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ATA DA 700ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE 
AGOSTO  DE 2019. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Patrizia Tommasini de Souza Coelho 
Primeiro Secretário: Claudio Vita Neto 
Segundo Secretário: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretária: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
 
4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes Convocados 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes convocados: Grupo B: 
Marcelo Sant'Anna Bitelli, da Chapa Pra Frente Pinheiros; e, Pedro Paulo Wendel Gasparini, da 
Chapa Unidos pelo E.C.P. Foi convocada, mas não compareceu a Associada Susan Palma Simões de 
Oliveira, da Chapa Participação Viva. 
 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter cívico, 

votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: votos de 
pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento do Associado Veterano Flávio 
Lopes Coelho (“Mulata”), ex-Conselheiro e ex-Presidente da Comissão Jurídica; b) pelo falecimento 
do Associado Veterano Miguel Paschoal Vicente Malato, pai do Conselheiro Eduardo Luiz Malato, 
homenagem esta considerada como sendo Plenário como um todo; c) pelo falecimento do 
Associado Vicente Carlos Rizzo, Suplente do Grupo B pela Chapa Viva Pinheiros; d) pelo 
falecimento do Associado Veterano Homero Alves de Sá, pai da Conselheira Ana Claudia Alves de 
Sá homenagem também considerada como sendo do Plenário como um todo; 2) de autoria do 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, pelo falecimento do Sr. Antônio Capozzi, pai do 
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associado Eduardo Adamo Capozzi; votos de louvor: a) propostos pelos Conselheiros Maria 
Angélica Leite de Souza e Luiz Eduardo Fernandes, ao Associado Maurício Lemmi, por ter doado 
cerca de oitocentos livros para a nossa Biblioteca; b) formulado pelo Conselheiro Luiz Ricardo 
Moreira, aos atletas, técnicos e patrono das seleções do futebol menor que bem representaram as 
cores pinheirenses em campos norte-americanos, nos campeonatos Target USA Cup Weekend e 
Week - Sub 11 Seleção (2 times) e Sub 12 e Sub 14 do futebol base, realizados no último mês de 
julho, obtendo os seguintes resultados: Campeão - Sub 11 White e Sub 14 no Weekend - Sub 14 no 
Week, Vice-Campeão -  Sub 11 Blue no Weekend; 3º Lugar -  Sub 12 no Weekend. Atletas que 
participaram do projeto: Sub 11:  Antonio Cesar (Toni), Antonio Amado 
(Tom), Antonio Fantozzi, Antonio Mello, André Rittes Silva, Bruno Mazza, Eduardo Bove, 
Enzo Zangari, Felipe Almeida Salomão, Felipe Bernuth, Francisco D’amorim (Kiko), 
Guilherme Mereb, Gustavo Meckien, Gustavo Andreoli, Gustavo Prado (Alemão), Jonah Reade, 
João Ferreira, Luiz Neves Fragoso, Luca Simões, Leonardo Brito, Pedro Cepeda, Pedro Saguas, 
Pedro Petreche Almendro, Pedro Biselli Fonseca, Rafael Rossetti e Rafael Costa; Técnicos Carlos 
Pereira (Carlão), Caio Toledo (Dinho) e Gabriel Mastrodomenico; Patronos : Gil Rossetti e André 
Fragoso; Sub 12: Arthur Issa, Hans Lin, Francisco Loureiro, Guilherme Natale, 
Henrique Montemor Moreira, Miguel Zanni, Rafael Lorandi Souza, Lucas Agmont Silva, 
Pedro Barcha, Paulo Renato Opice Blum, Caio Mendes, Thiago Hermann, Flavio Del Nero Filho e 
Enzo Muraro; Técnicos Nivaldo Santos e Paolo Gois; Patrono: Renato OpiceBlum; Sub 14: 
Andre Sica, Eduardo Rittes Silva, Enzo Young, Cezario Caram Filho, Felipe Lopes, Gabriel Sola, 
Gabriel Mello, José Roberto Opice Blum, Leonardo Ginguerra Nascimento, Lucas Sabino 
Zelmanovits, Luigi Dias, Pedro Rossetti, Rodrigo Bicudo Fontoura, Rodrigo Velasco, Sergio Rudelli e 
 Erik Ronay; Técnicos Aparecido Carlos Batista (Cidão) e Paolo Gois; Patrono: Renato Opice Blum; c) 
de autoria do Conselheiro Christian Frederick Hempel Lima, aos atletas Infantis e ao técnico, pela 
participação e excelentes reultados alcançados no Campeonato Mundial de Florete (Paris/França - 
29 e 30/06/2019): Bernardo Schwuchow (técnico), Valentina Basso, Theo Cholfe, Gustavo Bueno, 
Bernardo Bicalho, Frederico Bicalho, Valentina Castilho, Christian Hempel Júnior, Pedro Pacuotti, 
Clara Chequer, Helena Guerra, Ana Beatriz Fraga; votos extensivos aos pais desses atletas, que 
arcaram com todas as despesas de seus filhos e do técnico, uma vez que a Seção de Esgrima está 
sem verba para arcar com os custos; d) de iniciativa da Mesa do Conselho, às voluntarias do 
Departamento de Assistência Social, que trabalham continuamente na separação das doações 
feitas pelos associados, parabenizando a excelente organização durante a distribuição dessas 
doações aos funcionários, bem como as melhorias implantadas nos últimos meses, Aduziu que a 
Terceira Secretária Karim Latorre, que acompanha esse trabalho, informou que quem quiser fazer 
parte desse time basta comparecer ao DAS, pois toda ajuda é sempre muito bem-vinda; e) 
proposto pela Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves, pelas seguintes conquistas: Judô - Jogos 
Pan-Americanos: Larissa Cincinato Pimenta - medalha de ouro - 52kg; Eduardo Yudi Brito Santos - 
medalha de ouro - categoria 81 kg; Beatriz Rodrigues de Souza - medalha de bronze - 78 kg e Ellen 
Froner Santana - 7º lugar 70 kg; bem como aos atletas que disputaram o Campeonato European 
Open de Berlin, Sub 21, a saber: Vitória Siqueira Andrade - medalha de ouro, William de Souza e 
Lima - medalha de bronze, Laura Luiz Nunes Ferreira - 5º lugar, Lucas Antônio Martins Lima - 5º 
lugar e Igor da Silva Morishigue - 9º lugar; Campeonato Sul-Americano Sub 21 (Cali/Colômbia): 
William de Souza de Lima - medalha de ouro, Igor da Silva Morishigue - medalha de ouro, Lucas 
Antônio Martins Lima - medalha de ouro; Laura Luiz Nunes Ferreira - medalha de ouro e Vitória 
Siqueira Andrade - medalha de ouro.  
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Primeiro Secretário – Informou que o Relatório anual das atividades do Conselho e das Comissões 
Permanentes foi disponibilizado para consulta no site do Conselho. Colocou à disposição dos Srs. 
Conselheiros para consulta na Secretaria, cartas enviadas pela Diretoria, a saber: 1) informando 
alterações em sua composição no biênio 2019/2021; 2) encaminhando o Relatório de 
Acompanhamento Mensal, Boletim ECP e as Demonstrações Contábeis de julho de 2019; bem 
como disponibilizando sua equipe funcional para esclarecimentos de dúvidas a respeito, por 
intermédio da Gerente Geral Yara Mansur, no próximo dia 02/09/2019, em horário e local 
preestabelecidos; 3) dando conhecimento de um resumo dos fatos objeto do processo judicial 
“Irmãos Gomes”, relacionado ao Novo Estacionamento Faria Lima; 4) tratando da Previsão 
Orçamentária 2020, informando sobre novidades introduzidas para ampliar a possibilidade de 
participação dos Conselheiros e Associados, com a realização de Audiência Pública e atendimento 
em uma central exclusiva para os Conselheiros, em datas e horários predefinidos. 
 
Presidente – Comunicou que por motivo de viagem, estará ausente de 29/08 a 07/09/;2019, 
período em que responderá pela Presidência do Conselho a Vice-Presidente Patrizia Tommasini de 
Souza Coelho. Dando continuidade, propôs voto de pronto restabelecimento do Conselheiro 
Afonso Ferreira de Figueiredo, que se acidentou recentemente na Sauna. Voto aprovado. 
Prosseguindo, informou que por motivo de viagem, estará ausente de 29 de agosto a 07 de 
setembro, período em que responderá pela Presidência do Conselho a Vice-Presidente Patrizia 
Tommasini de Souza Coelho. 
 
José Júlio Bastos da Veiga Junior – Propôs voto de louvor à Associada Dra. Flávia Rahal Bresser 
Pereira, fundadora de uma instituição denominada Inoccence Project, no Brasil, que defende de 
forma gratuita e voluntária pessoas que foram condenadas e presas inocentemente. Pessoas que 
estão presas, sendo vítimas de tratamentos artroses e vítimas, consequentemente, de sequelas 
irreparáveis psicologicamente. Comentou que a Rede Globo de televisão, nos programas 
Fantástico e Encontro dos dias 04 e 06 de agosto, noticiou que a Dra. Flávia conseguiu de forma 
hercúlea defender, inocentar e soltar após cinco anos encarcerado, um humilde borracheiro, que 
havia sido condenado injustamente, acusado de crimes como se fora o maníaco da moto, uma 
pessoa totalmente diferente dele e que tinha sido acusado pelo estupro de oito mulheres em 
2014. Para se ter uma ideia da dimensão de tantas famílias que estão angustiadas com esses erros 
judiciais, hoje a Dra. Flávia Rahal analisa mais de mil pedidos de reajuste ou de avaliação de 
processos judiciais. Aprovado. 
 
Renato Müller da Silva Opice Blum – Associou-se à homenagem prestada pelo orador a Dra. Flávia 
Rahal Bresser Pereira, aproveitando para externar sua admiração pelo Conselheiro José Julio 
Bastos da Veiga Junior e cumprimentá-lo pelo trabalho realizado à frente da Diretoria Adjunta de 
Futebol. A par de reforçar o voto de louvor consignado aos atletas das categorias Sub 11, Sub 12 e 
Sub 14, comentou que já há alguns anos tem oportunidade de viajar acompanhando as crianças 
atletas do Clube, inclusive seus filhos, nessas competições, podendo testemunhar que é um prazer 
e muito estimulante ver o desenvolvimento desses meninos. Cumprimentou a equipe de Futebol, 
que faz esse planejamento com mais de um ano de antecedência e tanto se dedica a essas 
crianças. Reportou que foram 42 jogos, em 11 dias. É o maior campeonato amador de futebol 
internacional do mundo. O Pinheiros fez bonito, em 42 jogos obteve 35 vitórias, 4 empates e 
apenas 3 derrotas. Elogiou especialmente a categoria Sub 14, que não perdeu nenhuma partida e 
na final venceu nos pênaltis. Nominou dois patronos: André Fragoso e Gil Rossetti, parabenizando-
os pela dedicação ao Sub 11. A equipe do Pinheiros, o time campeão. Finalizando, cumprimentou a 
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Comissão Técnica: Maurício Gerente, Cidão, Paulo Góes, Nivaldo, Gabriel, Carlão e Dinho. Votos 
aprovados. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Propôs votos de congratulações à Diretoria de Esportes, na 
pessoa do Diretor Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira e toda sua equipe, pela conquista de medalhas 
nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Estendeu os votos ao Presidente Ivan Castaldi Neto e 
ao Presidente anterior, Roberto Cappellano. Propôs voto de congratulações à Diretoria, pela feliz 
escolha do nome do ex-Conselheiro Gilberto De Luccia para ocupar a Diretoria do Tênis, elogiando 
sua atuação anterior neste cargo, quando sucedeu o Diretor Nelson Aranha quando teve que se 
afastar por problemas de saúde. Aprovado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Propôs votos de louvor aos Associados Leonel Prata - biógrafo, que 
escreveu a biografia do associado Siegfried, e Siegfried Schalldach - um alemão que migrou para o 
Brasil. Reportou que nesse trabalho literário, percebe-se muito dos valores culturais e esportivos 
da formação do Esporte Clube Pinheiros. Pediu licença à Conselheira Dulce Arena Avancini, 
Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobilig, para encaminhar a obra para o acervo do Centro, 
considerando que Siegfried era amante dos corais e jogador de Basquete junto com o Leonel. 
Proposta aprovada. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Propôs voto de louvor à Associada Mara Lucia Giometti Bertonha 
Tatit, esposa do Conselheiro Flávio Tatit e aos Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda e 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo, pelo primeiro curso de capacitação de mediadores e 
conciliadores judiciais e extrajudiciais. Esse é o primeiro, porque é feito em Libras, também é 
voltado à comunidade surda. Votos aprovados. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Manifestou pesar pelo falecimento de Miguel Paschoal Vicente 
Malato, aos 96 anos de idade e Miguel César Victorino, aos 86, dizendo tratar-se de associados que 
mantinham contato com pessoas muito mais jovens, sempre solícitos, dispostos, e tudo mais.  
 
Celso Luiz Borrelli – Manifestou-se na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Saúde 
e Higiene, para finalizar um assunto já tratado inúmeras no Expediente. Reportou que de agosto 
de 2018 a agosto de 2019, a Comissão vinha tentando implantar uma lei estadual referente à 
desobrigação do atestado médico para que atletas pudessem fazer as suas atividades esportivas e 
que essa desobrigação seria substituída por um questionário, onde o próprio atleta se 
responsabilizaria e assinaria um termo de responsabilidade no intuito de que ele teria as condições 
para prática de esportes. Caso uma das respostas desse questionário fosse positiva, aí sim esse 
atleta deveria apresentar um atestado. Isso aconteceu durante o período de um ano e, felizmente, 
no último dia 15 de julho, a Comissão teve uma reunião com o Presidente Ivan Castaldi e toda uma 
Comissão, Diretores do Departamento Jurídico, do Departamento Médico e conseguiu chegar a 
bom termo, a um documento que a Comissão recebeu da Presidência da Diretoria por intermédio 
da Presidência do Conselho, constando que a partir de 1º de agosto de 2019 o atestado médico 
ficou desobrigado. E conseguimos, junto com os Departamentos Médico e Jurídico, implantar 
algumas ressalvas ao questionário e algumas ressalvas no sentido de melhor proteger as 
normativas do Departamento Médico, no que se refere ao atestado médico. Agradeceu à 
Diretoria, por ter reconhecido a necessidade dessa mudança e também ao Presidente do 
Conselho, pelo encaminhamento da questão. 
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Wilma de Almeida Gonçalves – Parabenizou os medalhistas do Pan-americano da Natação, da 
Esgrima, mas especialmente aqueles do Polo Aquático e do Judô, que acompanha no dia-a-dia, a 
saber: Polo Aquático: Guilherme Almeida, Pedro Vergara, Rafael Vergara e Gustavo Grummy 
Guimarães, seu neto. E no feminino, que foi bronze: Gabriela Mantelatto, Mariana Rogê, Diana 
Abla, Viviane Kretzmann e Tatiana Mendes. Agradeceu à Diretoria por proporcionar condições 
para esses atletas de chegarem ao pódio.  
 
André Perego Fiore – Desde logo, associou-se à homenagem que a Mesa prestaria em seguida, aos 
medalhistas do Pan. Elogiou a atuação do Clube no Campeonato Mundial de Natação, realizado de 
21 a 28 de julho passado, talvez a melhor participação do Pinheiros em campeonatos mundiais de 
piscina longa, destacando Marcelo Chierighini, Pedro Spajari, Breno Correia e João Junior, que 
inclusive estavam no Plenário e a pedido do orador foram aplaudidos de pé. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Salientou a participação no Pan dos atletas da Ginástica 
Artística, como Francisco Carlos Barreto Júnior, campeão no cavalo com alças e na barra fixa, e 
Arthur Nory Oyakawa Mariano, por ter conquistado no individual geral o vice-campeonato, vice-
campeão na barra fixa e campeão também na categoria individual geral. Destacou, ainda, a 
participação dos pinheirenses campeões, desta vez se sagraram hexacampeões brasileiros; seis 
vezes seguidas na categoria adulto. E na categoria infantil foram tetracampeões; pela quarta vez 
consecutiva a nossa categoria de formação, a categoria infantil, é campeã brasileira. 
 
- O plenário aplaude de pé. 

 
Mario Montenegro Gasparini – Associou-se aos votos de louvor consignados pelas grandes 
conquistas do Pinheiros nos Jogos Pan-Americanos. Mas, em razão das últimas informações que 
recebeu acerca de temas ligados a esse andamento, manifestou-se propondo um voto de atenção: 
... na semana passada recebi uma ligação para fazer uma contribuição para poder viabilizar a vinda 
para o Brasil de uma das atletas que foi campeã também mundial na categoria de Esgrima, 
categoria de Espada há alguns meses, e foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, uma vez 
que, segundo consta, o Clube não poderia custear a estada dela e do seu técnico aqui para poder 
dividir um pouco daquilo que encontrou-se como grande prestígio por todos os assistentes nos 
campeonatos em que ela tem participado. Isso me deixou preocupado, porque como pude 
comprovar aqui hoje, não só a pujança esportiva do Esporte Clube Pinheiros, mas como o 
reconhecimento é inequívoco nesta Casa da importância de a gente apoiar o esporte. E trazer o 
esporte para dentro do Clube é nossa obrigação. Fazer com que nossas crianças possam 
compartilhar de momentos junto a esses grandes atletas é fundamental. Tanto é que no sábado 
realizou-se esse evento. Foram mais de 70 crianças, todas estavam presentes. Estava fora de São 
Paulo, não pude comparecer, tenho tido uma rotina de viagens intensa que tem me tirado aqui um 
pouco do convívio dos amigos aqui no Clube, mas fiquei sabendo disso e achei importante dividir 
com vocês, porque momentos como esses é que diferenciam a importância de a gente ter o 
efetivo apoio e trazer essas oportunidades para dentro do Clube. Então, na verdade é um voto de 
atenção, porque é importante que a Diretoria fique atenta a esses pontos e não deixe passar 
oportunidades como essa, porque nem sempre poderemos contar com momentos como esse. 
Assim como também estender os votos de louvor às empresas, aos associados, aos pais das 
crianças que custearam a estada da atleta e do seu técnico, grandes esportistas com 
reconhecimento mundial, para poder dividir um pouco desse conhecimento aqui com os nossos 
atletas e com a seção de Esgrima. Então, nesse sentido é um voto de atenção e um voto de louvor, 
incluindo as empresas que acabaram custeando essa experiência, que foi tão bem divulgada pela 
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área de Comunicação. Todos os senhores devem ter visto nos sites e nas redes sociais. Foi um 
espetáculo, está tendo uma repercussão muito grande. Tivemos quatro estações de televisão aqui, 
então, só pelo prestígio e pela oportunidade eu acho que são momentos como esses que não 
podemos deixar passar em branco. Então, é um alerta que trago aqui ao Conselho, para que 
possamos, assim como vamos ficar absolutamente atentos aos andamentos de todos os temas 
afeitos ao Clube, para evitarmos que problemas como esse se repitam. 
 
 
Homenagem aos Atletas Pinheirenses que participaram dos Jogos Pan-americanos realizados em 
Lima/Peru, no período de 24 de julho a 11 de agosto. 

Presidente – Elencou os atletas pinheirenses medalhistas nos Jogos Pan-americanos 2019, 
conforme a seguir descrito, convidando os presentes para subirem ao palco e receber, 
publicamente, a homenagem do Conselho Deliberativo, exibindo as medalhas conquistadas. 
Convidou para fazer parte da homenagem o Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho, o 
ex-Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano, que participou dos quatro anos do ciclo, o Diretor 
de Área de Esportes Olímpicos e Formação, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, o Diretor Adjunto 
Geral de Esportes Coletivos, Mário dos Santos Guitti, o Diretor Adjunto Geral de Esportes 
Aquáticos, José Ricardo Pinheiro Lima e o Gerente de Esportes Cláudio Castilho. Medalhistas: 
(modalidade/atleta/ colocação final) – Atletismos: Alison Brendom dos Santos - Ouro (400m com 
barreiras Masculino); Altobeli Santos da Silva - Prata (5.000m masculino) e Ouro (3.000m com 
obstáculos Masculino); Darlan Romani - Ouro (Arremesso de Peso Masculino); Ederson Vilela 
Pereira - 7º Lugar (5.000m Masculino) e Ouro (10.000m Masculino); Vitória Cristina Silva Rosa - 
Bronze (100m Feminino), Prata (200m Feminino) e Ouro (4x100m Feminino); Esgrima: Nathalie 
Marie Moellhausen - Bronze (Espada Ind.); Ginástica Artística: Arthur Nory Oyakawa Mariano - 
Prata (Individual Masculino), 4º Lugar (Solo), Prata (Barra Fixa) e Ouro (Equipes Masculino); 
Francisco Carlos Barreto Júnior - Ouro (Cavalo), 8º Lugar (Barra Paralela), Ouro (Barra Fixa) e Ouro 
(Equipes Masculino); Natação: Breno Martins Correia - 5º Lugar (100m Livre), Prata (200m Livre), 
Ouro (4x100m Livre), Ouro (4x200m Livre), Prata (4x100m Medley) e Prata (4x100 Livre Misto); 
João Luiz Gomes Junior - Ouro (100m Peito), Prata (4x100 Medley) e Ouro (4x100 Medley Misto); 
Marcelo Chierighini - Ouro (100m Livre), Ouro (4x100m Livre), Prata (4x100 Livre Misto) e Ouro 
(4x100 Medley Misto); Pedro Henrique Silva Spajari - 5º Lugar (50m Livre), Ouro (4x100m Livre), 
Prata (4x100m Medley) e Prata (4x100 Livre Misto); e, Jhennifer Alves Conceição - 5º Lugar (100m 
Peito), Bronze (4x100 Medley) e Ouro (4x100 Medley Misto);  
 
João Luiz Gomes Junior – Convidado pelo Sr. Presidente, manifestou-se dizendo o seguinte: 
Agradeço em nome de todos os atletas essa oportunidade que o Esporte Clube Pinheiros vem 
dando para a gente no dia-a-dia, de poder fazer parte dessa Entidade enorme, que tem um peso 
gigantesco. Não só no Estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo inteiro, o Clube é bem visto 
pelo apoio que dá a todos os atletas. É isso, essas medalhas não são nossas, mas do Clube inteiro, 
do Brasil inteiro. Então, muito obrigado” 
 
Renato Müller da Silva Opice Blum – Pediu licença para acrescentar: “Me corrijam e me 
complementem, por favor, mas salvo engano a carta que nosso Presidente enviou, se o Pinheiros 
fosse um país seria o 8º na lista de premiados, correto? E se não me engano, tivemos 27, 28% do 
número de medalhas brasileiras, procede? Então, ficam os nossos cumprimentos.” 
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Eduardo Ribas Oliveira Machado – Complementou, dizendo: estamos tendo a honra que muitos 
países não terão: só neste palco tem muito mais medalha do que vários países conseguiram em 
todo o Pan-Americano”. Então, parabéns a todos vocês.” 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 699ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 24 de junho de 2019. 

Presidente – Propôs retificação da Ata para constar que o Conselheiro Otto Bichucher estava 
presente e fora empossado naquela Reunião. Não havendo manifestação contrária, declarou a Ata 
aprovada com esta correção. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-13/2019 - Primeira discussão e votação de proposta 

formulada pela Diretoria, de criação de parágrafo único, no Art. 46 do Estatuto Social; 

de §3º, no Art. 83 do Regulamento Geral e de parágrafo único, no Art. 4º do Regimento 

Interno da Diretoria, visando adequar o Ordenamento Jurídico do Esporte Clube 

Pinheiros às alterações introduzidas à Lei nº 9.615/98 (“Lei Pelé”), pela Lei nº 

13.756/18. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo. Corrigiu erro material na 
emenda do Conselheiro Alexandre Perone Lomonaco, que se referia ao §3º e não ao parágrafo 
único do Art. 83, do Regulamento Geral. Lembrou que em seu parecer, a Comissão de Esportes 
apresentou proposição substitutiva, subscrevendo as emendas do Conselheiro José Manssur ao 
Estatuto Social e ao Regulamento Geral e propondo mudança do dispositivo relativo ao Regimento 
Interno da Diretoria. Portanto, por se tratar de proposição substitutiva, porque constou do parecer 
da Comissão, esta teria preferência na votação. 
 
Regina Helena Secaf – ... O Art. 18A da Lei Pelé tem bastante itens. Faltou este item que a gente 
está agora tentando aprovar, ou vamos aprovar com certeza, porque precisamos do Estado no 
Pinheiros, do dinheiro público. Só há uma diferença aqui, participação de atletas nos colegiados de 
direção e no colégio eleitoral por meio de representantes de atletas eleitos diretamente de forma 
independente pelos atletas filiados da Entidade. Não vi na proposta todo o artigo da Lei Pelé que 
está sendo exigido, só vi na verdade as modificações do que é no nosso Estatuto, do que tem que 
mudar. Acho que deveria ter vindo o artigo inteiro da Lei Pelé, até porque no Art. 18 e 18A da Lei 
Pelé fala-se em transparência. Me parece que estamos sem dinheiro no Clube, ou vi na “Rádio 
Alameda” que por causa desse artigo que precisamos aprovar agora nós estamos sem dinheiro 
público há alguns meses. Então, queria fazer algumas perguntas: Quem está subsidiando esse 
dinheiro? Se for o sócio, por que o sócio não sabe? E deixar muito claro o seguinte, não adianta a 
gente colocar os Regimentos na lei e não cumpri-los. Então, por exemplo, o artigo que fala de 
transparência não cumprimos. O artigo que fala de contratos sigilosos que podem acontecer nós 
não cumprimos, porque estes não vão para a Comissão Financeira, como deveriam ir. Todos os 
contratos sigilosos de alguma forma têm que ir para a Comissão e não vão. Então, ok, vamos 
aprovar, evidentemente que vamos aprovar a Lei Pelé, sou super a favor, inclusive tem um novo 
artigo agora que já foi aprovado pelo Senado, que logo, logo vamos ter que colocar na Lei Pelé 
como que cuidamos dos nossos militantes, como que cuidamos dos nossos atletas que são 
formados aqui dentro. Isso depois do incêndio lá no Flamengo, e a gente sabe que não foi só isso, 
né? Tivemos problemas também, não sei se aqui dentro, se fora, enfim, tivemos problema na 
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Ginástica Artística. Então, acho que a gente tem que se ligar, porque não adianta só, daqui a pouco 
é aprovado “Oba, vamos aprovar o que a gente faz com os atletas militantes” e não cumprir. Esses 
meninos vieram aqui, maravilha. Nossa, dou todo apoio, só não dou apoio, como a gente estava 
comentando agora, não é Grazi, para aqueles que não treinam dentro do Pinheiros. Ou o Clube é 
formador ou o Clube não é formador. E quanto à questão da transparência, só para lembrar, pedi 
duas vezes a ata do concurso para o nosso Salão de Festas. O Fein pediu acho que duas ou três 
vezes, e nada. Então, maravilha, gente, vamos aprovar esse aqui, mas e a transparência. A 
transparência, a falta de transparência também pode inibir o Estado de nos trazer dinheiro.  
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – A senhora falou a respeito do tratamento que foi dado 
pelo Flamengo aos atletas dele. 
 
Regina Helena Secaf – Sim. 
 
André Franco Montoro Filho – Acho uma ofensa enorme ao Pinheiros tentar comparar essas 
situações, porque essa questão não é de lei, se está no Estatuto, é questão de ter vergonha na 
cara. 
 
Regina Helena Secaf – Também acho. 
 
André Franco Montoro Filho – É de cuidar bem dos nossos, isso é obrigação de todo mundo, 
esteja na lei ou não. 
 
Regina Helena Secaf – Com certeza. 
 
André Franco Montoro Filho – E aqui no Pinheiros temos 120 anos de bom tratamento a todos os 
atletas.  Então, não admito que se faça ilações a respeito desse comportamento. Muito obrigado.  
 
Regina Helena Secaf – O senhor pode não admitir, Conselheiro, mas não estamos cumprindo com 
tudo que os atletas precisam. Por exemplo, eles precisam de um plano de saúde, e isso vai vir para 
a lei. Então, seria muito interessante a gente já começar a pensar nisso. Temos dinheiro para isso? 
Então, vai vir para a lei, já foi aprovado no Senado. E o que estou alertando é isso, os nossos 
atletas não têm plano de saúde. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Não é esse o assunto. 
 
Regina Helena Secaf – É um dos assuntos, estou falando de Lei Pelé. E vai ser aprovado o cuidado 
que temos com nossos atletas. Quanto ao Flamengo, Conselheiro, também acho que o Flamengo 
enquanto instituição não é culpado. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não? Lógico que é. 

 
Regina Helena Secaf – Não, são apenas alguns diretores eventuais. Quer dizer, o Flamengo 
enquanto instituição não é realmente culpado. Então, só quero dizer o seguinte: Vamos aprovar 
todo o Regimento da Lei Pelé, mas vamos cumprir, porque a transparência não está sendo 
cumprida e isso pode afetar o nosso dinheiro. 
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Ricardo Malanga (aparte) - A senhora está falando em transparência. Suas perguntas para o 
esporte estão sendo respondidas? 
 
Regina Helena Secaf – Nenhuma. 
 
Ricardo Malanga – Então, eu também não estou sendo respondido. Faz um ano que faço 
perguntas e não recebo. Então, alguma coisa está errada. 
 
Regina Helena Secaf – Com certeza. 
 
Ricardo Malanga – Temos que ver onde está o erro, porque não se responde as formulações 
feitas. Têm várias já. Obrigado. 
 
Regina Helena Secaf – Então, respondendo ao Conselheiro, isso é um caso sério, porque a partir 
do momento que o Ministério – Agora não é mais Ministério, mas Secretaria, ou alguém – fica 
sabendo que não há transparência também não tem mais dinheiro. Então, é bom que o Clube 
fique atento à transparência. Obrigada. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Me inscrevi nesse item especificamente para fazer alguns 
comentários preliminares aos senhores. Acho que antes de adentrarmos ao mérito da questão de 
qual ou quais alteração serão aprovadas no nosso Estatuto, para cumprimento ao quanto disposto 
na Portaria que os senhores têm em mãos, é preciso que os senhores entendam que esse diálogo, 
essa conversa não começou agora. Embora estejamos tratando desse tema de forma emergencial, 
as Comissões foram inclusive diligenciadas num espaço de tempo muito curto para que 
providenciassem os seus pareceres de forma muito célere, quase que não tendo tempo hábil para 
estudarem a fundo a matéria, tendo em vista o prazo exíguo para que pudesse ainda ser encartado 
esse tema à reunião que hoje travamos aqui, esse tema vem sendo discutido desde meados do 
ano passado. Esse assunto começou efetivamente em abril de 2018, com uma comunicação da 
Diretoria anterior, a nossa digna Comissão Permanente de Esportes, onde a Diretoria solicitava à 
Comissão encaminhar com a maior brevidade possível a comprovação dos Membros da Comissão 
Permanente de Esportes, que são ex-federados – Estou lendo aqui o ofício para não cometer 
nenhuma falha – Por meio de carteirinha ou ofício da Federação ou Confederação. E fazia essa 
exigência justamente para dar-se cumprimento em plenitude à Portaria nº 115, que regulamenta o 
procedimento de verificação pelo Ministério do Esporte – Não vou ficar lendo aqui o dispositivo 
legal aos senhores – A digna Comissão Permanente, em tempo, respondeu à Diretoria, dizendo 
que tal entendimento era equivocado, pois a Comissão Permanente de Esportes não é órgão 
colegiado de direção da nossa Entidade e que o envio de documentos comprovantes ou não de 
serem eles atletas ou não, não iria em nada provar o cumprimento do quanto exigido pela Portaria 
que regulamenta o artigo da lei. Idas e vindas, respostas e ofícios à Diretoria. E a Diretoria 
continuando insistindo que a Comissão Permanente precisava comprovar que os seus Membros 
eram atletas para poder dar cumprimento à Portaria, em 26 de outubro de 2018, a Diretoria 
manda a seguinte resposta: No que concerne à disposição em referência, que é justamente a 
exigência da previsão em Estatuto Social de participação de atletas nos colegiados de direção, a 
Diretoria assim responde: No que concerne à disposição em referência também consubstanciada 
no inciso IX do Art. 3º, cumulado com o Art. 14, caput do mesmo diploma legal, a participação de 
atletas nos colegiados de direção do Clube está devidamente garantida por meio dos Membros da 
Comissão Permanente de Esportes. Logo o referido preceito encontra-se devidamente observado 
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por essa Agremiação. Que bom se fosse assim, infelizmente não foi, o Ministério não aceitou, que 
já era esperado, não precisa ser operador do direito, com toda vênia desculpe-me, mas no meu 
modo de entender e muito humildemente, digo aos senhores que, com todo respeito à Diretoria 
que precedeu o nosso atual Presidente, foi um equívoco muito grande. E que se hoje estamos 
sofrendo algum prejuízo, seja ele financeiro ou outro, foi causado por essa negligência que 
aconteceu anteriormente, há um ano oficialmente que se trata esse assunto dentro desta Casa. 
Dito isso, para que todos possam entender porque estamos tratando desse assunto 
intempestivamente, dado que nosso prazo para cumprimento já se findou, estamos hoje tentando 
a duras penas e de forma célere resolver uma questão que já devia há muito ter sido amplamente 
discutida, ter sido trazida a este Plenário para que os senhores pudessem ter estudado a matéria 
com a devida diligência e com as devidas discussões, para que buscássemos uma solução que 
realmente resolvesse o problema. Hoje, pela conversa que tive com inúmeros colegas 
Conselheiros, não sabemos se o que estamos fazendo hoje resolve realmente o nosso problema. 
Ou se é a melhor forma que temos para fazê-lo. Outros clubes acabaram por alterar o seu Estatuto 
Social, fazendo com que ficasse prevista a participação dos atletas em colegiado de direção, mas 
não adentraram às mudanças regimentais, não regulamentaram o como fazer. Outros já o fizeram, 
mas também de forma genérica, de forma geral, não entraram no Regulamento, no processual, no 
procedimental. Talvez uma saída para nós hoje nesta noite fosse aprovarmos a alteração que faz 
incluir em nosso Estatuto a previsão legal, para que pudéssemos buscar atendimento rápido ao 
cumprimento da Portaria 115 e deixássemos as demais mudanças, que envolvem questões de 
participação em votações de matéria esportiva e eleição de colegiado de atletas, etc., para outra 
discussão, onde alteraríamos apenas os Regimentos, por força de Regimento. Talvez fosse uma 
saída, não sei se seria a melhor. Do meu ponto de vista... Conselheiro, com todo respeito, não vou 
conceder aparte a ninguém.  
 
André Franco Montoro Filho – Solicitou aparte ao orador, que não o concedeu. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Continuando. Esse é o meu entendimento. Encaminho o voto pela 
aprovação da proposta principal de alteração no Estatuto, para inclusão da participação dos 
atletas nos colegiados de direção. E rejeito todas as outras propostas de alteração e emendas que 
façam menção aos procedimentos regulamentares das demais disposições legais. Muito obrigado 
pela atenção dos senhores.  
 
- Houve um desentendimento entre o Conselheiro André Franco Montoro Filho e o Conselheiro Rodolfo 

José Sanchez Serine, que reclamou com o Sr. Presidente, fora do microfone. 

 
Presidente - Respondeu ao Conselheiro Serine que ao tempo e hora oportunos ele poderia 
registrar a ocorrência. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine (fora do microfone) – Qual é o procedimento? O senhor não é o 
Presidente do Conselho? 
 
Presidente – O senhor pode sentar. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine (fora do microfone) – Muito obrigado. Vou procurar saber.  
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Presidente – Com calma, Dr. Manssur, acho que a gente consegue levar a bom termo. 
Evidentemente ofensas não devem ser aceitas e tampouco comportamentos inadequados. O 
senhor, por favor, pode se manifestar. 
 
José Manssur – ... A matéria em discussão, Presidente, como salientada pela primeira oradora, é 
de uma grande importância e já fora objeto de trabalhos anteriores. E fico feliz com a evolução, 
porque quando da primeira vez, tinha a honra de ocupar o cargo que hoje V. Sa. tão bem 
distingue, tive algumas dificuldades para fazer incluir em nosso Estatuto as alterações da Lei que 
leva o nome do atleta do século. Mas conseguimos fazê-lo. Não era obrigatório, mas de acordo 
com o Art. 13 dessa mesma lei, todas as entidades de prática desportiva, e o Pinheiros o é, para se 
beneficiarem desses benefícios da lei necessitam introduzir na Lei Pelé as alterações no Estatuto 
que ela contempla. Pois bem, Presidente, num momento bem oportuno a Diretoria apresenta esta 
proposta principal para inclusão ao parágrafo único do Art. 46. Como é do meu feitio, Presidente, 
vou me ater apenas à parte técnica, porque a derivação para outro caminho não é aquilo que ao 
longo de 30 anos eu tenho procurado sustentar nesta Casa. Então, Presidente, e isso está na 
modesta e singela emenda que apresentei. O Art. 46 do nosso Estatuto Social, a Diretoria pede a 
inserção do seguinte parágrafo único: Vou ler aos senhores, me acompanhem, os que estiverem 
com o material, mas com olhos de quem quer ver de forma técnica, por favor. Fica assegurada – 
Essa é a proposta da Diretoria – a participação de atletas nos colegiados de direção – colegiados de 
direção, friso bem – do Clube, conforme Regulamento Geral e Regimento Interno da Diretoria. Fica 
assegurada a participação de atletas nos colegiados de direção, conforme Regulamento Geral. Ou 
seja, de acordo com o Regulamento Geral. Então, vou ao Regulamento Geral, que diz: Fica 
assegurada a participação de atletas nos colegiados de direção do Clube, conforme o Regimento 
Interno da Diretoria. Então, vou ao Regimento Interno da Diretoria. Vou achar. Parágrafo único do 
Regimento Interno da Diretoria: A Diretoria da área esportiva e eventuais Diretores adjuntos desta 
deverão ser ou ter sido federados em esportes olímpicos e os Assessores poderão ser, a critério 
dos Diretores Adjuntos, notoriamente ligados à prática esportiva. O artigo da lei, e transcrevo no 
meu trabalho, que pede seja incluído para os benefícios no Estatuto, ele diz, Dr. Paulino, 
simplesmente o seguinte: Art. 18A, inciso V: garantam a representação da categoria de atletas das 
respectivas modalidades no âmbito dos órgãos da entidade incumbidos diretamente de assuntos 
esportivos e dos órgãos e conselhos técnicos responsáveis pela aprovação de Regulamentos das 
competições. E alínea h desse inciso V, diz: colégio eleitoral constituído de todos os filiados no 
gozo de seus direitos, observado que a categoria de atleta deverá possuir o equivalente no mínimo 
um terço dos votos, já computada eventual diferenciação de valor de que trata o inciso I do caput 
do Art. 22 desta lei. Pergunto aos senhores. Na proposta principal aonde está a tipificação desta 
lei? Estou falando apenas em termos técnicos. O Estatuto me remete ao Regulamento Geral, Dr. 
Gasparini. O Regulamento Geral me remete ao Regimento da Diretoria. O Regimento da Diretoria 
não fala absolutamente nada do que está na lei. Ela não está atendida, ela traz, e agora o 
conteúdo é jurídico – Como um eminente Conselheiro Efetivo desta Casa, a quem tanto estimo e 
tanto admiro, ele diz que às vezes a gente tem que avançar um pouco no campo jurídico – nós 
estamos numa norma de conteúdo aberto, indefinido, propício a várias interpretações. Colegiados 
de direção, será que na Diretoria Executiva temos que ter uma participação de atletas, ou como diz 
a lei, apenas em colegiados técnicos? Daí porque, e longamente, apresentei uma emenda 
modificativa muito singela, para que esteja de acordo com o Art. 5º: Garantida a representação da 
categoria de atletas nas respectivas modalidades no âmbito dos órgãos da entidade incumbidos 
diretamente de assuntos esportivos e dos órgãos e conselhos técnicos. Conselhos técnicos, 
Professor Montoro, responsáveis pela aprovação de Regulamentos das competições. É isto que diz 
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a lei. Diante disso, Beatriz, do que diz a lei, este modesto Conselheiro simplesmente redigiu o 
seguinte parágrafo, parágrafo 1º ao Art. 46: Os atletas vinculados ao Clube terão direito à 
participação e voto nos órgãos e colegiados técnicos incumbidos das matérias eminentemente 
esportivas, conforme e em atenção ao disposto no art. 18 – A, inciso V, da Lei de Regência. E aditei 
para compor o quórum eleitoral que a própria Lei dispõe: A representação dos atletas se dará a 
partir de eleição pelos atletas atualmente vinculados ao Clube, com direito a voto facultado aos 
atletas que estejam, no momento da eleição, federados à entidade de administração, e aí eu faço 
a proporção de um terço, que isso fica a critério soberano desta Casa maior, e que quando o 
assunto é técnico ela decide tecnicamente e não por outro viés, porque quando outro viés aqui 
entra, a parte técnica sai pela janela. E é isso que se sustentou anteriormente com o máximo e 
devido respeito. E na parte da alteração do Regimento Interno da Diretoria, que não guarda, Dr. 
Paulino, qualquer pertinência temática com o que está aqui, também fui à frente, e disse o 
seguinte: A Diretoria da Área Esportiva e eventuais Diretores Adjuntos – A proposta é que veio da 
Diretoria – deverão ser ou ter sido – Isso é mais do que facultas agendi, isso é faculdade da 
faculdade – federados em esportes olímpicos e os Assessores poderão ser, a critério unilateral dos 
Diretores Adjuntos – Olha a envergadura que se deu – notoriamente ligados à prática esportiva. O 
que disse eu, corroborado, e aí rendo minhas homenagens a este ilustre Conselheiro, por quem 
tenho grande respeito, Dr. Alexandre Lomonaco, a Diretoria da Área Esportiva e eventuais 
Diretores Adjuntos desta, deverão ser federados em esportes olímpicos, e os Assessores de igual 
modo, deverão ser notoriamente ligados à prática esportiva. Por que fiz isso? Nunca lhes disse e 
vou pedir desculpas se por ventura extrapolar a humildade. Eu fui atleta federado, hoje com 70 
anos, aos meus 25 anos era, não igual ao Dr. Ferraz Sampaio, Atleta Benemérito, o goleiro da 
Seleção Brasileira de Handebol. Hoje já não sou mais federado, então, não me sinto talvez à altura 
de participar de um colegiado, porque há mais de 30, 35 ou 40 anos não mais sou federado. Mas 
fora. Tenho alguns conhecimentos daquela época, mas o mundo é dinâmico, ele mudou muito. Por 
isso que contemplei a figura de ser federado e principalmente de ser ligado à atividade esportiva, 
para que não tenhamos pessoas que nunca participaram, Engenheiro Arlindo, de qualquer 
modalidade esportiva, participando de um colegiado técnico específico. Embora me renda a que 
Dr. Alexandre fizera. O principal e concluo, Presidente, está no anterior, a emenda modificativa, 
não vou aqui impor absolutamente, nunca o fiz, eu simplesmente, um trabalho que não foi de um 
dia pelo número de laudas, foram alguns dias, simplesmente busquei, Presidente, transcrever do 
Estatuto o que diz a Lei, porque o que veio da Diretoria, embora brilhante iniciativa, pelos recursos 
que temos necessidade de tê-los, é uma norma aberta, de conteúdo indefinido, data venia 
imprecisa, capaz de acarretar insegurança jurídica, mercê das variadas interpretações passíveis 
diante do texto apresentado. Era o que tinha a dizer, com o máximo respeito. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Vou fazer ao senhor a mesma pergunta que ia fazer, 
apesar de o senhor já ter respondido grandes partes. Minha dúvida estava exatamente na questão, 
se eram órgãos de direção genérico ou órgãos de direção específicos, clara, algumas finalidades. 
 
José Manssur – A lei diz isso, Professor Montoro, isso é o que se chama, no Direito Penal tem 
muito disso, norma em aberto de conteúdo indeterminado, dá margem a várias interpretações. 
 
André Franco Montoro Filho – Mas a lei se refere a órgãos de direção... É especificamente? 
 
José Manssur – Especificamente. 
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André Franco Montoro Filho – Eles falam da categoria de sócio atleta, isso também não está 
definido? 
 
José Manssur – Não. 
 
André Franco Montoro Filho – Precisaria definir? 
 
José Manssur – A lei simplesmente... 
 
André Franco Montoro Filho – E aproveito, explicando isso, para me penitenciar da palavra que 
falei, até estava ali, nem estava olhando para o Conselheiro, foi uma explosão, que me penitencio, 
não quis ofender ninguém. Fiquei chateado pelo tratamento que ele me deu, de nem olhar e 
passar... 
 
Presidente – Pois não. 
 
André Franco Montoro Filho – Minha pergunta especificamente, tento ser técnico nessa direção, 
qual amplitude, que acho que também em sua posição, amplitude daquilo, do espírito da lei, qual 
o sentido da lei? De não permitir uma exploração dos atletas que recebem os recursos públicos 
pelos clubes, patrocínios e coisas do tipo. ... Que acredito que independentemente da lei,... 
 
Presidente – Dr. André, desculpe-me, o senhor quer se inscrever posteriormente? 
 
André Franco Montoro Filho – Não, estou perguntando para ele. 
 
Presidente – Mas então seja objetivo, porque não é para ficar no debate. 
 
André Franco Montoro Filho – Estou fazendo a pergunta. Que o Clube já compõe, então, nesse 
sentido, a sua proposta abrange essa questão de delimitar onde estão os poderes que serão 
dados? 
 
José Manssur – Sim. Afirmativamente, para não tomar mais o tempo, até para ouvir o Dr. Roberto. 
Sim, perfeitamente, a lei diz, Professor Montoro: Garantam a representação da categoria de 
atletas das respectivas modalidades no âmbito dos órgãos da entidade incumbidos diretamente de 
assuntos esportivos. Transcrevi apenas a lei, não trouxe nenhum outro mega conceito filosófico 
jurídico, transcrevi a lei na minha emenda. 
 
André Franco Montoro Filho – Muito obrigado. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – O Art. 5º dessa Lei 18 – A. 
 
José Manssur – É o que acabei de ler, Jornalista Secaf. 
 
Regina Helena Secaf – Pois então, ressalvado o disposto no inciso II do Art. 1º desse artigo, as 
exigências previstas nas alíneas g, h, j e k do inciso VII desse artigo, são exclusivas das entidades 
nacionais e administração do desporto, que não é o caso do Pinheiros. 
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José Manssur – Não. 
 
Regina Helena Secaf – Então, por isso, quando reclamei que a lei não estava, para a gente poder 
analisar, não estava na sua totalidade para poder analisar, porque todos esses artigos aqui são 
inviáveis para a gente. Então, a gente tem que analisar tudo. É isso. 
 
José Manssur – O que se aplica ao Clube, porquanto os demais, como a senhora colocou, são de 
federações, é o inciso V, Conselheira Regina, alínea h: Colégio eleitoral constituído e todos os 
filiados no gozo de seus direitos, observada essa proporcionalidade. O que fez a emenda de José 
Manssur? Criou o parágrafo único, transcrevendo o inciso V, e observou a alínea h, estabelecendo 
aí um critério para eleição desses atletas. Nada mais. Como diz uma ilustre Conselheira nossa “É 
muito simples”, é simples assim. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Dr. Manssur, me permite um aparte. 
 
José Manssur – Com muita honra. Aliás, a Comissão de Esportes, também a proposta substitutiva 
dos senhores eu subscrevo totalmente. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – É isso que queria saber. 
 
José Manssur – Sim. Me permita, Dr. Fernando, eu entendi, os senhores têm a dificuldade, eu 
como antigo esportista acho que tem que ser federado e notoriamente ligado à área esportiva. 
Isso o senhor concordou comigo. O não ser federado fica a critério do soberano, do Conselho. Não 
sou mais federado, fora, e com muita distinção. Hoje talvez não tivesse conhecimento na área do 
Handebol como tinha naquela época, por isso estabeleci que o federado é como um inscrito na 
Ordem, como um inscrito na CREMESP, está ligado a sua atividade. Um ex-federado já está com 
outras ocupações. Mas me curvo ao Dr. Alexandre, me curvo ao senhor, o principal não é esta 
parte do Art. 4º do Regimento Interno da Diretoria, que não guarda termo técnico. Pertinência 
temática com assunto que o eminente Presidente do Conselho nos trouxe. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Realmente não entendi porque está esse Art. 4º aqui, que não tem 
nada a ver. 
 
José Manssur – O Art. 4º está jogado aí, não tem nada a ver com o assunto. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – E a proposta da Diretoria diz que deverão ser federados ou ter sido. 
... Não só Diretores Executivos, mas também Diretores Adjuntos e Assessores. Então, não sei onde 
é que vão arrumar Diretores. 
 
José Manssur – Está no Art. 4º, Dr. Fernando, peço perdão, é que sabia da indagação dele, peço 
desculpas ao senhor, Presidente, mas realmente esse Art. 4º, Srs. Conselheiros, Sras. Conselheiras, 
pela ordem, senhoras e senhores, não guarda pertinência temática com o assunto que está em 
discussão. A lei que tem o nome deste grande atleta, Lei Pelé, não cogitou deste assunto. Este 
assunto veio porque obviamente a Diretoria têm as suas razões como ato de gestão. O que a lei 
determina que se insira nos Estatutos tal qual fizéramos há três, quatro anos, com enormes 
dificuldades, até fora do âmbito deste Conselho, mas a justiça comum mostrou que estava certo, é 
a introdução no Estatuto do Clube deste dispositivo, a fim de que ele possa ter o direito de contar 
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com os recursos necessários para que possamos a cada biênio ou a cada quadriênio, na presença 
do Dr. Célio, prestar as homenagens aos atletas que honraram as cores do Brasil e do Esporte 
Clube Pinheiros, como há pouco fizemos. É somente isto que me preocupou. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Só queria perguntar ao senhor se não concorda com o parecer da 
Comissão de Esportes, se não haverá uma grande dificuldade encontrar dentro do corpo 
associativo Diretores voluntários que tenham sido, ou são federados, principalmente Adjuntos e 
Assessores. 
 
José Manssur – Como todos devem saber, sendo as Comissões órgãos de Assessoria do Conselho e 
da Diretoria, concordo plenamente. Apenas que quando fizera esta singela emenda não tinha tido 
ainda a honra de conversar com o senhor. E quando as situações fazem com que nós mudemos de 
posicionamento, eu não tenho dificuldade nenhuma de mudar, porque somente pessoas que não 
têm, enfim, algum raciocínio maior é que se mantém fixos em suas posições, mesmo sabendo que 
elas podem ser revistas. E devem ser revistas.  
 
Fernando Silva Xavier Junior – Agradeceu. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – O que me traz aqui e o que gerou a emenda são palavras que 
sempre escuto quando no nosso grupo têm alguns problemas, que é do Mario Gasparini, que ele 
me fala “Temos um problema, eu sou soldado, vamos resolver”. O que a Diretoria traz neste 
momento é o pedido de uma solução para conseguir ajudar a cumprir a PO. Nós, por problemas, 
que não vou discutir o que aconteceu no passado, porque precisamos resolver hoje, esta noite, de 
uma forma que atenda à Diretoria, que atenda na realidade, talvez infelizmente, Dr. Manssur, não 
o nosso entendimento, da justiça, mas o entendimento de um funcionário do Ministério, que vai 
dar o certificado, acho que é este o momento. Tem parte técnica, concordo amplamente, acho que 
na realidade a discussão foi muito curta para chegar nisso e por isso diria que nenhuma das 
propostas compreende completamente o que a gente deveria fazer tecnicamente. Mas este é o 
momento da decisão, precisamos de alguma forma atender para voltar a receber verbas, para ter 
as verbas liberadas. Então, nesse sentido, Dr. Manssur, na realidade fiquei bem quieto, e até 
depois recebendo a sua proposta, achei bastante interessante a questão de que é vago, de que o 
que está se pondo no Estatuto, no Regulamento não atende de fato a lei. E por isso criei, muito 
singelo o artigo, que ao meu entender era: A Diretoria do setor esportivo deverá ter 
obrigatoriamente, pelo menos um terço dos seus cargos voluntários, ocupados por atletas. Que ao 
meu ver era uma leitura muito simplificada e clara do que a gente ia colocar, ou seja, nada vago. E 
vi que o senhor fez um trabalho posteriormente muito mais complexo. Mas de fato o que estamos 
para fazer aqui, e aí conversando com o pessoal da Diretoria, com o Dr. Bruni, com o Arnaldo, com 
o Ricardo, que é quem faz o contato lá, eles falaram “Olha, talvez vocês estejam certos, talvez o 
nosso Estatuto merece”. E na realidade digo que apoio as propostas da Diretoria, com lágrima nos 
olhos, porque realmente o artigo é vago, realmente o artigo não me parece uma forma correta de 
se escrever um regramento, mas tenho um defeito para esta noite, que a gente precisa lembrar: 
Desse jeito as indicações que temos, dadas pela Diretoria, desse jeito a parte técnica responsável 
aceita. E foi exatamente assim que os outros clubes fizeram. Por incrível que pareça, eles aceitam. 
Fica assegurada a participação de atletas nos colegiados de direção do Clube, conforme 
Regulamento Geral e Regimento Interno 
 
José Manssur (fora do microfone) – Qual colegiado? 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Então, essa é a pergunta que me faço, Dr. Manssur, mas, veja, 
nesta noite, nessa emergência, o que precisamos aprovar é algo que o Ministério aceite. E por isso 
abro mão das minhas duas emendas, no Estatuto Social e no Regulamento Geral, porque acho que 
elas não atendem, acho que elas são melhores do que vem, mas não atendem. E para ser muito 
honesto, Dr. Manssur, o senhor sabe que sempre olho as emendas com muito carinho, porque 
para mim o debate está sempre nas ideias, acho que as ideias é que têm que ser debatidas e não 
as pessoas. E vou ser honesto, mesmo sendo um farto material da emenda, acho que ela continua 
vaga, continua imprecisa no caso da emenda que o senhor fez. Talvez se a gente em algum 
momento, mais para frente conseguir sentar e falar isso. Porque, veja, parágrafo 1º: Os atletas 
vinculados ao Clube terão direito à participação e voto nos órgãos e colegiados técnicos 
incumbidos das matérias eminentemente esportivas. 
 
José Manssur (fora do microfone) – É o que fala a lei, doutor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Beleza. Mas onde estão, em qualquer regramento, qualquer coisa 
sobre isso? Não há nenhum lugar no resto do Regimento, nas regras do Clube em que fale disso. 
Nada. Conversando com a Diretoria, me preocupei com duas questões, que geraram a minha 
emenda, falando direto de Diretoria, que era o seguinte: O que são colegiados de direção? E o que 
são atletas? E a resposta é, não há uma definição, cada um fez como quis e aparentemente passou 
pelo Ministério. Então, Dr. Manssur, acho que neste momento, apesar de entender as condições, 
eu acho que é o momento de aprovar o que passa pelos colegiados de decisão deles. Vou ser 
sincero, aqui existe uma mistura, falando de voto, de Conselheiro, de um terço. Usei um terço não 
por isso, falando do voto, do um terço, mas na realidade isso é para as instituições de 
administração do esporte. Ou seja, para confederações, federações, não é para clubes. Ele, até no 
que o senhor escreve aqui, na alínea h, ela está excluída para nós, ela é específica para 
administração de esportes. Então, vejo que o regramento vai ficar torto de qualquer jeito. E acho 
que o objetivo seria neste momento talvez não seja fazer o jogo bonito, seja empatar, porque é o 
que a regra quer. Quanto ao Regimento Interno da Diretoria, e aqui vou discordar do Rodolfo. 
Rodolfo, a gente realmente poderia aprovar só uma parte sem fazer a outra, mas acho que da 
imediata leitura, de que não foi feito completo, porque tudo joga para o Regimento Interno da 
Diretoria. E o Regimento Interno da Diretoria, se a gente aprovar não fala nada, como é que fica se 
alguém ler, e fala “Pô, mas o Regimento Interno nem fala disso”. Pode ser que a gente de imediato 
tenha recusa novamente. Então, algo tem que se mencionar no Clube nessa questão, só por essa 
visão. Falando de Estatuto e Regulamento, acho que para atender, acho que o correto é aprovar o 
que a Diretoria nos trouxe, baseado em que a gente precisa neste momento emergencial 
aprovação. Falando do Regimento Interno da Diretoria, vou ousar de alguma forma, a gente não 
pode ser muito rígido, então, não posso, como está no da Diretoria, falar em esportes olímpicos, 
porque talvez sejamos mais famosos pelos esportes olímpicos, mas temos um monte de esporte 
não olímpico. E colocar gente na direção dos outros esportes, sendo olímpico no esporte que não 
é olímpico não faz muito sentido. Olhando a questão de federado, que é algo que para quem foi 
atleta sempre traz em mente, e até um regramento da Comissão de Esportes, que o Presidente e 
acho que mais três Membros, ou dois sejam federados, tenham sido federados, fiquei pensando se 
era a necessidade pôr a questão de federados. Aí fui talvez no órgão maior do esporte olímpico, 
que é o COB, olhar como é o regramento da comissão de atletas do COB. E lá no COB eles dizem 
que a comissão de atletas é formada por atletas que disputaram Olimpíada, ele não fala nada de 
federado. Ou seja, não precisa estar federado, precisa ter disputado Olimpíada. E por isso coloquei 
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pelo menos um terço dos seus cargos voluntários a atletas que tenham representado o Clube em 
competições oficiais, porque eu trago para atleta ter disputado competição oficial, mas não trago 
o esporte olímpico e não trago ser federado, ou ter sido federado. Eu trago uma realidade do 
Clube e uma não dificuldade para a Diretoria. Por isso acho que nessa questão, a minha emenda, 
que é a emenda mais curta, é o mais simples e o que traz mais próximo do que a lei quer em 
termos de atleta. O que a Comissão de Esportes trouxe: Assessores deverão ser notoriamente 
ligados à prática esportiva. Gente, dizer que um cara que participou de competição esportiva é 
atleta, beleza, dá para cumprir. Mas garanto que ninguém vai interpretar que é atleta quem seja 
notoriamente ligado à prática esportiva, porque notoriamente pode ser questão técnica, visual, 
física, pai de atleta, há muitos anos acompanha, fanático de poltrona, não é atleta. Então, não 
acho aceitável a da Comissão de Esportes apenas por isso, ela não está falando de atleta aqui, está 
falando de gente ligada ao esporte. E a lei manda que seja atleta. Então, acho que para esta noite 
temos o da Diretoria, para Estatuto Social e Regulamento Geral, e acho que não dá para não ter 
Regimento Interno, porque ela cita justamente os Regimentos Internos. E acho que está mais 
próxima, mais tranquila para formar a direção do Clube a que propus, a menor, que é a penúltima 
no quadrinho. É isso. Obrigado.  
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Primeiro, concordo com seu posicionamento. E só para 
contribuir, Presidente, não está regulamentada se deve ser atleta, ex-atleta, não está 
regulamentada pela Secretaria Nacional de Esporte esse assunto. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – É isso que entendi, doutor. 
 
Antonio Moreno Neto – Hoje liguei para o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Minas, 
perguntando, que fiquei em dúvida, sobre todas essas posições, ele falou que estão cumprindo. 
Fizeram, se adaptaram à exigência do Ministério para continuar com seus projetos, que são 
projetos importantíssimos. E que o presidente, foi um ex-atleta federado, um diretor, eles colocam 
a diretoria, alguns diretores federados atuais, ou ex-federados, e colocam nas adjuntas também. 
Era só isso que queria contribuir. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Agradeceu. 
 
José Manssur (aparte) – Longe de mim, foi só objetivar colaboração. Se os outros clubes já o 
fizeram, eu não tenho compromisso com o erro, não estou dizendo que estou certo, mas não 
devemos ter compromisso com o erro. Vou ler de novo, só para o senhor sentir e o Plenário 
também, o que diz parágrafo único proposto pela Diretoria: Fica assegurada a participação de 
atletas, Presidente, nos colegiados de direção do Clube, conforme Regulamento Geral. Ou seja, de 
acordo com o Regulamento Geral, e Regimento Interno da Diretoria. Os outros clubes, não estou 
dizendo que se equivocaram, eles não têm a peculiaridade que nós criamos aqui, de fazer um 
Estatuto Social com as cláusulas intangíveis, e o que é passível de modificação Regulamento Geral 
e Regimentos. Então, eles só têm um instituto normativo deles. Nós temos esses três. Então, aqui, 
Presidente, conforme o Regulamento Geral, então, de acordo com o Regulamento Geral. O senhor 
vai ao Regulamento Geral, ele reproduz a mesma norma, e diz, de acordo com o Regimento 
Interno da Diretoria. Aí a senhora vai ao Regimento Interno da Diretoria, que cuida de um assunto 
que não está na lei. É isso que estou querendo transmitir aos senhores: Fica assegurada a 
participação de atletas nos colegiados de direção, de acordo com o Regulamento Geral. Aí o 
senhor vai ao Regulamento Geral: Fica assegurada de acordo com o Regimento da Diretoria. E aí o 
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senhor vai ao Regimento da Diretoria, não está nada assegurado, está falando de Assessor e 
Adjuntos, ser federado, ser esportista ou não. O inciso V, que a lei manda, é o que transcrevo ipsis 
litteris. Agora, coloco, no meu tempo, quando fiz as inovações junto com a Mesa e mandei – Está 
na ata do Diário Oficial – ele mandou, o jurídico de lá, dizendo que serviria como leading case, 
como norma para todos os demais clubes. Mas depois ele veio e falou “Olha, doutor, como o 
senhor mexeu no Regulamento Geral e não no Estatuto, o senhor terá que introduzir no Estatuto”. 
Foi por isso que foi introduzido o Art. 4º, que fala em transparência, que a ilustre primeira oradora 
aqui se referiu. Louzã e eu tivemos que ficar colocando esses dispositivos no Estatuto. ... O que 
quero dizer, Presidente, é a pergunta: Do jeito que está aqui tenho para mim, ao remeter ao 
Regulamento; o Regulamento ao Regimento e o Regimento nada diz a respeito da lei, nós estamos 
diante de uma proposta passível de não vir a ser aprovada no órgão superior. Mas se os senhores 
fizeram a consulta, o trabalho está aí, está consignado em ata. Era isso mais ou menos que tinha 
que perguntar ao senhor, Dr. Alexandre, porque ao meu sentir o que está no parágrafo único do 
Art. 4º não contempla o que está na lei. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Perfeito. Obrigado pela colocação. Então, sobre essa questão, na 
realidade acho que a interpretação dada pela Diretoria e seguida por quase todas as propostas, 
com exceção da sua, é que justamente a Diretoria é o colegiado de direção. É uma interpretação 
que não tem, feita pela Ministério, e que foi feita assim pela Diretoria. Então, na realidade por isso 
que falei que precisa da alteração do Regimento Interno, porque justamente ela considera que o 
colegiado de direção é a Diretoria. E que a gente precisa pôr alguma coisa falando de algo que seja 
atleta, por isso que tenha representado. Dessa vez discordamos um pouquinho, mas acho que é 
isso, gente. Obrigado. 
 
Roberto Cappellano – ... Vou tentar aqui dar uma colaboração com a experiência de quem acabou 
de sair da Presidência. Não iria falar, mas em virtude dos dois primeiros oradores, depois para 
colaborar com o Dr. Manssur, acho importante a gente pontuar algumas considerações aqui para o 
Clube seguir o caminho certo, que ele tem seguido durante esses 120 anos. Primeiro, precisa se 
colocar algumas colocações, desculpe a redundância, mas é o seguinte: No Sistema Nacional do 
Desporto têm as EADs e o Clube é uma EPD. EPD é uma Entidade de Prática do Desporto. EAD são 
as confederações, Comitê Olímpico, o CBC, federações, Comitê Paralímpico. Esses são EADs e nós 
somos EPD, respondemos por EPD – Entidade de Prática Desportiva. Partindo desse pressuposto, 
que é o verdadeiro, muda completamente o entendimento do Dr. Manssur e que depois vou 
chegar para falar. A mesma coisa que também tem que ter em mente aqui, que em nenhum lugar 
da lei foi definido o que é atleta, não existe nenhum lugar da lei definido o que é atleta, se é quem 
competiu, não existe. E ficou sempre amplo o que é a lei. Voltando um pouquinho, para explicar o 
que aconteceu aqui no Clube. Veio a Lei Pelé. Essa Lei Pelé, para quem não sabe, não tinha sido 
normatizada para a gente. Então, em 03 de abril do ano passado foi feita a Portaria 115. Esse acho 
que é um documento importante para todo mundo consultar, quem tem interesse, porque ela tira 
todas as dúvidas que foram colocadas aqui pelos Conselheiros que me antecederam. A Portaria 
115, que foi feita em abril de 2018 especifica o que tem que ser para cada entidade. E aí que entra. 
Outro detalhe que tem que ser colocado, que pode ter passado desapercebido, o Ministério do 
Esporte, que hoje é da Cidadania, assim como o CBC, o Ministério do Esporte pedia as certidões, 
sejam as tributárias, para cada projeto que ia ser aprovado. Então, o Clube aprovava um projeto, 
entregava toda a documentação. Outro projeto, toda a documentação. O que eles fizeram no ano 
passado? Mudaram a sistemática, criaram um certificado, o CRC, que é feito e vale pelo período de 
um ano. Então, você entrega toda a documentação, ele te dá o cadastro. Renova e não precisa 
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ficar todo o ano apresentando. Então, se mudou isso no ano passado. O Clube vinha sempre 
conseguindo, sempre apresentando a documentação para vir. No ano passado, senão me engano 
em julho, depois da Portaria, o Clube foi lá e conseguiu o cadastro, com a justificativa que já vinha 
desde a época do Presidente Dutra, que a nossa Comissão de Esportes, e a gente entendia que era 
uma referência do Clube, por ter sido o Presidente federado e mais dois Membros, ela atendia ao 
que era representante de atleta. E na colocação do Clube por várias vezes, a Comissão de Esporte, 
dando parecer tanto do orçamento quanto da prestação de contas, estava atendido que ela está 
no colegiado de direção, porque ela tem um poder muito grande. Muito bem. O que a gente fez no 
ano passado quando saiu a Portaria, e depois saiu o certificado? Informamos quem eram os 
Membros da Comissão de Esporte, cada um com a sua modalidade. O Ministério do Esporte na 
época nunca fez uma diligência no Clube e perguntou se foi fulano, beltrano, ou era federado ou 
não era federado. O que fizemos naquela época? Solicitamos para a Comissão de Esportes, em 
atendimento ao que a gente já tinha falado anteriormente, não foi nem eu, tinha falado com o 
Presidente Dutra quem eram os representantes federados do Clube que estavam na Comissão. Foi 
aí que começou o problema e a celeuma que teve no Clube, porque infelizmente o Presidente da 
Comissão não conseguia comprovar que tinha sido federado. Foi isso que aconteceu. Mas não tem 
problema, a gente mandou e saiu o certificado. Este ano, a Diretoria mais diligente ainda do que a 
gente estava, solicitou a comprovação dos federados para poder mandar para o Ministério. Isso 
não foi dito aqui, mas teve um gap de uns 40 dias, que não veio essa resposta da Comissão de 
Esportes. Até então que num segundo momento, o Presidente da Comissão de Esportes se 
licenciou e o Vice-Presidente, que é o Marcelo La Terza Santos, assumiu e aí que o Clube mandou 
para o Ministério da Cidadania agora, quem eram os representantes dos atletas. Isso posto, 
coincidência ou não, eu não sei, aconteceu, não foi dado o certificado do Clube para renovar a lei. 
E aí o que aconteceu? Tem um projeto em andamento, que já tinha sido aprovado, só que ainda 
não tinha sido liberado para captar, que ele falava “Olha, enquanto vocês não apresentarem a 
comprovação dos atletas no colegiado a gente não vai liberar para vocês o certificado”. O Diretor 
Arnaldo foi para Brasília, para quem não sabe, conversou com o pessoal, falou “Esse projeto já 
tinha sido aprovado antes com o certificado válido, agora vocês não aceitam nossa 
representatividade de atletas e não querem dar o certificado”. O Ministério consultou uns três, 
quatro dias, e falou “Não vamos mudar, precisa fazer a proposta de alteração”. Então, esse é só 
um breve relato para entenderem porque está acontecendo isso. Em virtude da Portaria, acho 
importante depois se o Dr. Célio quiser, passar para todos os Conselheiros, Portaria 115 de abril do 
ano passado, que normatizou a colocação, como funciona. Posto isso, vou passar rapidamente só 
nos dois primeiros Conselheiros. Nesta Portaria, inclusive para tranquilizar a Conselheira Regina 
Secaf, o Pinheiros atende todas as normas de transparência, basta ler a Portaria, o Pinheiros está 
de acordo. Inclusive, foi até citado por ela, estou com a Portaria aqui. Na Seção XII, acho 
importante a gente falar, para ver que o Pinheiros cumpre o que determina a legislação. Na Seção 
XII, parágrafo 2º do Art. 19, fala: As entidades esportivas estarão dispensadas do cumprimento do 
previsto no caput quanto aos contratos comerciais celebrados com cláusula de confidencialidade, 
ressalvadas, neste caso, a competência de fiscalização do Conselho Fiscal e a obrigação do correto 
registro contábil de receita e despesa deles decorrente. E aqui disserta tudo que tem que ter de 
transparência numa EPD, etc., mas quero dizer, quando fala que não passa um contrato, até na 
própria Portaria dizendo quando o Clube pode ou não pode apresentar, quando deve ou não deve. 
Existe a exceção, vamos dizer assim, na Portaria, explicando como funciona. Indo nessa mesma 
linha, com relação ao que falou o Dr. Manssur, ele cometeu um equívoco, ou passou 
desapercebido, na própria Portaria, e todo raciocínio do Dr. Manssur partiu da alínea h, que ele 
sempre falou da alínea h, que é: A participação dos atletas na eleição para os cargos de entidade. 
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No próprio Art. 3º, no parágrafo 4º, ele fala muito claramente: As entidades de prática esportiva 
estarão dispensadas do cumprimento do previsto nos incisos VIII, IX e na alínea “h”, que é que ele 
baseou todo o raciocínio, do inciso XI, conforme disposto no parágrafo 1º, incisos I, II e III do Art. 
18-A da Lei nº 9.615, de 1998, que é a Lei Pelé. Então, a própria Portaria que mostrou como que 
funciona a legislação para os clubes. Ela diz que o Clube não precisa ter eleição da alínea “h”, que 
foi todo o raciocínio construído em cima dessa alínea. Então, o Clube não precisa disso. Queria 
também passar para todo mundo aqui que todos os clubes que tenho contato, até por ter sido 
Presidente da ACESC antes: Paineiras, Paulistano, Palmeiras, Minas Tênis, todos têm apenas no 
colegiado de administração os representantes. Então, o que fica claro? Que no Art. 46 do nosso 
Estatuto Social, tanto no Art. 83 do Regulamento Geral, a colocação de atletas no colegiado de 
direção atende ao que determina a legislação e atende ao que têm em nossos clubes coirmãos. E 
esses clubes estão conseguindo seus respectivos certificados. Com relação ao Art. 4º do 
Regimento Interno, acho que a Diretoria quando botou que era todo mundo federado criou um 
negócio inexequível para o Clube. Inexequível porque você não vai ter mais pi de atleta e Diretor 
Adjunto, isso é impossível, vai faltar braço em nosso Clube para ajudar. Aqui todo mundo é 
voluntário, todo mundo precisa ajudar. A emenda do Conselheiro Lomonaco, quando ele fala, um 
terço é o de menos, porque quase todo mundo foi atleta, ele faz não uma jogada, mas uma 
colocação muito pertinente, quando ele fala “Que atleta foi quem participou de competição 
oficial”. Pode ter participado de competição oficial do Sindi Clube, bolinha de gude ou ter sido um 
atleta olímpico. A partir do momento que ele fala que o atleta, na definição do Clube que não 
existe na definição da lei, foi uma pessoa que participou de alguma competição oficial, ele tira, 
espanca qualquer dúvida que tenha, se amanhã “Quem são os atletas do Clube”? Os atletas foram 
os que participaram de competição oficial. Com isso, mata todos os problemas que têm. A gente 
atende à Portaria, que regulamenta a Lei Pelé, então, acho importante para não chegar e falar 
alguma coisa sem ter o embasamento. É bom ler a Portaria. Os Arts. 46 e 83 são atendidos, tanto 
do Estatuto quanto do Regulamento Geral. Aí, depois do Regimento Interno da Diretoria, iria para 
uma coisa mais simples, que seria a proposta do Conselheiro Lomonaco, que atende e define o que 
é atleta na concepção de Esporte Clube Pinheiros. E aí acho que a gente mata tudo. Obviamente 
que isso depois vai ter que ser votado pelos associados numa Assembleia Geral, como determina a 
mudança estatutária aqui do Clube, para o Clube poder mandar para o Ministério da Cidadania e 
voltar a receber os recursos que porventura tenham sido paralisados. Tem um caminho, se o Clube 
quiser também, mas aí, esse tempo se for o caso, não sei, aí é uma decisão da Diretoria, da 
Presidência, ela pode entrar com mandato de segurança, dizer: O Clube sempre atendeu. A 
Portaria é recente, o projeto foi aprovado, é um trâmite. A gente manda o que já foi aprovado 
depois desta reunião, até esperar a próxima já está aprovado na Primeira Reunião do Conselho, 
para ver se a gente consegue que saia o certificado. Quanto à questão de tempo, vocês que são 
advogados sabem muito melhor do que eu como peticionar um pedido desses, se for o caso. Mas 
não vejo terra arrasada sem caminho de solução. Pelo contrário, vejo muita facilidade para gerir 
esse problema e a gente poder correr atrás. Dr. Manssur, o senhor quer fazer uma pergunta? Só 
queria dizer que independentemente das colocações, a própria colocação que é diferente da 
alínea “h”, neste momento também na minha visão ela seria inviável, porque você teria que criar 
um Regimento para essa comissão, teria que chamar uma eleição. Publicar um edital para essa 
comissão. A gente poderia ser os primeiros a fazer assim para um clube, eu sei bem como funciona 
a Confederação Brasileira de Esgrima, como funciona na Federação, então, está todo mundo indo 
assim, mas para clube não existe isso, a gente poderia ser o primeiro Clube a fazer. Mas mesmo se 
a gente fosse por esse caminho, que se pode fazer, não tem problema nenhum, mais para frente, é 
muito nova a Portaria, demandaria um tempo no mínimo de quatro a cinco meses para colocar 
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isso de pé, vai fazer Estatuto dessa própria comissão. Como vai eleger. E entra na minha visão num 
negócio muito complicado, que para o nosso Estatuto, e aí com certeza vão ter eleitos militantes. 
Militante não vota no Clube, então, a gente teria que mudar mais coisas ainda. Então, acho que o 
simples resolve no português claro. O simples atende. E vai ter atletas, que vão ser esses que 
participaram de qualquer competição oficial do Clube, obviamente associados do Clube e de todas 
as categorias, que podem opinar e participar da Diretoria, que é um colegiado de administração. 
Então, era isso que queria colocar, que acho que dou uma esclarecida no assunto, para a gente 
não sair muito do foco da conversa. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – ... Como você citou a Comissão de Esportes e falou 
também do Presidente da Comissão de Esportes, primeiramente, gostaria de deixar bem claro 
para o Conselho que quando fui candidato apresentei todos os documentos comprobatórios de 
que fui federado em duas modalidades esportivas. A minha candidatura foi deferida, porque 
apresentei, senão não teria sido deferida. Ganhei a eleição por maioria dos votos aqui no 
Conselho. E também fui nomeado pelo Presidente Célio Cássio. Também se não tivesse 
apresentado os documentos comprobatórios não teria sido nomeado. Outra coisa ... Você solicitou 
os documentos. Todos os documentos foram apresentados, os mesmos documentos que 
apresentei na época da eleição. Pedi licença por motivos de saúde. O Conselheiro Vice-Presidente 
Marcelo Santos assumiu neste último mês. Apresentou um documento, uma carta da Federação. 
Obviamente já imaginava que o Ministério da Cidadania não iria aceitar, porque a Comissão de 
Esportes, eles sabem muito bem que é órgão assessor da Diretoria, não é órgão colegiado, diretivo 
como exige a Lei Pelé. Então, esse é o motivo pelo qual estamos tendo hoje a necessidade da 
aprovação dessa proposta. E prova mais uma vez que a Comissão de Esportes não tem nada a ver 
com esse colegiado de atletas. Inclusive a Comissão de Esportes é um órgão de assessoria da 
Diretoria e do Conselho, composta por ex-federados. E a lei é bem clara e diz que são atletas, é o 
colegiado de atletas de ordem diretiva. Então, é isso que gostaria de falar.  
 
Roberto Cappellano – Perfeito, Conselheiro Fernando Xavier, concordo com você. Tanto concordo 
com você que mandei, quando era Presidente, o seu nome como Presidente da Comissão de 
Esportes. O Clube obteve certificado e conseguiu, tudo. Mas independentemente disso, a gente 
conversou por várias vezes, te solicitei por diversas vezes, não estou falando de eleição do 
Conselho. Parabéns, o mérito é seu, faça sua boa gestão, você está fazendo. São coisas 
completamente diferentes. Te dei até um exemplo, que vou dar aqui na tribuna. Simplesmente 
falei: Xaxa, o Ministério dos Esportes é como entrar numa concorrência, você precisa apresentar a 
certidão. Não adianta falar que você está regular, precisa apresentar uma certidão. Se você não 
apresentar a certidão quando solicitado está inabilitado e fora do certame. Lá para o Ministério do 
Esporte, da Cidadania, que era que a gente tinha medo que acontecesse uma diligência no Clube – 
Fui muito claro, falei aqui que nunca aconteceu na minha gestão – a gente queria que tivesse a 
comprovação não do Conselho, porque o Conselho, ou de outro clube, quem dá comprovação de 
federado ou é Federação, ou Confederação. A gente queria uma carta desses órgãos. Infelizmente 
não conseguiu naquele momento. Então, sempre te pedi, mas independentemente disso, a gente 
sempre recebeu e sempre continuou, mas falei “Me comprova”, porque um dia poderia acontecer 
o que aconteceu agora, que o Clube não teve o certificado renovado e teve o problema. A sua 
eleição do Conselho não tem nada a ver com o Ministério do Esporte, sua condição de federado ou 
não federado. Você ganhou. Foi homologado, está tudo certo. Se alguém tivesse alguma coisa 
contra tinha prazo de recurso, tinha tudo. Nunca se discutiu isso, nunca ninguém falou nada disso, 
não foi citado isso. O Clube sempre alegava para o Ministério que os representantes dos atletas 
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eram os Membros da Comissão, federados. Só isso, acabou. Aí o resto vem depois, a sua licença, 
mando da carta em nome do Marcelo Santos foi a Diretoria atual, que achou que seria melhor e 
mandou o nome dele, por ele ter a comprovação, que ele foi um grande nadador aqui do Clube. 
Mandou e não foi aceita do mesmo jeito. Como você falou, a sua condição de federado ou não 
federado não interessa para o Ministério do Esporte, interessava comprovação. Mas acho que isso 
já foi superado, Xaxa, acho que a gente tem que ir para frente. Exatamente isso, acho que a gente 
não ter que ter mais problema. Vamos fazer isso? Tem parecer aqui da época do Dutra, dizendo 
que a Comissão de Esportes atendia o que pedia a lei. Mas como veio a Portaria em abril do ano 
passado, é importante ler, já te mandei algumas coisas quando era Presidente, exatamente para 
não ter essas confusões que estão tendo da alínea “h”, de querer montar uma comissão para 
votar, com atleta, porque a gente é EPD. Te escrevi isso, a gente não é EAD. EAD é administração 
do desporto. Essa ideia de comissão que você endossou pela Comissão de Esportes não é para o 
Esporte Clube Pinheiros, assim que funciona a Portaria. Então, peço de novo ao Presidente Célio 
passar a Portaria 115 para todos os Conselheiros que forem interessados, para entenderem o que 
efetivamente uma EPD precisa ter, que é o caso do Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado. 
 
Presidente – Só um minuto. Apenas um esclarecimento aos Srs. Conselheiros e ao Plenário. À 
época em que o Conselheiro Fernando Xavier concorreu à Presidência da Comissão de Esportes, 
quem deveria fazer esse juízo de admissibilidade era o então Presidente do Conselho, Dr. Francisco 
Collet. Só que como ele estava concorrendo, teoricamente deveria ser o Vice-Presidente, no caso 
era eu. Só que eu também estava concorrendo e o Primeiro Secretário fez essa análise de 
admissibilidade. É uma questão de gradação. O ilustre Conselheiro Fernando Xavier juntou 
efetivamente recortes de jornais, declarações, dando conta que havia participado como atleta 
federado de Futebol e Voleibol. Muito bem. No meu entender, de maneira correta, posto que 
realmente constatava-se por tal documentação que ele havia sido federado, a sua candidatura foi 
homologada. À época ele concorreu e ganhou. Tomou posse, como o Presidente Cappellano disse, 
está fazendo o seu mandato. O problema é que por vezes exigências internas do Clube Pinheiros 
não são as mesmas de um órgão público. O Presidente citou licitação e há outros exemplos que 
poderiam ser dados. Administração pública, por questões de adequação, necessidade e outras 
exigências, Lei de Improbidade, um monte de coisas, o grau de exigência para determinadas 
situações é muito maior do que o do Esporte Clube Pinheiros. Então, sob esse aspecto, 
lamentavelmente, e é por isso que estamos aqui tentando, enfim, dar a melhor saída para a 
situação, o fato é que o Ministério do Esporte não aceitou as declarações ou os recortes de jornais 
que o Pinheiros aceitou. Não é errado ou certo nessa história, apenas o Pinheiros está satisfeito 
com os documentos que foram apresentados. Não há o que discutir, não há qualquer censura ao 
senhor, à Comissão, ao Clube ou quem quer que seja. Mas infelizmente o Ministério exige mais. E 
como não conseguimos demonstrar isso, até houve um problema comprovado, que pegou fogo na 
Federação. Perderam-se os arquivos. Nós estamos agora adaptando a situação da melhor maneira 
possível. Com esses esclarecimentos, agradecendo ao Presidente Cappellano. 
 
Roberto Cappellano – Só para finalizar, Dr. Célio, acho que isso é para tirar qualquer tipo de 
dúvida, que estava lendo a Portaria. Na Subseção III: Da participação de atletas na eleição para 
cargos de entidade. Art. 15, efetivamente falar rapidamente: Para efeito de atendimento do art. 3, 
inciso XI, alínea "h", que é do raciocínio, o estatuto da entidade deverá garantir a participação de 
atletas equivalente a no mínimo um terço do número de entidades de administração filiadas. E aí 
no parágrafo 3º, depois que sai daquele geral, repete: As entidades de prática esportiva “Esporte 
Clube Pinheiros” estarão dispensadas do cumprimento do previsto no caput, conforme disposto no 
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§1º, inciso II, do art. 18-A, da Lei nº 9.615, de 1998. Então, está super claro e fiz questão de falar 
isso, para o Pinheiros fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Presidente. Não há mais inscritos. A discussão está encerrada. 
 
Berenice Gazoni – Presidente, por favor. Antes de passar à votação, questão de esclarecimento. 
Acompanhei atentamente as discussões feitas e sinceramente não estou me sentindo à vontade 
para votar convictamente, porque tenho uma dúvida que gostaria se possível que o senhor 
esclarecesse. Na questão do apresentado pela proposta da Diretoria do Regulamento Geral: Fica 
assegurada a participação de atletas nos colegiados de direção do Clube, conforme Regimento 
Interno da Diretoria. Fica assegurada a participação nos colegiados de direção do Clube. E na 
proposta do Dr. Manssur, ele coloca o que está no texto da lei, que é: Os atletas vinculados ao 
Clube terão direito à participação e voto nos órgãos e colegiados técnicos incumbidos das matérias 
eminentemente esportivas, conforme e em atenção ao disposto no art. 18 – A, inciso V, da Lei 
9.615/98. Se aprovarmos a proposta sucinta da Diretoria, que pelo que entendi parece que 
eventualmente está sendo aceita pelo Ministério do Esporte. Passaríamos então a receber os 
benefícios da Lei Pelé, nós não estamos avançando no que a lei diz, pois que a lei não fala em 
colegiados de direção e sim em direito à participação e voto nos órgãos de colegiados técnicos 
incumbidos. Então, me parece que órgãos de direção não estaríamos abrindo precedente grande 
para participação eventualmente de atletas, que perderíamos, vamos dizer, parte da nossa 
autonomia, porque futuramente, não sei, esses atletas que vierem a ser eleitos, e tudo, não pode 
reivindicar, com base nesse artigo. Daí a minha solicitação de esclarecimento, a participação na 
direção do próprio Clube. E se colocarmos como o Dr. Manssur colocou, o que está transcrito na 
lei, principalmente aqui no seu parágrafo 3º, o 4º e o 5º. A Diretoria não propõe nada nem o 
Conselheiro Lomonaco, por isso estou me atendo ao Art. 3º. Pequena palavra, mas que muda 
bastante o conceito: Participar da direção do Clube e participar em colegiados do Clube. Daí que 
não me sinto confortável em votar isso assim, sem que isso fique esclarecido. Não sei se isso ficou 
claro. Para mim não ficou claro, não sei para os demais Conselheiros. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Ficou claro o que a senhora disse: Uma coisa é colegiado de 
direção, Presidente Célio, outra coisa é colegiado... 
 
Presidente – Veja, Dra. Berenice, a sua dúvida é justamente o mérito. A senhora como Conselheira 
tem as informações. A senhora pode justificar seu voto, pode inclusive se abster. Agora, eu não 
posso falar como a senhora deve votar ou não. Se a senhora quiser, inclusive a senhora tem uma 
prerrogativa de requerer esclarecimentos a alguém da Diretoria, se for o caso. A senhora gostaria? 
 
Berenice Gazoni – Gostaria sim, pelo seguinte: Não estou querendo que o senhor decida meu 
voto, pelo amor de Deus, estou querendo esclarecimento para votar com toda consciência 
possível. 
 
Presidente – Mas a senhora prestou os esclarecimentos por si só. 
 
Berenice Gazoni – Nossa responsabilidade como Conselheiros, de mudar um artigo que tanto vai 
dizer para o futuro do Clube. Só por isso. É só isso, porque senão podemos votar aqui na boa 
intenção de receber os recursos, que entendi, temos direito. Vamos votar algo aqui que 
futuramente poderá trazer sérios prejuízos ao Clube. Então, isso me parece muito grave. É só 
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nesse sentido, nada a ver com meu voto particular, está bom? Então, gostaria sim de ouvir a 
Diretoria, alguém da Diretoria, especificamente, uma vez que o Dr. Manssur já me esclareceu 
muito. ...  
 
Presidente – Convidou o Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho, para prestar esclarecimentos 
sobre a matéria. 
 
Ivan Castaldi Filho – Indicou para prestar esclarecimento o Sr. Diretor Jurídico. 
 
André Bruni Vieira Alves, Diretor de Área Jurídica - ... Acho que aqui está tendo certa confusão, 
porque o que a Lei Pelé determina no seu Art. 18-A, alínea “g”, fala claramente o seguinte: As 
entidades de prática desportiva devem garantir a participação de atletas nos colegiados de direção 
e na eleição para os cargos da entidade. Mas nesse mesmo Art. 18-A, mais adiante, no parágrafo 
1º, esse mesmo Art. 18-A menciona, parágrafo 1º: As entidades de prática desportiva estão 
dispensadas das condições previstas: II - na alínea “g”, que acabei de ler acima, do inciso VII do 
caput deste artigo, que é aquele que a gente estava comentando, no que se refere à eleição para 
os cargos de direção da entidade. Ou seja, a Lei Pelé determina de maneira bastante genérica que 
as entidades de prática desportiva devem garantir simplesmente a participação de atletas nos 
colegiados de direção. É assim que está determinado na lei. A proposta da Diretoria parte desse 
pressuposto. Quando a gente pensou na proposta de emenda, alteração estatutária, foi na linha 
de garantir a participação de atletas nos colegiados de direção. Essa é uma expressão genérica, 
concordo com o Dr. Manssur e creio que seja mesmo uma categoria jurídica que deve ser 
preenchida com as categorias jurídicas que V. Exa. mencionou, mas ela traz a solução para o 
problema, porque na mesma linha do Art. 5º da Constituição Federal, em que você tem todas as 
garantias fundamentais do cidadão, dos indivíduos e que se mencionam garantias, por exemplo, 
do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do direito à moradia, são conceitos 
genéricos que devem ser preenchidos por normas regulamentares, mas a Constituição Federal ao 
mencionar aquelas garantias traz para todo ordenamento jurídico nacional que aquilo é o mínimo 
que está sendo garantido. Ou seja, no momento em que propusemos alteração do Estatuto de 
uma forma genérica, o senhor tem toda razão, ela é proposital, para que a gente possa atender o 
que a Lei Pelé determina. O que a Lei Pelé determina? Para as entidades de prática esportiva, ela 
determina o que diz essa alínea “g”: participação de atletas nos colegiados de direção. Então, 
colocamos de maneira bem simples e singela essa alteração estatutária. O Estatuto do Clube passa 
então a garantir a participação de atletas nos colegiados de direção. Fazemos então referência a 
essa garantia no Regulamento Geral e incluímos no Regimento da Diretoria o conceito de como 
isso deve se dar na prática. A proposta que a Diretoria apresentou, e depois de todos os debates 
que foram feitos, as apresentações que foram feitas, de fato reconheço agora que não foi a 
melhor alternativa possível, porque trouxe um engessamento, como o próprio ex-Presidente 
Cappellano mencionou aqui, poderia tornar essa participação dos atletas, a hipótese da Diretoria é 
um pouco engessada, porque evitaria, por exemplo, que pais de atletas ou pais de pessoas que 
tenham interesse em participar desse colegiado de direção, que a Diretoria de Esportes poder 
participar mais livremente como voluntário para esse colegiado. Então, concordo, agora 
repensando nessa questão toda, acho que a proposta do Conselheiro Lomonaco é muito boa, 
porque flexibiliza essa questão e traz a possibilidade de que os atletas, que não é um conceito 
preenchido, como o próprio Presidente Cappellano mencionou, não é um conceito preenchido na 
lei, nem o Regulamento, que seria um atleta. Ele traz então uma fórmula de saída. A fórmula de 
saída que a meu ver é muito boa, porque permite a conclusão rápida e objetiva de quem é atleta e 
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aquele que participou de competições oficiais pelo Clube. Agora, de todo modo, o que importa 
para a gente neste momento é alteração do Estatuto, é garantir a participação de atletas nos 
colegiados de direção. A forma de se regulamentar isso poderia ser de outra forma, poderia ser de 
uma forma mais rígida, poderia ser uma forma mais flexível, mas aí cabe ao Plenário do Conselho 
decidir. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Doutor, aqui no pedido da Lei Pelé, a única coisa que vale para os 
clubes, para as associações é o Art. 5º: Garantam a representação da categoria de atletas das 
respectivas modalidades no âmbito dos órgãos da entidade incumbidos diretamente de assuntos 
esportivos e dos órgãos e conselhos técnicos responsáveis pela aprovação de regulamentos das 
competições. As outras coisas, do “g” em diante, como o senhor citou, não nos cabe. Então, essa 
parte da direção está fora da exigência da Lei Pelé para os clubes. É isso que queria falar. 
 
André Bruni Vieira Alves, Diretor de Área Jurídica – Respondendo à Conselheira Regina. Acho que 
está tendo algum equívoco da senhora, porque a senhora mencionou o Art. 5º da Lei Pelé. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Inciso V, Art. 18-A. 
 
Regina Helena Secaf – Inciso V, desculpe-me, é que não sou advogada, o Art. é 18-A, né? 
 
André Bruni Vieira Alves, Diretor de Área Jurídica – Pois não. É o 18-A, a senhora está no 18-A? 
 
Regina Helena Secaf – Sim. O inciso V é a única coisa que é pedido para os clubes, porque dali em 
diante, enfim, existência de autonomia fiscal, etc., mas no que se refere a atletas participando a 
única coisa que se pede é o inciso V, mais nada. Do “g” em diante a gente está eliminado disso, é 
clube, associação sem fins lucrativos. 
 
André Bruni Vieira Alves, Diretor de Área Jurídica – Desculpe-me. O Art. 18-A diz: Sem prejuízo do 
disposto no art. 18, as entidades sem fins lucrativos componentes do Sistema Nacional do 
Desporto, referidas no parágrafo único do art. 13, somente poderão receber recursos da 
administração pública federal direta e indireta caso: E aí você tem a sequência de incisos. 
 
Regina Helena Secaf – Exato. 
 
André Bruni Vieira Alves, Diretor de Área Jurídica – Seu presidente, tal. 
 
Regina Helena Secaf – Isso. Aí quando a gente chega no V. 
 
André Bruni Vieira Alves, Diretor de Área Jurídica – Garantam a representação da categoria de 
atletas das respectivas modalidades no âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da 
aprovação de regulamentos das competições. Acho que não é o caso de aplicação aqui. 
 
Regina Helena Secaf – É o único caso, o resto, do “g” em diante a gente está dispensado. Eu não 
sei qual é a celeuma. 
 
André Bruni Vieira Alves, Diretor de Área Jurídica – Na minha visão, na minha leitura esse inciso V 
não está em discussão no momento, não é essa a questão que está sendo levantada pelo 
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Ministério da Cidadania da Secretaria de Esportes. A questão que está sendo levantada é a não 
participação de atletas nos colegiados de direção, que todas as entidades de práticas esportivas 
devem ter. Então, por isso, aliás, o indeferimento da nossa certidão é baseado nesse inciso, nessa 
alínea “g”, do inciso VII. O inciso VII diz: as entidades de prática esportiva devem estabelecer em 
seus estatutos: Aí alínea a) princípios definidores; b) instrumentos de controle social; c) 
transparência da gestão da movimentação de recursos; d) fiscalização interna; e) alternância no 
exercício dos cargos de direção. Tudo que a gente tem aqui no Clube. E quando chega no “g”, ele 
menciona: participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os cargos da 
entidade. Só que essa parte do e) na eleição para os cargos da entidade, ela é excluída um pouco 
mais adiante, porque isso é para a outra entidade que não entidade de práticas esportivas, para as 
Confederações, como o Cappellano mencionou aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A lei 
determina que as entidades de prática esportiva devem estabelecer em seus estatutos a 
participação de atletas nos colegiados de direção. É o que a gente está fazendo aqui com essa 
alteração estatutária.  
 
Presidente – Obrigado, Dr. Bruni. Dra. Berenice, espero que tenha de alguma forma ajudado. 
 
Berenice Gazoni (fora do microfone) – Sim, esclareceu. Muito obrigada. 
 
Presidente – Senhores, a discussão está encerrada. Vamos votar em três partes distintas: Estatuto, 
Regulamento Geral e Regimento Interno da Diretoria. Evidentemente começando pela mais 
importante, que é o Estatuto Social. Há uma proposta do ilustre Conselheiro José Manssur, que 
seria modificativa, mas a Comissão de Esportes a subscreveu como sendo dela própria, razão pela 
qual passou a ser substitutiva e tem prioridade. O Art. 46, como vocês podem ver – Desculpe-me, 
aqueles que estiverem em condições de votar, por favor, venham para o meio do Plenário. 
 
André Bruni Vieira Alves, Diretor de Área Jurídica (fora do microfone) – Presidente, posso fazer 
um esclarecimento? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Em votação já. 

 
Presidente – Já estamos em votação, desculpe-me. O Art. 46, caput, foi mantido em sua 
integralidade, que é a 1ª coluna do lado esquerdo, redação vigente. A proposta do Conselheiro 
Manssur e da Comissão de Esportes veio embasada da seguinte forma: Parágrafo Primeiro: Os 
atletas vinculados ao Clube terão direito à participação e voto nos órgãos e colegiados técnicos 
incumbidos das matérias eminentemente esportivas, conforme e em atenção ao disposto no art. 
18 – A, inciso V, da Lei 9.615/98. Criou ainda o Parágrafo Segundo, propõe – A representação dos 
atletas se dará a partir de eleição pelos atletas atualmente vinculados ao Clube, com direito a voto 
facultado aos atletas que estejam, no momento da eleição, federados à entidade de administração 
do esporte da respectiva modalidade, de modo que serão eleitos 6 (seis) atletas, sendo 1 (um) em 
cada modalidade esportiva da qual o Clube participe de competições oficiais organizadas pela 
entidade de administração da respectiva modalidade. E, por fim, como vocês podem acompanhar, 
o Parágrafo Terceiro – O colegiado composto pelos 6 (seis) atletas presentes poderá participar e 
opinar em todas as reuniões dos colegiados mencionados no parágrafo primeiro acima, de modo 
que sempre que alguma deliberação seja colocada a voto dos presentes, o colegiado dos atletas 
terá o direito a voto respeitado o fator de multiplicação “1 – um”, ou seja, estando os atletas 
representados pelo número de 1 até 6 dos eleitos para comporem o colegiado, o voto dos atletas 
será sempre computado como 1 (um) voto. Aqueles que estiverem de acordo com a proposta do 
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eminente Conselheiro José Manssur e da Comissão de Esportes, permaneçam como estão, aqueles 
contrários, queiram levantar-se.  A proposta foi rejeitada por maioria. Passemos então à proposta 
da Diretoria, que veio embasada da seguinte forma: Mantido o Art. 46. Foi proposto um Parágrafo 
Único – Fica assegurada a participação de atletas nos colegiados de direção do Clube, conforme 
Regulamento Geral e Regimento Interno da Diretoria. Aqueles Conselheiros que estiverem de 
acordo com essa proposta, permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se.  
Aprovado por unanimidade. Passemos então à análise do Regulamento Geral. Há uma proposta do 
Conselheiro Manssur.  
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não está prejudicada? 
 
Presidente – Dr. Manssur, o senhor entende que está prejudicada sua proposta do Regulamento 
Geral? 
 
José Manssur (fora do microfone) – Sim. 
 
Presidente – Sim. Então, como o Conselheiro Lomonaco também retirou a sua proposta, 
analisemos a da Diretoria. Há proposição da criação de um parágrafo 3º – Fica assegurada a 
participação de atletas nos colegiados de direção do Clube, conforme Regimento Interno da 
Diretoria. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários, queiram 
levantar-se.  Aprovado à unanimidade. Finalmente, passemos ao Regimento Interno da Diretoria. 
Há uma proposta da Comissão de Esportes, que tem preponderância sobre as outras, que veio 
embasada da seguinte forma: Os Diretores do setor esportivo, eventuais Diretores Adjuntos e 
Assessores deverão ser notoriamente ligados à prática esportiva.  
 
Fernando Silva Xavier Junior (fora do microfone) – Dr. Célio, está prejudicada, porque está 
remetendo ao Regimento. E como há exigência de atletas, pela lei, então, acho que está 
prejudicada. 
 
Presidente – O senhor retira a proposta? 
 
Fernando Silva Xavier Junior (fora do microfone) – O senhor concorda comigo? Se está 
remetendo a proposta da Diretoria ao Regimento e a exigência da lei que haja atletas, a nossa 
proposta não é exigência de atletas, está prejudicada. 
 
Presidente – Dr. Manssur, a sua está vigendo ou não? 
 
José Manssur (fora do microfone) – Não. 
 
Presidente – Há uma proposta ainda do ilustre Conselheiro Alexandre Lomonaco, uma proposta 
modificativa, que vem da seguinte forma: Parágrafo Único – A Diretoria da área esportiva nomeará 
pelo menos um terço de seus cargos voluntários atletas que tenham representado o Clube em 
competições oficiais. Aqueles que estiverem de acordo com essa proposta, permaneçam como 
estão, os contrários, queiram levantar-se.  Aprovado à unanimidade. Como ela é modificativa, as 
outras decaem, razão pela qual, proclamado o resultado, dou por encerrada a votação. ... 
Senhores, a matéria está aprovada em primeira discussão, como falei. Por envolver alteração 
estatutária esta proposta somente será considerada aceita, para os fins e efeitos de poder ser 
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submetida à aprovação da Assembleia Geral, se obtiver votação favorável em duas (2) discussões 
do Conselho Deliberativo, em reuniões distintas, convocadas para tal finalidade. Na segunda 
discussão, como os senhores sabem, somente poderão ser apresentadas emendas de redação para 
evitar incorreções de linguagem, incoerência, contradição evidente ou absurdo manifesto, cuja 
votação terá preferência sobre a redação final. Nos termos do Art. 87 do Regimento do Conselho, 
indico para compor a Comissão Especial de Redação, a ser designada pelo Plenário, os 
Conselheiros: Alexandre Perrone Lomonaco, André Fiore e Zilda Ângela Costa. Pela manifestação, 
aprovado. 
 
Ficaram assim redigidos, após a primeira discussão, os dispositivos estatutário, regulamentar e 
regimental objeto desta alteração: 
 
ESTATUTO SOCIAL 
“Art. 46 – ... 

Parágrafo Único – Fica assegurada a participação de atletas nos colegiados de direção do Clube, conforme 

Regulamento Geral e Regimento Interno da Diretoria.” 

 
REGULAMENTO GERAL 
“Art. 83 - ... 

§3º - Fica assegurada a participação de atletas nos colegiados de direção do Clube, conforme Regimento 

Interno da Diretoria.” 

 
REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA 
“Art. 4º - ... 

Parágrafo único – A Diretoria da Área Esportiva, nomeará em pelo menos um terço de seus cargos 

voluntários, atletas que tenham representado o clube em competições oficiais.” 

 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-19/2019, referente ao pedido, formulado pela Diretoria, de 

autorização do Conselho Deliberativo para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 

previsto de até R$ 900.000,00, para executar obra de adequação volumétrica inicial do 

Salão de Festas. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. Como não havia 
Conselheiros inscritos para falar, encerrou a discussão e submeteu o pedido da Diretoria ao 
Plenário, que foi aprovado contra um voto. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-17/2019, referente ao pedido, formulado pela Diretoria, 

de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar recursos do Fundo Especial no 

valor previsto de até R$ 701.981,00, para reforma do Novo Espaço para o CAD e para 

os Vestiários de Visitantes, Juízes e acessível do Futebol, em complemento ao valor de 

R$ 428.020,00, aprovado para a construção de vestiários e depósitos dentro da verba 

objeto da Resolução do Conselho Deliberativo nº 05/2019, de 25/02/2019, perfazendo 

o total estimado da obra a importância de R$ 1.130.000,00. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processado e abriu a discussão. 
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Graziela Pedreschi Oria Carneiro – ... Gostaria de ler uma carta que foi escrita por algumas mães 
do CAD, inclusive duas delas estão aqui presentes. Hoje temos cinco quadras para seis turmas 
diferentes. Ou seja, pouco espaço para as mil crianças que fazem parte do CAD. Com a reforma do 
espaço da Figueira, para transformar no espaço do CAD, teremos um espaço coberto, com salas 
multiuso funcional para os dias de chuva. Hoje não temos local adequado para essa situação e as 
crianças ficam espremidas em áreas inadequadas. Iremos utilizá-lo com as turmas do Junior 2, 3 e 
4 uma média de 400 crianças que hoje utilizam as salas do 5º andar do Poli e 1º andar do antigo 
Fitness, que estão longe de ser o ideal. Na frente teremos um espaço descoberto de grama 
sintética que será utilizado por todas as nossas turmas. Teremos também espaço para guardar o 
material e dessa forma os zeladores não precisam mais descer o carrinho nos elevadores do 
Centro Esportivo. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Pessoal, por favor. E banheiros adequados aos nossos 
pequenos. O CAD certamente continuaria usando as quadras externas para todas as turmas e o 4º 
andar em dias de chuva para o multiesporte. Mas com esse espaço finalizado, os seguintes locais 
poderiam ficar livres para utilização de outras seções: as salas 3 e 4 do 5º andar e o 1º andar do 
antigo Fitness no período da tarde. E a sala de material do CAD no 4º andar do Centro Esportivo. 
Adicionalmente, eventos como Dia das Mães, Dia dos Pais, programa de férias poderiam ser 
realizados neste novo Complexo e não teríamos mais a utilização dos ginásios, que são do setor 
competitivo. A obra é extremamente necessária para manter a qualidade de departamento e 
devolver espaços que foram perdidos ao longo dos anos. E também traz unidade para o CAD, 
devolvendo espaços que poderão ser mais adequados a outras atividades e estão espalhados pelo 
Clube. O CAD tem sido formado de esportistas por mais de 30 anos e goza de aprovação quase 
unânime entre pais e crianças. Nossos pequenos merecem isso. Atenciosamente: Pais do CAD. Dito 
isso, coloco meu voto favorável ao novo espaço, porém, gostaria de solicitar à Diretoria alguns 
esclarecimentos definitivos quanto à regularidade do espaço, porque em outras reuniões 
escutamos que era regulamentado e outras que não era regulamentado. E que a realocação de 
atividades para os espaços que foram liberados com a compra do prédio da Angelina Maffei Vita 
fossem trazidos para esta Casa para conhecimento de todos. Não posso deixar de lembrar que 
temos um Plano Diretor a seguir. Temos obra aprovada para revitalização aqui do CCR. Tínhamos o 
projeto do Tênis e que são mudanças que fariam um grande movimento no enorme tabuleiro de 
xadrez que é o Plano Diretor. Muitos locais seriam liberados e de forma definitiva poderíamos dar 
ao CAD o espaço que a seção merece. E não uma solução provisória e de alto custo, como vai ser 
essa reforma. Obrigada.  
 
Presidente – Muito bem, Conselheira Graziela. Ao final pedirei esclarecimentos. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... E vou ao assunto. O CAD é o pulmão deste Clube: CAD, Natação, 
Tênis, Futebol Menor são onde todas as crianças estão. Todas as Diretorias sempre vão, ajudam 
um pouco, um pouquinho mais, mas sempre há uma falta de espaço. Essa nova área que está 
sendo pedida é muito pertinente. Quem é dos antigos, principalmente os basqueteiros vão se 
lembrar do Boston Garden que tinha no 4º andar, que tinha um espaço lá que era um miniginásio 
de Basquete, que o CAD utilizava esse espaço para os dias de chuva, os dias que tivesse algum 
problema em alguma quadra, então, tinha esse escape lá. Desde que foi mudado o Fitness para lá, 
o CAD passou a não ter mais o espaço que ele pudesse levar nossas crianças. Então, esse espaço é 
muito pertinente. O Presidente Ivan convocou com alguns Conselheiros de diversas chapas há uns 
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15 dias uma reunião, onde mostrou qual era a ideia desse espaço. Presidente Célio, não só esse 
espaço, como também outros, que vi que está na proposta, que era uma mudança para ampliação 
do Fitness, mudança do Pró-Memória, que aliás achei fantástica, porque o Pró-Memória vai ter o 
devido respeito que merece. Como também descer a sala de ginástica do 4º andar, mas não os vi 
na pauta de agora. E pelo que entendi foi tudo mandado junto. Alguma Comissão não conseguiu 
fazer o parecer, Presidente? 
 
Presidente – O senhor está perguntando para mim? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Sim, estou perguntando para o senhor, porque não entendi, achei que 
estivesse tudo junto. 
 
Presidente – O senhor leu a pauta, né? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Li a pauta, mas como foi explicado junto, era só um esclarecimento. 
 
Presidente – Oportunamente obviamente vai entrar em pauta. Na verdade, como havia dois 
outros itens mais importantes, que foram o Salão de Festas e o Estatuto Social, hoje as discussões 
iam se delongar muito. Como de fato estão, né? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Isso é verdade. Mas de qualquer maneira o voto é totalmente 
favorável a essa ampliação do CAD. E vamos pensar com mais carinho em todo mundo do CAD. 
Não é uma crítica para nenhuma Diretoria, é só para a gente ter um pouquinho mais de carinho 
com o CAD. O CAD merece. Pois não, Conselheira. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – ... Vou direto ao assunto. Gostaria de sugerir que fosse 
estudada pela Diretoria de Bares e Restaurantes ampliação do horário do bar do Futebol para 
atender as pessoas que vão estar ali no CAD a partir das 8h da manhã. E gostaria de sugerir 
também que a Ioga, tenho uma requisição da sócia Miriam, que é da Yoga... 
 
Presidente – É que aqui, Conselheira Vanessa, estamos tratando da aprovação do CAD. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Aprovo, sou totalmente a favor. 
 
Presidente – Sim. Se a senhora quiser fazer um aparte a ele sobre esse assunto fique à vontade. Se 
a senhora quiser se manifestar sobre Ioga ou qualquer outro assunto eu já anoto seu nome aqui 
no item Várias. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Agradeceu.  
 
Presidente – Presidente Ivan, a Conselheira Graziela me pediu que alguém da Diretoria, ou o 
senhor evidentemente ou quem o senhor determinar, prestasse o esclarecimento que ela 
requereu. 
 
Ivan Castaldi Fiilho – ... Deixe-me primeiro dar uma resposta aqui, porque acho que a Diretoria foi 
envolvida. E com relação à parte de Esgrima a Diretoria está atenta à previsão orçamentária. E a 
responsabilidade da gestão impede gastos não provisionados. Talvez tenha faltado patrocínios. 



31/36 
 

Com relação à parte de esportes ou qualquer outro fato que ocorra no Clube, qualquer pergunta 
não pode ficar sem resposta, só que essas não serão tratadas por redes sociais. Nada impede que 
as respostas sejam lá publicadas.  
 
- Passou-se à projeção de slides no telão. 

 
Ivan Castaldi Filho – Agora vamos com relação ao CAD. Vamos primeiro a algumas outras 
informações. Sobre a questão levantada no CAD, informo que neste projeto não há nenhum metro 
adicional construído. 
 
Presidente – Só um minutinho. Desculpe-me, o que é isso aqui, Yara? 
 
Ivan Castaldi Filho – Gostaria que fosse apresentado para os senhores terem conhecimento da 
intervenção que estamos solicitando no CAD. Então, não há nenhum metro adicional construído, 
estamos respeitando a área já preexistente, onde temos 4 metros quadrados de recuo. Uma 
pequena intervenção lateral irá respeitar os 5 metros solicitados hoje pela prefeitura. Destaco 
ainda, dentre tudo que foi falado, teremos uma ótima melhoria para os alunos do CAD, hoje em 
torno de mil, melhorando a capacidade das instalações. E o projeto definido inclusive é indicado 
pela Comissão de Obras. Então, pediria agora que fosse mostrado e ao término da projeção estarei 
aqui para explicar até as outras intervenções, com relação até areia, quadra de Basquete, estarei à 
disposição para o que quiserem perguntar. Por favor. 
 
- Procede-se à projeção conforme solicitado. 

 
Ivan Castaldi Filho – Se tiverem dúvida, por favor, interrompam. Essa é a parte frontal do projeto. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi (aparte) – Gostaria de saber se não é pertinente fazer a 
passagem, não só entrada pela lateral do Poliesportivo, mas um corredor de passagem que vá ao 
prédio da Administração, porque ali existe uma portaria onde as pessoas param rapidamente, as 
crianças descem e tem acesso rapidamente a essa área. Imagine o senhor, uma mãe chegando 
com a criança em dia chuvoso, que vai chegar ao CAD. Se ela descer naquela portaria que fica ao 
lado da Administração, que fica atrás da Ginástica Artística, a criança pode rapidamente chegar ao 
local coberto. No caso, se ela não fizer isso, a mãe, ou o pai, a pessoa que está trazendo, descer no 
Boliche, existe um longo percurso a ser percorrido até o local. 
 
Ivan Castaldi Filho – Sim, aquilo lá é uma área de trabalho e existe, além do risco, um alto desnível 
entre a praça de trabalho e o CAD. Então, acho que isso a nossa engenharia poderia estudar essa 
possibilidade. A princípio não vejo isso como viável. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Ok. 
 
Ivan Castaldi Filho – Ali é uma área fechada para o associado, ali é área de serviço, quem iria por 
trás. Essa é uma vista frontal, aquela parte de trás branca, aquela parede maior é o depósito que a 
Comissão de Obras solicitou que saísse aqui da frente e fosse colocada aos fundos. Pode continuar. 
A mesma coisa. Aquela parte lá do fundo é o banheiro. Essa é uma vista da parte de trás, você está 
olhando na parte de trás para frente. Na frente disso estaria o Poliesportivo. Aquela é a quadrinha 
para que as crianças possam brincar. Foram feitas com o que sobrou da grama, parte melhor da 
grama da quadra de society está colocada lá. Foi levantada pela Comissão de Obras alguma coisa 
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que estaria em desacordo com a prefeitura, mas digo a vocês que isso já foi solicitada essa 
retificação. Não sei se tem alguma dúvida. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Presidente Ivan, então, complementando esse raciocínio de 
transição entre a área do Poliesportivo e a portaria que fica na Angelina, gostaria de sugerir que ali 
na frente da portaria, onde tem o fundo do campinho seja feito talvez um acesso, para que tenha 
ali um corredor, um acesso rápido a essa área do CAD através de uma abertura na quadra do 
Futebol, ali no fundo, de frente àquela portaria, se possível. 
 
Ivan Castaldi Filho – Esse detalhe fica difícil de podermos decidir neste momento, mas acredito 
que a Comissão de Obras, a nossa parte de Patrimônio, nossos Diretores têm andado lado a lado 
com relação ao encontro de melhorias para tudo. 
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Presidente, o senhor poderia nos falar como vão ser os 
vestiários ali? 
 
Ivan Castaldi Filho – Não sei se dá para projetar os vestiários. Teremos um vestiário de visitantes e 
contíguo a ele os sanitários das crianças. Como os horários de uso não serão concomitantes, as 
crianças poderão usar tanto os sanitários com as bacias menores quanto o vestiário de visitante. 
No caso dos vestiários de visitantes temos também uma coisa a acrescentar. Como aos finais de 
semana os nossos vestiários do Futebol ficam muito cheios poderemos também usar esses 
vestiários no dia a dia, finais de semana. Isso evitaria muito contato de criança com adulto, aquele 
trânsito, fica muito cheio. Então, sem querer ajudamos também com relação ao Futebol no geral. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Obrigado. 
 
Presidente – Alguém mais tem alguma pergunta ao Presidente? 
 
Ivan Castaldi Filho – Alguém quer saber alguma coisa de quadra? Querem que eu fale um pouco 
da reforma da quadra de areia? 
 
Presidente – É que o item aqui é aprovação do CAD. 
 
Ivan Castaldi Filho – Estou aqui, é a primeira vez que subo após minha eleição. Se não houver mais 
nada a ser esclarecido... 
 
Presidente – Obrigado pelos esclarecimentos. Muito bem. Estando o Conselho Deliberativo 
devidamente esclarecido, os que puderem votar, por favor, venham ao meio. Aqueles que forem 
favoráveis a autorizar a Diretoria... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Por favor. Aqueles que forem favoráveis a que a Diretoria utilize recursos do Fundo 
Especial no valor previsto de até R$ 701.981,00, para reforma do Novo Espaço para o CAD e para 
os Vestiários de Visitantes, Juízes e acessível do Futebol, em complemento ao valor de R$ 
428.020,00, aprovado para a construção de vestiários e depósitos dentro da verba objeto da 
Resolução do Conselho Deliberativo nº 05/2019, perfazendo o total de R$ 1.130.000,00, 
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permaneçam como estão, os que forem contrários, queiram levantar-se.  Aprovado, com uma 
exceção.  
 
 
Item 5 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – Como havia seis Conselheiros inscritos, procedeu ao sorteio, conforme estabelece o 
Regimento do Conselho. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Presidente, como não era pertinente, não perguntei naquela hora que 

o senhor estava aqui, mas tinha algumas dúvidas sobre as quadras externas, sobre as quadras de 

areia. E tem já uma reunião agendada nesta semana, mas como me prontifiquei a conversar sobre 

esse assunto aqui, então, estou vindo aqui, nobres Conselheiros. Estamos tendo obras nas quadras 

externas e diversos associados, principalmente o pessoal do CAD, Handebol, Basquete e Vôlei, que 

usa aquela quadra, tem diversas perguntas, que acredito que no dia 28 serão respondidas. É só 

uma junção de todo mundo para saber o que vai ser feito da quadra externa. Como vai ser feito. 

Como vai ser delineada. Como vão ser colocadas as linhas e o material. Então, só estou pedindo 

aos Conselheiros para exatamente ratificar esses detalhamentos dessa obra e o cronograma dela. 

Muito obrigado. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Eduardo de Azevedo Marques Strang – ... Venho aqui com uma demanda que tenho recebido de 

associados que praticam e têm filhos praticando Tênis, em relação a encordoamento de raquetes. 

A ideia é algo para treinamento das crianças do competitivo, que semanalmente precisam 

reforçar, ou encordoar suas raquetes. E hoje tem que fazer isso fora do Clube. Os adultos também 

terão uma comodidade e os associados comentam que não entendem, porque outros clubes 

possuem esse serviço. A intenção aqui não é ter uma fonte de receita, mas obviamente o serviço 

seria remunerado pelo associado que utilizasse, inclusive já há uma sugestão de local, seja próximo 

da quadra 13. Um segundo assunto é em relação ao placar de vagas de estacionamento, que fica 

localizado na esquina da Rua Tucumã com a Hans Nobiling, que está desligado. Como alguns 

associados que vêm dirigindo ao Clube não deveriam estar usando o aplicativo enquanto dirigem – 

Acho muito útil o aplicativo nosso para ver vaga do estacionamento – mas estão me pedindo para 

ligar de novo aquele placar e se ter uma data para que ele voltasse a funcionar. Obrigado. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Andreas de Souza Fein – ... Tenho uma demanda que recebi de alguns associados, Presidente, com 

referência a custos dos armários dos vestiários. Aproveitando que estamos em período de PO, 

bastante oportuno, ainda há tempo de verificar a possibilidade, mas a contribuição social, o 

número que me foi passado aqui, de 2013 até 2019 ela sofreu um incremento acumulado de 44%. 

Tênis Jogar e Tênis Aulas também tiveram incremento de 47%. Já os armários subiram 54%. Então, 

a demanda é que ou a Diretoria reduza o preço dos armários para que ele fique com o mesmo 

incremento depois do aumento previsto, que vai ser definido para 2020, ou que mantenha como 

está para diminuir essa diferença. É uma solicitação que faço, aproveitando que estamos no 

período de PO. Segundo ponto, tem surgido muitas demandas por esclarecimentos, Presidente, 

sobre a obra do telhado do Poliesportivo. Essa obra foi aprovada em junho de 2017. Foi iniciado 

em fevereiro deste ano. E tinha uma previsão de término em junho de 19. E têm muitos relatos 
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acontecendo, questionamentos acontecendo sobre problemas técnicos, problemas de execução, 

problema de projeto, cálculo, então, têm alguns esclarecimentos que me estão sendo solicitados. 

Por exemplo, quanto que da verba aprovada, de R$3,4 milhões já foi usado. Quanto ainda vai ser 

gasto. Quanto essa obra vai terminar. Quem vai pagar um eventual excesso, estouro de verba. 

Claro, que se houver estouro de verba, o Conselho tem que ser consultado. Enfim, seria muito 

importante esse esclarecimento para os associados desta Casa, para eliminar as dúvidas que estão 

ocorrendo sobre esses problemas técnicos. Inclusive tem uma sugestão aqui, que a Comissão de 

Obras analisasse esse processo e desse um parecer para tranquilizar todo o corpo associativo, que 

ela fosse provocada, que ela recebesse essa solicitação. Terceiro ponto que me tem sido solicitado 

também esclarecimentos é sobre a obra naquela alameda paralela à Angelina. Também, 

novamente estão perguntando quanto foi a verba aprovada pelo Conselho. Quanto já foi gasto. 

Quando vai ficar pronta. Se tem prejuízo. Se houve prejuízo, quem vai pagar, enfim, têm relatos de 

fornecimento em desacordo com o especificado. Enfim, se pede um esclarecimento sobre isso. E 

finalmente, voltando ao assunto lá do Fitness, do telhado, mais ou menos há três anos foi 

aprovada uma verba para ampliação do Fitness. E têm muitos associados perguntando quando 

essa ampliação vai ser feita. Era só isso que eu tinha para trazer das demandas, Presidente. Pela 

atenção de todos, muito obrigado. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 
 
Item 6 - Várias. 

Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – ... Mudar o CAD de lugar requer que sejam também 
reajustados os equipamentos que dão apoio a toda comunidade do CAD, não só as crianças, mas 
as pessoas que estão ali aguardando, irmãos que estão fazendo lição, as pessoas que chegam mais 
cedo. Então, gostaria de sugerir uma atenção especial da Diretoria em, nos horários do bar do 
Futebol, que pode ter os horários ampliados para acomodar essas pessoas que vão chegar mais 
cedo. E também nos equipamentos que podem ser colocados ali, não só coberturas para dia de 
chuva, ou dia de garoa, ou mesmo sol. Ali não têm coberturas que protejam contra o sol. para que 
as pessoas possam ficar ali, bancos e armários. Era isso que gostaria de sugerir. Obrigada.  
 
Mario Montenegro Gasparini – ... Não podia deixar de voltar à tribuna, primeiramente, para fazer 
um comentário acerca do que também tenho ouvido pelas alamedas de maneira um pouco 
inconveniente de muitas pessoas falando, gostaria de reiterar o pedido do Andreas, não tenho 
dúvida que a Diretoria de Patrimônio já possui em seu poder elementos suficientes para 
tranquilizar qualquer incauto, ou que não conheça a capacidade técnica tanto do ex-Presidente 
Roberto Cappellano do ponto de vista de engenharia quanto do Engenheiro Carlos Miller, a quem 
posso dar meu testemunho, de trabalhar quatro anos junto e conhecer a capacidade técnica. 
Quem tiver dúvida, certamente existem empresas que vão poder atestar isso e obviamente a 
Comissão de Obras vai poder verificar esses elementos, que não tenho dúvida que vão ter. O que 
muito me estranha, esta Diretoria tem inovado, que temos um Diretor Adjunto Geral que fala pelo 
setor de Patrimônios. O Diretor de Patrimônios é um advogado. Também fiquei bastante 
preocupado com a colocação do Dr. Ivan acerca do tema que eu trouxe da Esgrima, uma vez que 
nosso companheiro de Diretoria esteve envolvido com a área administrativa do Clube há muitos 
anos, está envolvido há muitos anos, e nunca ouviu falar de reforço de verba. Certamente não 
faltou patrocínio, Presidente. Patrocínio inclusive veio dos pais, que fizeram questão de ter o 
privilégio de contar com a atleta aqui. Talvez não seja do vosso conhecimento, mas é um evento 
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que é fora do programa, não podia estar previsto, ninguém podia saber que a atleta ia ser laureada 
com a medalha e muito menos que tanto ela quanto o seu técnico pudessem ter tempo e espaço 
na agenda para oferecer ao Clube. Acho que se o senhor vai utilizar o expediente de não fazer 
nenhum tipo de reforço de verba, posso compreender, mas é muito comum e vi em todas as 
Diretorias, inúmeras circunstâncias, serem utilizados reforço de verba para fazer frente a despesas 
que não estavam previstas. E essa é uma despesa que acho bastante conveniente. O que me 
deixou preocupado, porque realmente com todos esses elementos o que tenho ouvido, apesar de 
estar distante, vou procurar estar mais próximo para poder atestar se é só, vamos dizer assim, 
choro da oposição ou se efetivamente tem sentido. Vou fazer questão de estar um pouco mais 
atualizado dos temas que tem acontecido, porque as notícias não são alvissareiras. Obrigado, 
Presidente.  
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... A minha participação aqui é rápida. Infelizmente depois de 11 
anos de Conselho acabei envolvido hoje numa pequena distensão. Mas deixo claro aos senhores 
que embora repute de sensibilidade grave o que aconteceu, não me furtarei a aceitar as desculpas 
do nobre Conselheiro, caso o mesmo as endereçado a minha pessoa.  
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Já  fiz publicamente o pedido e tinha até muito 
mais gente. Já me retratei. Acho que não devia ter me expressado, apesar de não ter procurado te 
ofender, foi uma coisa mais comigo. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Ok, Conselheiro, estão aceitas as suas desculpas. Mas o que me 
deixou mais indignado e chateado hoje não fora até isso que aconteceu, mas quando me dirigi ao 
nobre Presidente da Mesa, pedindo auxílio naquele momento, e perquirindo como deveria 
proceder frente à ofensa que sofri e o Presidente não zelou pela minha pessoa e pelo que estava 
acontecendo aqui no Conselho. Fato que reputo muito chato, muito triste, porque nas atribuições 
do nosso Presidente, Art. 14, inciso XIX, diz claramente: que o Presidente do Conselho deve zelar 
pelo prestígio do Conselho, bem como pelos direitos e prerrogativas de seus Membros no 
exercício de suas funções. Então, Presidente, com toda vênia e respeito que tenho pela sua 
pessoa, saiba que o senhor me deixou profundamente entristecido hoje com a sua atitude. Era isso 
que tinha para dizer. Muito obrigado.  
 
Presidente – Conselheiro, não fique entristecido, ou fique se quiser, porque lamentavelmente não 
ouvi o que o Conselheiro André falou ou deixou de falar, mas vi que o senhor estava meio alterado 
e nervoso, então, preferi deixá-lo, até porque não era o momento de, como o senhor bem sabe, já 
é Conselheiro há muito tempo, tem prazo para fazer a representação, se achar que deve, ou não 
fazer. Evidentemente se alguém teria que ser advertido naquele momento era o senhor, que falou 
aquela palavra lamentável. Mas evidentemente que não ia falar isso. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine (fora do microfone) - Apenas repeti as palavras que me disseram. 
 
Presidente – O senhor não está com a palavra, não lhe dei, por favor, mantenha o silêncio.  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram o livro de presença e deu por 
encerrados os trabalhos 23:17 horas. 
 

 

 

 
Obs.: Esta Ata foi aprovada na 701º Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 de 

setembro de 2019, com uma retificação já dela constante. 
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