plenitude entendem bem o que 
significa ter mais de 60 anos. Essa é uma realidade que temos aqui. Por 
outro lado, quando se olha, temos aí um total de 39 mil associados, como 
temos falado e uma proporção equilibrada, porém, com um leve viés superior 
da população feminina em relação ao quadro total associado. Esse quadro 
aqui traz uma mensagem para os senhores e para as senhoras olharem, é a 
nossa pirâmide etária. Na proposta original creio que carece um profundo 
estudo, porque a proposta considera que essa pirâmide etária é estática. 
Essa pirâmide etária não é estática, graças a Deus estamos vivendo mais e 
vamos ver que aquela faixa acima de 60 anos vai ser maior daqui para frente. 
Para os senhores e senhoras terem uma ideia, coisa de dez, quinze anos 
atrás tínhamos 1 não pagante para cada 5 associados pagantes. A realidade 
hoje do Clube é 1 não pagante para cada 2,8 associados pagantes. Se 
estamos pensando em ter um Clube lá no futuro, ou seja, um Clube melhor, 
que propicie saúde para todo mundo, este Clube tem que existir. E o que vai 
sustentar este Clube é uma parte financeira. Nós não vamos viver de projeto, 
nós não vamos viver de memórias, nós não vamos viver de benesses. 
Quando olhamos aqui, tem outro quadro interessante. Se prestarem atenção 
naquela seta que diz dependentes. O que significa aquilo nesta 
representação, que é uma representação qualitativa: abaixo de 50 anos 
temos cerca de 21 mil associados. Usualmente esses associados com 
menos de 50 anos nós devemos pensar neles como responsáveis 
financeiros. A maioria dos senhores e senhoras aqui que tem menos de 50 
anos possivelmente estão pagando a manutenção do seu filho, da sua filha, 
estão pagando na média 1 para 3, ok? Isso significa que temos 7 mil 
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responsáveis financeiros, nós não temos 21 mil associados, quem põe a mão 
no bolso são 7 mil pessosas, para financiar tudo o que temos de despesas no 
nosso orçamento de custeio. Então, essa é uma conta interessante para que 
seja feita, porque quando falamos de reduzir preço, muito bem nos ensinou 
Dr. Manssur durante as três gestões que foi feita. Muito bem nos ensinou Dr. 
Collet durante sua gestão. E muito bem ensinou Dr. Célio quando fazemos o 
orçamento: preço que se cobra é decorrente do equilíbrio de custo. Falar em 
reduzir preço sem a devida contrapartida de redução de custo, puxa, é um 
pouco difícil. E temos que ver o seguinte: a estrutura de custo que nós, 
quando completamos 60 anos exigimos do Clube é superior à estrutura de 
custo de quem está abaixo de 60. Podemos ver, por exemplo, o carrinho 
elétrico mais utilizado pelos idosos, sem nenhuma crítica, por favor, não 
estou criticando, estou exemplificando. Quando se olha os atendimentos 
médicos, mais de 50 medições de pressão arterial por dia feitas em idosos. 
Então, podemos ver que a estrutura de custos é diferente. Se queremos viver 
no futuro temos que pensar no custo. Esse é um ponto muito importante. 
Uma ideia da pirâmide etária dividida também pelo gênero que temos aqui. 
Vemos que nosso Clube predominantemente, aquela maioria de mulheres 
também se concentra nesta faixa dos responsáveis financeiros. E temos hoje 
uma quantidade bastante elevada de mulheres responsáveis financeiras dos 
seus lares. Então, o que vemos, esportes. Vamos pensar nos esportes. Esse 
é o quadro de utilização. Todas essas informações foram extraídas do 
relatório anual de 2017, que todos os Conselheiros receberam, deliberaram, 
aprovaram a conta. Relatório ganhador de prêmio aí fora, Prêmio da 
ABRASCA, então, temos o seguinte. Falamos de ociosidade. Vamos pegar o 
Tênis. Ociosidade existe no Tênis? Sim, do meio-dia às 15h. Que Veterano, 
que pessoa acima de 60 anos vai jogar exposto ao Sol do meio-dia às 15h, 
com risco de desidratação. O que vai acontecer com isso? Vamos aumentar 
então a disponibilidade aos custos de aumentar também o uso da despesa 
médica? Isso é uma coisa que devemos pensar. Uma proposta como essa 
deve ter um estudo que contemple também este tipo de necessidade 
especial que vamos ter. Quando falamos do Fitness. O Fitness, sim, tem 
ociosidade. Nos momentos de ociosidade é como no restaurante, a estrutura 
é reduzida, não se têm tantos profissionais atuando lá. Se formos mais 
profissionais atuando maior o custo. Novamente, maior o custo, onde está a 
contrapartida da receita? Devemos equilibrar isso daqui de uma maneira 
muito adequada. Falamos então disso daqui no fim das contas. Devemos 
pensar no Clube por aqui. Aqui diz o seguinte: Quanto de dinheiro tenho para 
cada real de dívida que o Clube tem? Enquanto tivermos numa situação 
menor do que R$ 1,00 estamos inadimplentes, com um risco muito forte. Não 
quebramos, passamos por risco. Discutimos isso detalhadamente. Estou no 
Conselho desde 2010 e vi o esforço de todas as Diretorias, mas todas elas 
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para reverter esse quadro. E acho que se o quadro está revertido agora é o 
resultado de soma de esforços que todas as Diretorias tiveram nesse sentido. 
E isso é uma coisa que devemos celebrar, devemos pensar para frente isso. 
Compararmos com o Minas Tênis Clube, me desculpe, não é uma 
comparação justa. Minas Tênis Clube tem 87 mil associados, quatro sedes, 
onde o problema de ociosidade deles é muito grande. O problema em quatro 
sedes é diferente de um lugar que tem uma sede só. As colocações feitas em 
relação a aproveitar a ociosidade, num clube que tem quatro sedes diferentes 
processam-se de uma maneira totalmente diferente do que temos aqui. Por 
fim, gostaria de fazer um quadro que coloca o seguinte. Se queremos pensar 
em modicidade tarifária, ou seja, tem um menor custo, devemos pensar 
dessa seguinte forma: Devemos aproveitar ociosidade? Sim, mas ociosidade 
que tem custo fixo e não ociosidade que vai implicar em custo adicional. Não 
fizemos uma análise muito profunda do custo adicional que está atrelado a 
isso que foi falado como ociosidade. O custo vai subir, o custo não é fixo. 
Nossa pirâmide etária não é fixa, o estudo precisa fazer uma projeção para 
frente, de como essa pirâmide etária vai evoluir. Ficar parada atuariamente, 
isso não existe. E graças a Deus ela evoluirá, para que todos nós possamos 
estar nas faixas superiores, porque a gente é praticante de esporte. E a 
questão de taxas vem por aí. Então, falo para os senhores o seguinte, nas 
nossas taxas, além do desconto que hoje o Veterano tem, tem o bônus. O 
bônus ainda é adicional, pouco foi falado, mas se mencionou aqui de uma 
maneira muito pequena. E, por fim, em relação à proposta, Sr. Presidente, 
Srs. Conselheiros, Conselheiras, digo o seguinte: a essência da proposta é 
mexer em Estatuto. Fazer um projeto experimental travando o Estatuto, 
gente, é muita responsabilidade fazer uma coisa como essa. A essência da 
proposta não contempla ociosidade. Qualquer coisa que se fale em 
ociosidade está fora dessa proposta. A essência dessa proposta não 
contempla a Veteranice, contempla alguma coisa de 65 anos. Então 
devemos pensar muito bem em relação a esse estudo. Quando o Sr. Jorge, 
que respeito muito na pessoa, tenho excelente relacionamento com ele por 
respeitar não só a pessoa, mas a forma íntegra como ele sempre se 
comportou, nós temos uma condição de debater ideias livremente, estamos 
fazendo isso aqui, agora, mas quando eu estava na Presidência da 
Comissão do Conselho e ele em momento veio discutir essa proposta 
comigo, comentei com ele o seguinte: Quando a gente mora num prédio – O 
mesmo exemplo que o Presidente Toni fez – quando a gente mora num 
prédio, não conheço nenhum edifício que dá algum desconto, ou uma 
benesse por quem morou mais de 30 anos nesse condomínio. E este Clube, 
não fazemos aqui uma reserva atuarial, pagamos despesa, não fazemos 
reservas para frente, pagamos e cobrimos despesa. Nesse sentido, é muito 
importante que ao pensarmos em qualquer coisa dessa maneira tem que se 
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pensar onde está reduzindo custo. Se não reduz o custo não dá para reduzir 
a despesa, como falaram outros Conselheiros aqui. O que vamos fazer é 
onerar aqueles 7 mil responsáveis financeiros que hoje cobrem todos os 
custos deste Clube. Obrigado, Sr. Presidente. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – O senhor sabe 
também o respeito que tenho pelo senhor, pelo seu conhecimento, pela sua 
cultura. Queria só comentar, o senhor falou muito em custo, o senhor falou 
muito ociosidade no Clube hoje aumentaria. Não concordo. Mas um assunto 
que já discutimos algumas vezes, o Clube não conhece os seus custos, o 
Clube não tem um sistema corporativo de custos. Quando a gente falou 
aumentou custo, reduziu receita, aumentou, isso é empírico, não sabemos 
quanto custa, não temos um sistema que nos mostre isso. Enquanto a gente 
não tiver isso, tudo que se falar de custo é teórico. Queria saber sua opinião 
sobre esse assunto. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Acho que isso só reforça a 
necessidade de se rejeitar essa proposta para que seja feito um estudo 
maior.  
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Só para informar ao senhor e aos 
Conselheiros, as quatro sedes do Minas. Uma, para você ter uma ideia é um 
Alphaville, que eles só prestam serviço. A outra é um clube de campo e eles 
aplicaram o que foi falado aqui no Minas Tênis Clube 1, onde tem todas as 
atividades esportivas, porque conheço bem o Minas, posso lhe falar. ... Mas a 
minha pergunta é o seguinte, o senhor explanou toda parte de receitas do 
Clube, número de inscritos, te pergunto: esse plano piloto de R$300 mil vai 
criar um impacto em tudo isso que você está falando? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Esse plano piloto não pode ser levado 
a Estatuto. 
 
Antonio Moreno Neto – Estou perguntando se o plano piloto, não falei 
Estatuto, estou perguntando se o plano piloto de R$300 mil... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – A proposta não é plano piloto, a 
proposta é alterar o Estatuto. Se a proposta fosse um plano piloto, ela daria à 
Diretoria o direito de fazer isso numa previsão orçamentária. Mais, o Minas 
Tênis Clube dá o Projeto Cabeça de Prata em troca de voluntariado. Todos 
os que se beneficiam disso estão inscritos em programas muito intensos de 
voluntariado. Então, não é um programa que tem uma mão só, ele tem duas 
vias.  
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Antonio Moreno Neto – Mas é aplicado numa ação só. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Luís, rapidamente. Vi nos seus 
slides mais uma vez a palavra ociosidade, então, vou insistir. A ociosidade 
está escrito em algum momento no projeto? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não faz parte do projeto, ociosidade 
não faz parte do programa piloto. Não faz parte alterar um Estatuto para se 
falar em cima de ociosidade. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Obrigado.  
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang (aparte) – ... Se entendi aquela 
pirâmide etária, significa que tirando a última faixa até 10 anos de idade, 
como o projeto, senão me engano o Dr. Moreno falou que foi implantado em 
2007, né? Então, a gente tem aquela, tirando aquela faixa até 10 anos de 
idade, todas as outras faixas vão ser Veteranos em algum momento? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não necessariamente, nós temos 
vários associados que ingressam ao quadro associativo com mais de dez 
anos de idade.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro Luís. Não há mais inscritos. Declaro 
encerrada a discussão. Aqueles que estiverem aptos a votar, por favor, 
venham ao centro do plenário. Aqueles que não puderem se retirem. 
Senhores, por favor, vamos prestar atenção para resolvermos da melhor 
forma possível. Como todos ouviram, há encaminhamentos favoravelmente à 
proposta apresentada e tantos outros pela rejeição. A proposta abarca tanto 
mudança no Estatuto Social quanto no Regulamento Geral. No que tange à 
primeira parte da proposta, na modificação do Estatuto Social e que diga-se 
de passagem foi objeto de acaloradas discussões se deve ou não ser 
modificável, percebo e atestem, por favor, através do quadro sinótico que 
vocês têm em mãos, que à direita há uma proposta do Dr. João Benedicto e 
outros signatários, que torna prejudicial eventual análise, caso seja 
evidentemente essa proposta do Dr. João aprovada, de qualquer modificação 
estatutária. De modo que ela tem preferência nesse sentido, posto que se o 
plenário decidir que não deve ser modificado o Estatuto não há falar em 
qualquer outra consequência disso. A proposta do Dr. João Benedicto e 
outros Conselheiros exclui a parte da proposta original que procura alterar 
justamente o Estatuto Social, posto que a matéria não guarda pertinência, 
dizem eles, com os fundamentos disciplinados pelos incisos I a VI do Código 
Civil Brasileiro. Então, vou colocar em votação esta proposta. Aqueles que 
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forem favoráveis à proposta do Dr. João Benedicto, para que não se mexa no 
Estatuto do Esporte Clube Pinheiros nesse sentido, permaneçam como 
estão. Aqueles que forem contrários, queiram levantar-se. A proposta do Dr. 
João Benedicto está aprovada por maioria de votos, de modo que o Estatuto 
Social permanece intacto. Sem prejuízo, passamos agora à análise da 
eventual modificação do Regulamento Geral. Desde logo, me socorrendo dos 
préstimos e ensinamentos da Comissão Jurídica, rejeito liminarmente a 
proposta do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes por falta de 
fundamentação. A Jurídica bem observou, a proposta não está em termos 
para ser analisada por este plenário. Também queria ponderar com os 
senhores e queria, se possível, um esclarecimento eu mesmo, a Mesa, da 
Comissão Jurídica. A Comissão Jurídica fez seu parecer, salientando que na 
eventualidade de aplicação do Estatuto do Idoso, de melhor técnica seria que 
constasse a idade de 60 anos e não 65. Como não constou, digamos de 
forma expressa se isso, vamos dizer, foi uma ponderação ou uma proposta, 
gostaria só de um esclarecimento nesse sentido, porque caso seja uma 
proposta, também passa a ser substitutiva da proposta original, porque muda 
a idade. E aí inclusive a discussão passa a ser até mais ampla na medida 
que estamos ainda pegando cinco anos a mais do que a proposta original do 
Dr. Jorge Ehrhardt. É uma proposta ou é só uma recomendação? 
 
Presidente da Comissão Permanente Jurídica, Renato Müller da Silva 
Opice Blum (fora do microfone) – Ponderação. 
 
Presidente – Uma ponderação, então, não se trata de proposta, Dr. 
Manssur, Dr. Sérgio, Dr. Fasanaro, é apenas uma ponderação. Novamente 
temos uma proposta do Dr. João Benedicto e outros Conselheiros, que 
modifica a proposta original nos seguintes termos: ARTIGO 33 § 6º - Aos 
associados da categoria Veteranos e, bem assim, àqueles maiores de 65 
(sessenta e cinco) anos e com mais de 25 anos de sócio ou àqueles com 
mais de 75 (setenta e cinco) anos, poderá ser concedido um desconto de, no 
máximo, 25% (vinte e cinco por cento) nas taxas destinadas à frequência nas 
atividades recreativas, esportivas, sociais e culturais do Clube. E cria-se um § 
7º - O percentual do desconto será estipulado pela Diretoria de acordo com a 
disponibilidade financeira do Clube, mediante justificação perante o Conselho 
Deliberativo, nunca inferior a 10%. Então, essa a proposta feita para 
modificação especificamente do Regulamento Geral. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Tenho uma pergunta. ... Já 
são 30% e está falando 25. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário.  
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Presidente – Os 30% não estão, salvo melhor juízo, escritos em lugar 
nenhum, está sendo uma praxe da Diretoria, uma liberalidade de conceder 
30% quando é técnico e 15% sem técnico, então, não tem a previsão. Está 
sendo, como outros Conselheiros disseram, um ato da gestão, e assim que 
está vindo. 
 
- O Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira manifesta-se fora do 
microfone. 
 
Presidente – Antes de colocar em votação, quero fazer uma ponderação 
pessoal da Mesa, para que todos possam, talvez eu não tenha alcançado, 
enfim, sou advogado, não sou da área financeira. A proposta original do Dr. 
Jorge, mesmo essa aqui, ela não abrange, como todos perceberam, apenas 
Veteranos. A proposta do Dr. Jorge abrange também aqueles, na proposta 
original, que tenham mais 65 anos, sejam Veteranos ou não, qualquer 
associado com mais de 65 anos. E pela apresentação do Dr. Jorge e por 
outras, do próprio Luís, pessoas que levantaram e até o Dr. Jorge em 
determinado momento realmente falou que não se conhece o impacto dessa 
segunda parte da proposta, daqueles associados que têm mais de 65 anos. 
Veja, o Conselho é soberano para votar, mas não sei até que ponto nós, 
Conselheiros, estamos cientes, caso seja aprovada a proposta, qual o 
impacto financeiro. O Dr. Moreno falou bem de R$300 mil, que foi 
mencionado, mas o senhor repare que foi os R$300 mil da parte dos 
Veteranos. A outra parte, se tem relevância ou não, desconheço e acredito 
que todos desconhecem. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Tenho aqui uma dúvida 
com relação a essa proposta. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Votação. Vamos votar. 

 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Essa emenda aqui, que 
na verdade essa é uma decisão orçamentária, então, podia vir um comando 
de, no orçamento a Diretoria deveria apresentar esse cálculo. 
 
Presidente – A proposta objetivamente é essa, é isso que temos que votar. 
Aqueles que forem contrários rejeitem e vamos à proposta original. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Se ela for contrária às 
cláusulas pétreas do nosso orçamento pode rejeitar. 
 
Presidente – O senhor é soberano para sua decisão. 
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André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Esse é um pedido, uma 
decisão da Mesa, não minha. Como está é inconsequente. 
 
Presidente – Então o senhor vote pela forma que achar melhor. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang (Questão de ordem) (fora do 
microfone) – Sr. Presidente, questão de ordem. Votação pela rejeição de 
todas as propostas, rejeição total. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Por favor, Conselheiro Eduardo, vamos manter a ordem, por 
favor. Senhores, a proposta que está em votação é aquela do Dr. João 
Benedicto de Azevedo Marques e outros Conselheiros, que muda o 
Regulamento Geral, tal qual foi lida e tal qual os senhores podem 
acompanhar pelo quadro sinótico. Aqueles Conselheiros que forem 
favoráveis à proposta do Dr. João Benedicto, permaneçam como estão. Os 
que forem contrários, queiram levantar-se. Proposta rejeitada quase por 
unanimidade. Votemos agora a proposta de alteração original do Dr. Jorge 
Pernambuco. Vamos lá, gente, falta pouco. Dr. Jorge propõe alteração do 
Artigo 33 § 6º, nos seguintes termos: 
 
André Guena Reali Fragoso (fora do microfone) – Sr. Presidente, questão 
de ordem. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Está em votação. 

 
André Guena Reali Fragoso (fora do microfone - questão de ordem) – Se 
não passou na alteração do Estatuto, no Regulamento também não pode 
passar. 
 
Presidente – Como assim não pode passar? Por quê? Estamos modificando 
o Regulamento Geral, não é necessário o Estatuto. 
 
André Guena Reali Fragoso (fora do microfone) - Está prevendo o direito 
dos associados. 
 
Presidente – Acho que o Regulamento pode ser mudado 
independentemente da mudança do Estatuto. ARTIGO 33 § 6º - Aos 
associados da categoria Veteranos e, bem assim, àqueles maiores de 65 
(sessenta e cinco) anos e com mais de 25 anos de sócio ou àqueles com 
mais de 75 (setenta e cinco) anos, poderá ser concedido um desconto de, no 
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máximo, 25% (vinte e cinco por cento) nas taxas destinadas à frequência nas 
atividades recreativas, esportivas, sociais e culturais do Clube. Aqueles 
Conselheiros que forem favoráveis à modificação proposta pelo Conselheiro 
Jorge Pernambuco, permaneçam como estão. Os que forem contrários à 
proposta, queiram levantar-se. Rejeitada a proposta por ampla maioria. 
 
Antonio Moreno Neto (Questão de ordem) – Sugiro que faça contagem, 
porque pelo visual... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Dr. Moreno, o senhor me desculpe, mas foi ¾ a diferença. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Não vi isso daí. 
 
Presidente – Ok, desculpa, mas eu vi. 
 
Vicente Mandia (fora do microfone) (Pela ordem) – Poderia votar a 
emenda do Tatit, que não foi colocada em votação? 
 
Presidente – A emenda do Dr. Tatit foi aditiva, doutor, então, ela cai 
imediatamente quando a principal caiu. Muito bem, o resultado: a proposta foi 
rejeitada em todos os seus termos. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-27/2018 - Primeira discussão e 

votação de proposta formulada por cinquenta e seis 
Conselheiros, de alteração do Art. 23 e seus parágrafos 2º, 3º 
e 4º, do Regimento para Eleição Parcial do Conselho 
Deliberativo. 

Presidente – Pretendendo excluir os votos em branco e os votos nulos do 
cômputo para a obtenção do quociente eleitoral. No prazo regimental foi 
apresentada apenas uma emenda, de autoria do Conselheiro Luiz Eduardo 
Fernandes, pretendendo proibir a Boca de Urna e que a eleição seja feita por 
meio eletrônico (internet). Foi ouvida a Comissão Permanente Jurídica – cujo 
parecer fez parte da convocação enviada aos Srs. Conselheiros com as 
principais peças do processo – destacando que o processo está em termos 
de ser apreciado, entretanto a emenda do Conselheiro Luiz Eduardo 
Fernandes se encontra prejudicada, em face do disposto no Art. 46 do 
Regimento do Conselho, uma vez que não guarda relação direta ou imediata 
com a proposta, etc. Para otimização dos trabalhos da reunião, desde logo 
declaro prejudicada a emenda oferecida pelo Conselheiro Luiz Eduardo 
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Fernandes, com base nos argumentos, bem defendidos, como sempre, pela 
Comissão Jurídica em seu parecer. Não há Conselheiros inscritos. 
Rapidamente, Dr. Manssur, proponente da proposta, me corrija se estiver 
errado. A proposta de alteração é feita da seguinte forma: “Artigo 23 - O 
sistema de eleição é o proporcional, com a utilização do quociente eleitoral, 
que é o resultado da divisão do número de votos válidos, não se computando 
os em branco e os nulos, pelo número de vagas as serem preenchidas, 
respeitando-se a proporcionalidade para cada um dos grupos estabelecida 
no inciso I, do artigo 34 do Estatuto Social.” (onde a proposta oferece a 
mudança está grifado e sublinhado). O “§1º permanece o mesmo. “§2° - O 
número de candidatos eleitos por uma determinada chapa será o resultado 
da soma de seus percentuais obtidos em todos os votos válidos, não se 
computando os em branco e os nulos, dividido pelo quociente eleitoral 
alcançado na forma prevista no "caput" deste artigo, desprezada, no 
resultado, a fração, definindo-se, assim, o quociente partidário.” (novamente 
realçadas as modificações) “§3° - A chapa que não alcançar o quociente 
eleitoral não elegerá nenhum candidato, indo a totalidade dos seus votos, 
representada pela fração do quociente partidário, desprezados os votos em 
branco e os votos nulos, para as demais chapas, proporcionalmente, 
considerando-se os percentuais obtidos pelas chapas nos termos do §2º 
deste artigo.” (as modificações estão realçadas). E, finalmente, o “§4º - Se o 
quociente partidário, tal como definido no parágrafo 2º deste artigo, for 
superior ao número de candidatos inscritos na chapa, as vagas que sobrarem 
serão distribuídas na forma do §3º.” (realçada a diferença neste parágrafo 
também). O “§5º permanece exatamente a mesma redação. São essas as 
modificações propostas na proposta apresentada. Aqueles que estiverem de 
acordo com as modificações sob análise, permaneçam como estão. Aqueles 
que forem contrários, queiram levantar-se. Aprovado à unanimidade. 
Senhores, a matéria está aprovada em primeira discussão. Lembro que por 
se tratar de alteração regimental deverá haver uma segunda discussão, 
exclusivamente para redação final, conforme estabelece o inciso II, do artigo 
60 do Regimento Interno do Conselho. Para compor a Comissão Especial de 
Redação, prevista no artigo 87 do Regimento desta Casa, eu gostaria de 
indicar os ilustres Conselheiros: Claudio Vita Neto, Dr. Manssur se puder nos 
ajudar.  
 
José Manssur (fora do microfone) – É uma honra. 
 
Presidente – E o Dr. Ribas. Pela manifestação da Casa, aprovado.  
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Item 6 - “A Voz do Conselheiro”. 

Ligia Tayar – Pediu as seguintes providências da Diretoria: 1) medida prévia 
para evitar a depredação dos painéis colocados nos muros do Clube na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, como aconteceu no Carnaval; 2) com relação a ratos 
vistos em três locais do Clube, entre a piscina redonda e o jardim que fica 
atrás dele, em direção ao Tênis, nas dependências da Prainha do Boliche e 
atrás do Salão de Festas, na passarela que sai do estacionamento da 
Angelina em direção ao portão que dá na Faria Lima; 3) colocação de telas 
de metal nas grades que circundam o Clube, para evitar que os ombrelones 
disponíveis nas portarias sejam deixado perto das grades e depois levados 
para fora do Clube, como já foi visto. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Edgar Schizzi Cambiaghi – Reportou e pediu providências com relação ao 
reclamo de dois associados, sobre o estado do piso do Clube na região junto 
ao muro da Angelina Maffei, assim como da entrada dos funcionários, que 
está em péssima situação. Isso Seria o caso de se fazer um trabalho 
ostensivo para que isso esteja em boas condições, até que determinado 
momento se faça um novo piso, como em outras regiões, como os prédios e 
que a urbanização seja compatível com todas as instalações do Clube. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Maria Elisa Cappellano – Pediu que a Diretoria informe sobre o cronograma 
da obra do 5º andar, quais seriam os próximos passos e se haverá alguma 
interrupção das atividades existentes, pois está sendo bastante questionada 
no Fitness. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Silvia Schuster – Referiu que também está sendo muito questionada pelos 
associados que frequentam o 4º andar, principalmente pelo pessoal do 
Voleibol, que indagam se já existe um projeto para o sistema de climatização. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 7 - Várias. 

Maria Angélica Masagão Prochaska – Referiu-se à extinção da Orquestra 
do Clube, reportando que pediu esclarecimentos da Diretoria, pois foi muito 
questionada a respeito, porque a Orquestra sempre foi um elemento cultural 
do Clube. Por mais de 18 anos, aqueles que seguiram a vida do Clube nessa 
área puderam verificar o sucesso que causava e sempre foi motivo de 
orgulho do associado. Entretanto, a resposta ao seu pedido não veio 
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completa, porque inclusive perguntava a sobre os Corais. Então, no último 
dia 07 de março protocolou uma nova carta no Conselho, aguardando 
resposta. A propósito, no último domingo, dia 17, a Orquestra Murilo 
Alvarenga, sem tocar no nome do Esporte Clube Pinheiros, fez uma 
apresentação brilhante no clube A Hebraica e foi muito aplaudida de pé por 
todos os presentes. Lamentou que essa Orquestra, que foi um orgulho para 
os associados durante 18 anos, agora seja apresentada como Orquestra 
Murilo Alvarenga, na sua totalidade.  
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Observou que gostaria 
que o associado pudesse ver todos aqueles Conselheiros que passam 6 
horas em pé na frente do salão pedindo voto num único dia de eleição e num 
dia como este não conseguem passar 3 horas sentados. É uma tristeza muito 
grande ver esse plenário vazio. Já passou da hora desta Casa colocar um 
sistema de controle de quem verdadeiramente assiste às reuniões, o 
associado precisa saber. Mais uma vez falo, têm partidos inteiros, chapas 
inteiras que não estão aqui, inclusive acho que deveria existir um processo, 
uma lei ou um Regimento, que quando a chapa inteira não por mais de um 
número X de sessões, elimina-se essa chapa, porque claramente só está 
aqui para ser Conselheiro pelas vantagens que o cargo tem. Prosseguindo, 
reiterou pedido que formoulou em Plenário há cinco meses, sobre o processo 
de comissão do atleta Bruno Caboclo, um atleta de base do Basquete que foi 
vendido para a NBA alguns anos atrás. Disse que quer ter acesso ao 
processo para se certificar, pois soube que esse atleta foi vendido por 1 
milhão de dólares e foi paga uma comissão de 400 mil dólares. Por muito 
menos, no processo dos chineses, de 3,5 milhões de dólares e a comissão 
foi 500 mil dólares, foi criada uma Comissão Especial e tantos temas e tantas 
discussões. O Bruno Cabocho foi novamente vendido na NBA, agora está na 
equipe do Milwaukee. Quer ter ciência desse processo, inclusive para saber 
se nessa segunda venda o Clube tem algo a receber. Ressaltou tratar-se de 
um atleta desenvolvido pelo Clube. Finalizou, dizendo que não entende o 
motivo de ter solicitado essa informação há mais de cinco meses e ainda não 
ter recebido a resposta. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Reiterou um requerimento que apresentou 
ao Sr. Presidente do Conselho, no sentido de que seja promovido um debate 
entre os pré-candidatos à próxima eleição para Presidência da Diretoria, no 
dia 29 de abril. Seria uma oportunidade inédita de todos os Conselheiros 
participarem, formulando questões relevantes acerca das prioridades e 
propostas de cada um. Seria uma forma democrática e prévia, permitindo aos 
eleitores o livre convencimento de voto com responsabilidade, como 
representantes legais dos associados. Perguntou ao pré-candidato 
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Conselheiro Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt o que pensava disso, 
comentando que gostaria de fazer a mesma pergunta ao Conselheiro Ivan 
Gilberto Castaldi Filho, mas este não estava em Plenário. Muito embora o 
debate não esteja legalmente previsto no Clube, seria um grande progresso, 
de forma democrática para todos os Conselheiros e associados, que 
poderiam assistir, da mesma forma que assistem às reuniões do Conselho. 
Acrescentou que a reunião do orçamento participativo também não está 
prevista no orçamento, como não está previsto o voluntariado, entretanto são 
dois avanços do Esporte Clube Pinheiros. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – Respondeu que a 
ideia é fantástica, desde logo aceitando participar do debate e incentivando 
que ele se efetive. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Disse que gostaria que a mesma questão 
fosse feita ao outro pré-candidato, Conselheiro Ivan Gilberto Castaldi Filho. 
Seria muito importante para todos. Entregou ao sr. Presidente um abaixo 
assinado subscrito por Conselheiros, apresentando requerimento de 
realização de um debate. 
 
 
ENCERRAMENTO  

Presidente – Informou quantos Conselheiros assinaram a lista de presença e 
encerrou a reunião às 23:20 horas. 

 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 696ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 22 de abril de 2019. 
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