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ATA DA 703ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 28 de OUTUBRO 2019. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de outubro do ano dois mil e dezenove, em segunda convocação, 
às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta e sete 
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 Conselheiro e Suplentes Convocados  

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro o Sr. Mário Gonçalves Soares, 1º 
Suplente da Chapa Transparência Nova Tradição, pelo tempo remanescente do 
mandato, até 2020, na forma do disposto no §2º, do Art. 24, do Regimento para 
Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, tendo em vista que o Sr. Filipe Guerra 
Carralcasaz se desligou do quadro social em 19/08/2019. Empossou no cargo de 
Conselheiro, também, os Suplentes Susan Palma Simões de Oliveira, da Chapa 
Participação Viva; Ana Beatriz de Oliveira Pavan, da Chapa Unidos pelo E.C.P; 
Márcia Jahnel Passoni, Alfredo Martins Pereira e Maurício Lemmi, da Chapa 
Nosso Clube 5 Estrelas. 
 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs ao Plenário, tendo sido observado um minuto de silêncio e 
consignados votos de pesar pelo falecimento do Conselheiro Ricardo Coutinho 
Carvalhal, tio do Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, cunhado do ex-
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Presidente Roberto Luiz Pinto e Silva e primo do saudoso ex-Presidente José 
Edmur Vianna Coutinho. Prosseguindo, submeteu ao Plenário, tendo sido 
aprovadas as seguintes proposições: votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do 
Conselho: a) pelo falecimento do Atleta Benemérito Willy Otto Jordan, tio-avô do 
Conselheiro Marcos Patrick Byington; b) pelo falecimento do Associado Veterano 
Inima Consuli Ortiz, pai da Conselheira Fernanda Cobra Ortiz e da Associada 
Paula Cobra Ortiz Bogli; b) pelo falecimento da Associada Marilda Bueno Majer, 
esposa do Conselheiro Leon Majer; 2) de iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto 
Sá de Miranda Bório: a) pelo falecimento do Associado Moacyr Tavolaro Junior; 
b) pelo falecimento do Dr. Jorge Alberto Caldeira, titular e emérito professor da 
Faculdade de Medicina da USP, pai da associada Marina Caldeira; c) pelo 
falecimento da Sra. Nalda Maria de Carvalho Gandioli, mãe das associadas Paula 
Francinetti Gandioli e Mayza Gandioli Mourão; 3) formulado pelo Conselheiro 
Efetivo José Manssur, pelo falecimento do Associado Dr. Arrigo Raia, Professor 
titular da Faculdade de Medicina da USP; votos de louvor: 1) de iniciativa do 
Conselheiro José Luiz Fernandes Junior, à Comissão Técnica do Judô que se 
sagrou Campeã em Brasília/DF, formada por Douglas Eduardo Britto Vieira, 
Sumio Tsujimoto, Giovani Marcon e Andrea Oguma; 2) de autoria do Conselheiro 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo, ao Conselheiro José Roberto 
Coutinho de Arruda, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, que foi homenageado na XV Jornada de Direito de Monte Alto 
(24/10/2019); 3) de autoria do Conselheiro Ademar Pocaterra Filho, a Sra. 
Vera Regina Faria de Castro Brandão, que restaurou 65 bonecas, doadas por 
associados, destinadas a filhos de funcionários pelo Dia da Criança; 4) de 
iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, estendendo 
cumprimentos aos associados participantes de peças teatrais apresentadas no 
Clube nos dois meses, com os seguintes destaques: As Bruxas de Salém – Elenco: 
Renato Fazzolino, Mariana Siqueira, Ana Pavan, Manuella Ferrari, Larissa 
Andrade, Paulo Pozzi, Isabel Filardi, Lena McCardell, Antonio Granziera,, Denise 
Bardella, José Roberto Giusti, Ciça Solera, Tadeu Veloso, Fernando Tonelli, Maria 
Clara Angélico, Murilo Sorrentino, Natália Oliveira, Tom Gloeden, Heloísa 
Montagna e Heloísa Bessa; Ficha Técnica: Autor – Arthur Miller, Direção – Luiz 
Sorrentino, Iluminação – Tié Valente e Fabio Barbosa, Figurino – Maitê 
Chasseraux, Sonoplastia – Luiz Sorrentino, Produção - Luiz Sorrentino, Assistente 
Geral – Felipe Giovanetti Antunes, Operador de Som – Gabriel Oller e Assistente 
de Produção -  Lucia Surian; A Escada – Elenco: Paulo Casella, Marília Musa, 
Paulo Galgaro, Sabrina Theodoro, Ana Beatriz Pavan, Rê Cordeiro, Luiza Robic, 
Regina Helena Cotrim, Lord Roberto, Henrique Pessoa, Juliana Caesar, Ed 
Summer, Jorge Sério Filho, Eliana Forster e Isabel Filardi; Ficha Técnica: Texto - 
Jorge Andrade, Direção - Henrique Pessoa, Assistência de Direção – Regina 
Helena Cotrim, Cenário – Fernando Diz, Figurino – o grupo, Cenotecnia – 
Casimiro Diz, Iluminação – Tie Valente, Aderecista – Mary Diz, Programação 
Visual – Gabriel Oller e Operação de Luz – Fabio Barbosa; Agradecimentos: Beto 
Fazilari, Elias Saliba, Maria Cecília Solera, Regina Cury e Ricardo Sequeira; e, Pro 
Dia Nascer Feliz - Elenco: Ana Lucia Freitas, Isabella Ferrari, Cris Fazilari, Beto 
Fazilari, Suzi Liki, Edgar Schizzi Cambiaghi, Isabela Meletti, Lucas Sanseverino, 
Catarina Marcato, Renata Parodi, Renato Pacheco, Ana Pavan, Silvia Siqueira, 
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Tom Gloeden, Patrizia Tommasini, Thais Falcão, Antonio Granziera, Anibal 
Biscala e Fabiano Martins; Banda: Rafael Fagundes – Baixo e back vocal, João 
Carlos Gimenez – Teclado e back vocal, Edgar Schizzi Cambiaghi – Guitarra e 
Catarina Marcato – Vocalista; Fica Técnica: Texto e Direção – Carlos Mira, 
Iluminação – Tie Valente, Cenário – Fernando Diz e Carlos Mira, Cenotécnico – 
Casimiro Diz, Adereço – Mary Diz, Costureira – Benê, Contrarregra e produção – 
Victor Carvalho, Assistente de Ensaios – João Carlos Gimenez, Operador de Luz – 
Fábio barbosa, Figurinos – O grupo, Assessoria de Figurinos – Rosana Thurmann, 
Coreografias e trabalho de corpo – Letícia Orfalli e Trilha Sonora e operação de 
som – Carlos Mira; 5) propostos pelo Conselheiro Edgar Schizzi Cambiaghi, 
também aos associados participantes na montagem Teatral “Pro dia nascer feliz” 
antes relacionados; voto de pronto restabelecimento do Conselheiro Vicente 
Mandia, Presidente da Comissão de Veteranos, proposto pela Conselheira Eneida 
Perez Garcia de Carvalho e subscrito pelo Plenário como um todo; votos de 
louvor: 1) de iniciativa da Conselheira Maria Elisa Cappellano, à pinheirense 
Marina Rovery de Salles Oliveira, que disputou a Maratona de Chicago, primeira 
atleta amadora feminina a completar uma maratona abaixo de 3 horas; 2) de 
autoria da Conselheira Claudia Nemoto Matsui, ao Associado Roberto Azevedo 
(“Mestre Azevedo”), da Seção de Triathlon, que aos 67 anos de idade comemorou, 
no último dia 12/10/2019, em Kona, Havaí, a conquista do título de Campeão de 
IronMan; destacando que o atleta iniciou no triathlon em 1986 e começou a 
competir em 2004, desde então acumulando provas de IronMan; 3) de iniciativa 
também da Conselheira Claudia Nemoto Matsui, a saber: a) aos associados 
Alexandre Takenaka, Arthur Ferraz, Mateus Vidigal, Pedro Luiz Cerize, Roberto 
Azevedo e Ana Silvia Paller, pela participação, em 12/10/2019, no IronMan do 
Havaí; b) a Marina Oliveira, Luis Guilherme Magalhães, Carolina Lange Vieira 
Barcellos, Luis Radial Filho e Maria Luiza Porto Gennari, pela participação na 
Maratona de Chicago; c) a Flavio Ardar, Carlos Alexandre de Lima, Ricardo de 
Lima, Fernanda Meira e Eduardo Lantieri, pela participação na Maratona de 
Amsterdã. 
 
Ana Beatriz de Oliveira Pavan – Na condição de integrante do elenco, agradeceu 
aos Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria, Conselheiros, Diretores e 
Associados que prestigiaram as apresentações da peça teatral “Pro Dia Nascer 
Feliz”, de autoria de Carlos Mira Santos, bem como pelo apoio a todos os projetos 
lançados pelo núcleo de teatro do Clube, que atualmente conta com mais de 150 
associados ativos. Estendeu o agradecimento ao Diretor de Área Cultural 
Francisco Montagna, ao Diretor Adjunto de Teatro Roberto Carlos Fazilari e aos 
voluntários e voluntárias do DAS, na pessoa de sua Presidente Adriana Spinelli, 
que auxiliou muito com o figurino. Finalmente, lembrou que além de ser uma 
atividade cultural altamente inclusiva e aberta a todos os associados que queiram 
participar, o teatro também representa o Clube perante diversas entidades, como 
a ACESC – Associação de Clubes Esportivos e Sócio-Culturais de São Paulo e 
agora também o Sindi Clube. Aprovado. 
 
José Júlio Bastos da Veiga Junior – Propôs voto de louvor em homenagem aos 
120 anos de história do Esporte Clube Pinheiros, ressaltando que é reconhecida a 
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importância que o esporte tem na história do Clube, em particular o futebol, Seção 
que merece a nossa atenção e respeito àqueles que nos precederam e, sobretudo, o 
carinho com as nossas crianças. Reportou que no período de 23 e 26/10/2019 foi 
realizada na França a 1ª Copa de Futebol Sub 12, entendida como a Copa das 
Nações, campeonato de altíssimo nível técnico, que contou com a participação de 
12 nações, dentre as quais, além da anfitriã, que foi a França, Brasil, Argentina, 
Holanda, Bélgica, Portugal, Suíça, Costa do Marfim, dentre outros. Participaram 
direta e decisivamente três associados pinheirenses, duas crianças de 12 anos e 
um adulto, como coordenador geral da delegação. O Brasil foi representado pelo 
ORDIN Futebol Clube e se consagrou campeão dessa copa de forma invicta, 
vencendo de 5 a 1 a seleção francesa. Propôs votos de louvor aos jogadores Enzo 
Moraes Ribeiro Loviat e Matheus Somensari Guerrero -  que estavam no Plenário 
e exibiram o troféu conquistado, sendo longamente aplaudidos - estendendo o 
voto a Marcos Bartholo Pacheco Macedo, coordenador geral da Seleção. 
Aprovado. 
 
Presidente – Agradeceu aos homenageados por terem comparecido ao Conselho e 
parabenizou-os pelo presente e pelo futuro promissor dedicado ao Futebol do 
Pinheiros.  
 
Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi – Teceu agradecimentos por reivindicações 
atendidas: ao Conselheiro Marcelo Della Manna (Diretor Adjunto Geral de 
Projetos e Engenharia), por ter solucionado problema de circulação de ar no 
banheiro infantil do Poliesportivo, bem como ao Conselheiro Arnaldo Luiz de 
Queiroz Pereira (Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação), que 
resolveu um problema na Esgrima, pois durante as competições de domingo o 
banheiro, que dispõe de um bebedouro, ficava fechado. Estendeu o 
agradecimento ao Presidente da Diretoria Ivan Castaldi Filho. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Primeiramente, parabenizou o Presidente 
Célio Cássio dos Santos, pela iniciativa de trazer para o Clube o cadastramento 
digital do TRE. Propôs votos de louvor aos professores Zuleica Rizzo e Ivan 
Paixão, do Programa Esporte e Saúde, pela dedicação e entusiasmo com que 
desenvolvem essa atividade que no ano que vem completará 30 anos e tem se 
atualizado ano a ano. Elogiou palestra realizada no último sábado, sob o tema 
“Atividade Física, uma Estratégia Inteligente para Envelhecimento Saudável”, 
recomendando que a iniciativa se repita no 1º semestre de 2020. Votos aprovados. 
 
Helena Carvalho – Propôs votos de louvor aos atletas do Tênis competitivo 
Infanto-Juvenil, pelos excelentes resultados conquistados no Torneio Brasileiro do 
CBC – Comitê Brasileiro de Clubes, em Caxias do Sul: Felipe Furtado Ramos, 
campeão brasileiro de simples 14 anos; Maria Helena Sodré, campeã brasileira de 
simples 16 anos; Maria Helena Sodré e Thamyrys Nicole Araujo, campeãs 
brasileiras de dupla 16 anos. Todos jogaram na chave do Grupo A, que é um nível 
mais elevado. Também aos jogadores que disputaram a Copa Guga Kuerten, 
realizada em Florianópolis, um dos principais torneios de Tênis do País, sendo 
que as competições nas categorias 14 e 16 anos somam pontos no ranking 
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internacional. Thamyrys Nicole Araujo sagrou-se Campeã de simples e duplas de 
14 anos, Luiz Sandoval, vice-campeão de duplas 14 anos e Pedro Sandoval, vice-
campeão de duplas 10 anos. Estendeu os votos à Diretora Adjunta de Tênis 
Formação e Competitivo, Marilena Simões Queiroz, ao Head Prof. Eduardo Eche 
e sua equipe de treinadores da categoria, pelo excelente trabalho junto aos atletas. 
Aprovado. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Subscreveu os votos consignados pela 
apresentação da peça “Pro Dia Nascer Feliz”. Reportou que em 27/10/2011, 
“acabava uma peça aqui neste teatro, que era “A importância de ser prudente”. E 
foi uma peça eu diria paradigmática, que foi uma renovação de certa forma do 
nosso teatro. Foi um grupo de jovens, a ideia era fazer um texto de Shakespeare. 
Ia ser muito bacana, ia ser com balé, com canto, com tudo, para mudar um 
pouquinho aquele formato antigo. Muito bacana e muito bonito que tínhamos e 
ainda temos, das peças mais clássicas. Acabou não tendo verba, foi feita essa 
questão do Oscar Wilde, que é uma peça mais tradicional. De lá para cá esse 
grupo ficou muito forte e uma revolução foi feita no teatro, na minha visão pelo 
menos, e um grande crescimento. De lá para cá teve balé, teve dança, teve canto 
em várias épocas. O núcleo de teatro cada vez mais foi ganhando força.” Propôs 
votos de louvor ao Conselheiro Francisco José de Sousa Prianti, Diretor Adjunto 
de Teatro na gestão anterior, bem como ao Conselheiro Roberto Carlos Fazilari, 
atual Diretor, bem como a todo o núcleo de teatro do Clube, “porque muitos que 
estavam ontem encerrando uma jornada e com certeza iniciando uma próxima, 
são pessoas que começaram em várias épocas, inclusive em 2011, comigo, estava a 
Leticia Orfali, que passou toda a coreografia da peça. Ao mesmo tempo nesse 
meio tempo – Ficou horrível, mas vocês entenderam – Estou emocionado de 
verdade, até porque foi focado em 86, que eram atores interpretando personagem 
de 16 anos, que era bem a minha idade. Então, muitas questões da peça senti, me 
emocionei. Mas foi muito bacana isso, porque teve também a questão do canto. E 
cantar no palco não é fácil, ainda mais cantar e dançar. E não vi nenhum deslize. E 
aí cabe também os parabéns a uma pessoa, que foi quem fez todo o preparo vocal 
– A chamo de neta da Cleide, mas ela tem nome – Aliás, é uma grande atriz” 
(referindo-se a Catarina Marrese Marcato). ... Então, Presidente, além de 
subscrever os votos, estender a todo o grupo, que realmente teve a questão do 
Diretor, o Carlos Mira que é sócio, teve a neta da Cleide que é sócia, que preparou 
a parte vocal, cantou, interpretou, teve a Leticia que é sócia. Todos são sócios, 
tinha muita gente que estava iniciando também nessa peça e estava com papel. A 
gente viu em outras épocas, até em outros lugares algumas peças em que “Ah, vai 
ter a peça”, aí ficam todos os alunos pulando, gritando, tal, e chegam uns atores 
de fora, fazem a peça e acabou. Aqui não, os atores principais eram nossos, o 
Diretor era nosso, a peça foi escrita por um sócio, então, Presidente, parabéns, 
quero dar esse voto de louvor não só ao elenco, como a todo o núcleo e todos os 
Diretores também.” Votos aprovados. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Propôs voto de louvor ao grupo setorial de 
esportes, que se reuniu por mais de um ano, quinzenalmente, dedicando-se à 
elaboração da Segunda Fase do Plano Diretor de Desenvolvimento - Esportes e 
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Educação Física, cujas alterações regulamentares e regimentais seriam apreciadas 
pelo Conselho nesta reunião. Citou nominalmente os homenageados, a saber: 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Diretor de Área de Esportes Olímpicos e 
Formação; Gerente de Esportes Olímpicos e Formação, Cláudio Roberto de 
Castilho; Analista de Planejamento, Gregory Gracia, Diretora Adjunta de Ballet, 
Laís Helena Pinheiro Lima; Diretor Adjunto de Futsal, Marco Antonio Gonçalves 
Cardoso; Diretora Adjunta de Tênis Formação e Competitivo, Marilena Simões 
Queiroz; Diretor Adjunto Geral de Esportes Coletivos, Mário dos Santos Guitti; 
Gerente de Esportes Recreativos, Roberta Finetto; Conselheira Silvia Schuster; 
Atleta Benemérito Valdir José Barbanti; e, Gerente de Planejamento, Danilo 
Miziara Pereira. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – Elogiou a atuação da Vice-Presidente Patrizia 
Tommasini, bem como de todos os associados que se apresentaram na peça “Pro 
Dia Nascer Feliz”, renovando as homenagens já prestadas. Propôs voto de louvor 
ao Centro Pró-Memória Hans Nobiling, pelos trabalhos realizados em 
comemoração ao 120º aniversário do Esporte Clube Pinheiros. Parabenizou a 
Diretora Adjunta de Saltos Ornamentais, Verônica Dunker, tendo em vista que o 
atleta Jackon Rondinelli conquistou medalha de bronze no Mundial Militar 
(Wuhan/China). Também ratificou os votos consignados aos professores Zuleica 
e Ivan Paixão, do Programa Esporte e Saúde, elogiando a palestra. Aprovado. 
 
Primeiro Secretário – 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 
setembro de 2019; bem como disponibilizando sua equipe funcional para 
esclarecimentos de dúvidas a respeito, por intermédio do Gerente Financeiro 
Eduardo Coutinho, no próximo dia 11/11/2019, em horário e local 
preestabelecidos. 

 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 702ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
30 de setembro de 2019. 

Presidente – Submeteu ao Plenário as seguintes retificações propostas para a ata: 
1) Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, em seu pronunciamento da página 19: 
Onde se lê: ... reunião que tem para posto, ... leia-se: ... reunião, que tempo era 
posto, ... ; 2) Conselheiro Efetivo José Manssur, em suas seguintes manifestações: 
página 5: Onde se lê: ... mas me curso as suas decisões ... leia-se: ... mas me curvo 
as suas decisões.; Página 16: Onde se lê: ... momento vou impugnar 
conscientemente ... leia-se: ... momento vou pugnar conscientemente. Página 17: 
Onde se lê: ... história que perece ... leia-se: ... história que merece.; 3) Conselheiro 
Andreas de Souza Fein, na página 15/40, ao final da 1ª linha, de “ninguém está 
obrigado ao assentar” para “ninguém está obrigado ao aceitar.”  
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Rodolfo José Sanchez Serine – Propôs alteração em seu pronunciamento na 
página 12, corrigindo a expressão “... você entrar no aspecto meramente jurídico”, 
para “sem querer entrar no aspecto meramente jurídico.” 
 
Presidente – Não havendo objeções, declarou a Ata aprovada com tais 
retificações. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-10/2019, referente à segunda discussão 

para redação final de alteração do §5º, do Art. 1º, do Regimento para 

Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, objeto de proposta 

formulada por setenta e quatro Conselheiros, aprovada em primeira 

discussão na 702ª Reunião Extraordinária, de 30/09/2019. 

Presidente – Trata-se de proposta de alteração do §5º, do artigo 1º do Regimento 
Eleitoral, apresentada pelo Conselheiro Efetivo Antonio de Alcântara Machado 
Rudge e outros 73 Conselheiros, que restou aprovada em primeira discussão na 
Reunião de 30/, 9/2019, com uma emenda formulada por três Conselheiros, 
ficando estabelecido o número de candidatos por chapa não poderá ser inferior a 
70% das vagas, em cada grupo. Por ocasião da aprovação da matéria em primeira 
discussão não foi designada a Comissão Especial de Redação, forçando esta 
Presidência a fazê-lo “ad referendum” do Plenário. Assim, submeto ao referendo 
do Conselho a nomeação dos Conselheiros Antonio Aloi, Carlos Augusto 
Kodama Westphal e Maria Lucia de Toledo Collet e Silva, como integrantes da 
Comissão Especial de Redação a que se refere o Art. 87 do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo, conforme precedentes desta Casa. Nomeação referendada. 
Como altera somente dispositivos regimentais, esta segunda discussão é feita 
apenas para redação final dos dispositivos alterados. A Comissão Especial de 
Redação apresentou o projeto de redação final, sem alterações no texto 
originalmente proposto. Vamos à discussão. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Sr. Presidente, só uma questão meramente formal. 
Na sugestão endereçada pela digna Comissão Especial de Redação foi colocado 
da seguinte forma: Que a sugestão de redação para os dispositivos regimentais, 
objeto desta alteração praticamente mantendo o texto aprovado na primeira 
discussão. Esse praticamente mantendo me parece que sugere, ou induz ao 
entendimento de que existiria alguma alteração sobre aquilo que foi aprovado em 
primeira votação. Quando na verdade a sugestão é idêntica ao texto aprovado na 
primeira votação. Então, razão pela qual só peço que fique consignado em ata que 
a redação ora proposta é idêntica ao texto que foi aprovado. E não praticamente 
idêntico. Só isso. Obrigado. 
 
Presidente – O senhor tem razão. Obrigado pela colaboração. Realmente o texto 
que a Comissão de Redação propôs é idêntico. Dessa forma, o seguinte, a 
Comissão de Redação propôs que o Art. 1º em seu parágrafo 5º fique redigido da 
seguinte forma: O número de candidatos, no momento da inscrição de cada chapa, não 
poderá ser superior ao número total de vagas disputadas, e tampouco inferior a 70% das 
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vagas a serem preenchidas, em cada grupo. §6 - No cálculo da proporcionalidade previsto 
no parágrafo 5º, a fração deverá sempre ser igualada ao próximo número inteiro. Quem 
estiver de acordo com a proposta, permaneça como está. Quem for contrário, 
queira levantar-se. (Pausa) Aprovado. Aproveito o ensejo e agradeço aos 
Conselheiros Antonio Aloi, Carlos Augusto Kodama Westphal e Maria Lucia de 
Toledo Collet e Silva, pela colaboração prestada na Comissão de Redação.  

 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-18/2019, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para celebrar contrato de 

concessão de serviços de lavagem ecológica e tratamento de veículos 

nas dependências do Clube. 

Presidente – Os senhores receberam cópia das peças principais do processo, 
acompanhada dos pareceres das Comissões de Obras, Jurídica, Financeira e de 
Saúde e Higiene. O parecer da Comissão Jurídica apenas observou que o negócio 
jurídico proposto pela Diretoria se assemelha mais a um contrato de locação, pelas 
razões que lá apresentou. A matéria está em discussão. Há inscritos. O primeiro 
deles Conselheiro Ricardo Malanga, após Conselheiro Sérgio Gasparini.  
 
Ricardo Malanga – Vou me pronunciar sobre a concessão de lavagem a seco 
porque tenho muitas dúvidas. Primeiro, no material que recebi está como 
demanda do corpo associativo. Não me lembro de ter respondido a nenhuma 
pesquisa. Segundo. No segundo piso uso de seis vagas. Acontece que as vagas, 
além das seis, as vagas reservadas para os usuários que utilizarem o serviço vai 
ter uma reserva maior. E o segundo piso às vezes lota. Acabei de ter um problema 
seriíssimo com uma dessas firmas aqui do Shopping Iguatemi, que até relatei, 
mandei o relato à Diretoria, ao Conselho com uma dessas firmas, que além de não 
respeitar o Código do Consumidor também sonegaram a nota fiscal. Até hoje não 
recebi a nota fiscal do serviço. Até no Reclame Aqui está minha reclamação e as 
respostas são ridículas: Não respeita o Código do Consumidor, não dão a nota 
fiscal e uma série de outros problemas. Têm alguns senões também que estou 
observando. Diz que vai ser CLT, não sei se vai ter problemas trabalhistas, se tem 
problema de insalubridade. Danos materiais não vi em nenhum lugar, como é o 
meu caso, estou tendo danos materiais. Danos morais também não vi nada. Hoje 
em dia temos que ver a responsabilidade, se o Pinheiros será coautor, porque 
pode ter roubo, sumiço de objetos, roubo do carro. A nossa era de eletrônico hoje 
em dia qualquer funcionário que não tenha boas intenções pode roubar as 
informações do GPS para posterior assalto, até mesmo pode instalar um 
localizador no carro. É muito fácil hoje em dia, custa R$30, R$40 reais, põe um 
localizador. Depois vai lá e pode assaltar a pessoa. Olhando tudo que o Clube 
mandou não vi grandes vantagens, aliás, o Clube não menciona nenhuma 
vantagem, a não ser que seria uma demanda do corpo associativo, ao qual não sei 
de ninguém que tenha respondido nada sobre isso. Comissão Financeira 
especifica que o Clube verificará o serviço, e outros. Gostaria de saber como. 
Fiscalização trabalhista, vai fiscalizar serviços. Queria saber como o Clube vai 
fiscalizar limpeza do local, suspensão dos serviços em datas comemorativas. 
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Quem vai custear a instalação de câmeras em todo recinto? Não vi nada sobre o 
pedido de antecedentes aos que trabalharem. Como fica o seguro por danos 
materiais e pessoais? E a parte jurídica me transforma, o que o Clube está pedindo 
agora para votar em concessão para aluguel. Quer dizer, acho que por si só isso já 
não deveria ser votado. Se vai transformar de concessão para aluguel deveria ser 
feito novo estudo, porque parece que por concessão não pode ser feito. Com todas 
essas questões pendentes não entendo por que o Clube está querendo correr esse 
risco. No material que recebi não vi “Nossa, o Clube vai receber trocentos 
milhões, vale muito a pena”. Não estou vendo nada que valha a pena para o 
Clube para correr tamanho risco, sendo que estamos cercados de várias firmas 
dessas em nossa volta. Quem vai garantir a qualidade de serviço? A Comissão 
Financeira diz que o Clube vai verificar isso, como? Quem no Clube tem gabarito 
de verificar todos os serviços, seguros, funcionários, etc.? Nós vamos ter que fazer 
um departamento para fazer essas verificações? É isso que quero falar. Não vejo 
vantagem para o Clube. Agradeço a todos. Uma boa noite.  
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – Conselheiro, apenas um 
aparte. A Comissão Financeira não diz que o Clube vai fazer, diz que o Clube 
precisa fazer se for instalar o serviço. 
 
Ricardo Malanga – Está aqui. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Está escrito, se o senhor ler direito. 
 
Ricardo Malanga – Estou lendo. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – A Comissão Financeira recomendou 
que se o Clube resolver fazer tem que cumprir todas essas etapas. 
 
Ricardo Malanga – Isso. Dr. Pernambuco, mas pelo que estou lendo aqui, está no 
parecer dela que o Clube que é responsável por isso. Entendi isso. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Está-se alertando que o Clube para 
implantar isso precisa cuidar de todos esses aspectos. A Comissão Financeira não 
diz que o Clube vai fazer, diz que se ele fizer o serviço tem que cuidar de todos 
esses aspectos. 
 
Ricardo Malanga – Mas se é ele que vai cuidar é ele que vai fazer. Entendo assim, 
se o Clube está recomendando. Obrigado.  
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – ... Recebi esse pedido de análise da 
liberação para que a gente tenha um serviço de ecolavagem aqui no Pinheiros. 
Vários associados vieram me perguntaram e fizeram questionamentos muito 
válidos. Alguns que já foram colocados aqui tanto pelo Presidente da Mesa 
quanto pelo Conselheiro que me antecedeu, então, não vou me estender muito 
neles, mas vou citá-los só para a gente ter uma dimensão de quantos 
questionamentos foram deixados por conta desse pedido. Primeiro de todos, logo 
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ao ler a proposta que a Diretoria enviou a menção à concessão me pareceu 
estranha. Continuando a leitura do material enviado pelo Conselho Deliberativo 
tive a feliz descoberta de que o relator do parecer da Comissão Jurídica, Dr. André 
Fragoso, teve a mesma percepção e colocou brilhantemente que deve ser colocado 
como contrato de locação. Segundo ponto que me perguntaram era como a 
Diretoria vai fazer o controle de não associados para utilização desse serviço. Esse 
controle é algo muito sensível ao Pinheiros, porque a isenção de IPTU que o 
Pinheiros tem depende desse controle, de que não seja um serviço prestado para 
não associado, somente para sócios. E diferente do resto do Clube, a garagem não 
tem um sistema de catracas, se vocês quiserem colocar, que só permita entrada de 
sócios, qualquer um com um Sem Parar, ou mesmo uma pessoa Sem Parar, que 
aperte o botão para pegar pode adentrar à garagem do Pinheiros. Se porventura 
um fiscal da prefeitura encontrar uma situação de não sócios estejam utilizando 
esse serviço é bem possível que o Pinheiros perca isenção de IPTU na garagem. 
Então, gostaria de saber qual vai ser à medida que será tomada para garantir que 
não sócios entrem. E se esse custo vai ser repassado à empresa de ecolavagem, 
porque com certeza alguma coisa será feita, esse custo não existia antes e vai 
começar a existir. Segundo ponto. A utilização do 3º subsolo é quase nenhuma 
hoje por conta da ociosidade, como foi mencionado no documento enviado a nós 
Conselheiros, mas a partir do momento que a gente perde vagas no 2º subsolo 
pode ter que começar a usar o 3º subsolo, que muitas vezes hoje fica inutilizado e 
não tem gastos. Esses gastos para utilização do 3º subsolo com segurança, luz, 
etc., vão ser colocados no centro de custos da empresa de ecolavagem também? 
Foi uma pergunta que recebi e não soube responder. A quarta pergunta foi citada 
aqui pelo Conselheiro que me antecedeu, da área total envolvida, qual será 
efetivamente, se serão somente as seis vagas ou teremos outras. Agora, a gente 
chega numa pergunta sensível, porque comentei antes sobre a perda... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Da isenção. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Da isenção do IPTU – Muito obrigado, Dr. 
Manssur – e qual seria o valor dessa perda. Qual é o custo que esse risco que 
estaríamos correndo terá para o Pinheiros? Não consigo mensurar, não sou 
especialista na Legislação atual sobre IPTU, também não tenho ciência do 
tamanho exato do estacionamento para que a gente conseguisse fazer uma 
mensuração qualquer, mesmo que seja aproximado, mas gostaria de saber qual o 
custo. Se esse risco vale a pena. Compensa isso? O risco que a gente vai ter de 
sofrer uma punição pela prefeitura por um descuido qualquer é um risco que vale 
a pena? Neste momento gostaria de solicitar às Comissões pertinentes, imagino eu 
que seja Jurídica e Financeira, se o Presidente da Mesa quiser adicionar mais 
alguma, a darem seus pareceres a respeito desse risco que a gente estaria correndo 
por uma eventual perda de isenção do IPTU por conta de uso de não associados 
no estacionamento. A última questão que... Essa era a última questão. Gostaria de 
solicitar à Comissão Financeira e Jurídica que desse seu parecer. E por conta disso 
e da falta de informações que a gente recebeu gostaria de solicitar que esse item 
seja retirado da pauta. Era só isso. Muito obrigado.  
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Presidente – Muito bem. Apenas para esclarecer, Sr. Conselheiro Sérgio 
Gasparini, as Comissões pertinentes já deram seus pareceres. De todo modo, no 
momento oportuno, como houve um pedido de retirada de pauta, evidentemente 
que se o Plenário entender que são necessários os esclarecimentos que o senhor 
mencionou e sendo retirado de pauta esse processo, novamente posso enviar para 
manifestação da Diretoria e das Comissões. De mesmo modo, ao final das 
explanações vou perguntar ao Sr. Presidente da Diretoria se quer prestar algum 
esclarecimento ou enviar alguém da Diretoria para fazê-lo.  
 
José Manssur – ... O que diz o item 3º em discussão: Pedido de autorização 
formulado pela Diretoria, para celebrar contrato de concessão de serviços de 
lavagem ecológica e tratamento de veículos nas dependências do Clube. Estatuto 
Social do Esporte Clube Pinheiros, no Art. 4º, Sr. Presidente, diz que o Esporte 
Clube Pinheiros é uma Associação para fins não econômicos, constituída na forma 
do Art. 53 do Código Civil, com personalidade jurídica distinta dos seus 
Membros, os quais não respondem solidário ou subsidiariamente pelas 
obrigações contraídas pelo Clube. Pois bem, Sr. Presidente, o Art. 53 a que se 
remete o Art. 4º do Estatuto, estabelece que constituem-se as associações pela 
união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Pois bem, o Art. 4º, 
parágrafo 1º do Estatuto Social diz qual é o escopo do Esporte Clube Pinheiros. O 
Clube tem, diz a lei maior de nossa Entidade, por finalidade proporcionar aos 
seus associados a prática da educação física e do esporte competitivo, recreativo, 
de formação de base, olímpico e paraolímpico, bem como realizar atividades de 
caráter social, educacional, recreativo, cultural, cívico, de saúde e de lazer. E o 
parágrafo 4º deste mesmo dispositivo também estabelece que o Clube caracteriza-
se também como Entidade de prática desportiva. E para realização desses 
objetivos vai à Constituição Federal, foi uma recente introdução que fizemos, 
onde há de observar, Presidente, Dr. Célio, os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, 
responsabilidade social e gestão democrática. Pois bem, a Diretoria em seu ofício, 
vou lê-lo, fala em concessão de serviços de lavagem ecológica, higienização, 
enceramento e polimento de veículos com uma operação sem uso de água e, 
portanto, sem geração de efluentes. Prosseguindo, diz que o serviço será oferecido 
das 8h às 21h, 9h da noite, de segunda a sábado, no 2º subsolo do estacionamento 
da Faria Lima, aproveitando a atual capacidade ociosa. Diz que o espaço 
necessário corresponde a 150 m², ou seis vagas de estacionamento. Finaliza, 
dizendo que o prestador dos serviços arcará com todos os custos de operação 
diretos e indiretos: equipamentos, materiais de consumo, bem como com os 
respectivos tributos, incluindo o valor correspondente ao IPTU. Ainda locará no 
Clube funcionários de regime CLT devidamente uniformizados e treinados para o 
exercício dessas atividades. E estabelece, finalmente, Presidente, que será 
observada a modalidade licitatória, onde aquele que oferecer a melhor proposta, 
tendo como fator de ponderação o menor preço dos serviços ao associado e o 
maior valor oferecido para o Clube pela concessão do espaço. Como V. Sa., com a 
acuidade que lhe é habitual salientou, pronunciaram-se todas as Comissões. 
Vossa Senhoria me permita, a Comissão notável de Higiene e Saúde trouxe um 
prospecto, um estudo onde define o que é lavagem ecológica, diz, item 232, está 
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junto com o ofício da Presidência: Este método consiste na aplicação de um 
produto composto por cera teflonada e deslizantes diluídos em 2 litros de água, 
reduzindo o consumo de água em até 98%. Fonte é o Tribunal da Bahia. São 
utilizados 2 baldes de água, xampu para carro, desengraxante, 2 panos de 
microfibra e 1 borrifador. A Comissão Financeira, como o ilustre Dr. Malanga 
aqui salientou, já fez as considerações de quais as cautelas a serem tomadas para 
execução desses serviços. A Comissão de Engenharia, de Obras praticamente 
segue a Comissão Financeira. E a Jurídica salientando que concessão é próprio de 
entidades de direito público, o que não se aplica a uma entidade de direito 
privado, como o Pinheiros. Acertadamente, como sói acontecer, salienta a 
impropriedade da expressão concessão. O nomen iuris é o que pouco importa, e 
fala em locação, isto é o que me preocupa. Locação, amanhã se tivermos que 
retirar alguém é ação de despejo, e os operadores de direito aqui, muito mais 
habilitados do que eu, sabem quais são as problemáticas dessas ações de despejo. 
E se porventura estivermos já em 5 anos, teremos aí criado um fundo de comércio, 
Presidente. E para tirarmos este fundo de comércio há a tipificação legal. Mas 
como disse, o nome jurídico não me importa muito, o nome técnico, com a devida 
vênia desta ilustrada Comissão Jurídica, não seria nem concessão e nem locação, 
com a devida vênia, que senão não há solução para o evento letal, o adequado 
seria contrato de cessão de espaço oneroso para fins comerciais. O cedente seria o 
Esporte Clube Pinheiros temporariamente, o cessionário seria... o Esporte Clube 
Pinheiros, seria um tempo. Qual é o tempo? Como se fala em licitação, vamos ao 
Art. 62 do Regimento Interno da Diretoria, por favor. O Regimento Interno da 
Diretoria regula o procedimento licitatório e lá está dito, Sr. Presidente, no Art. 
62... O 63: A contratação de obras e serviços, Dr. Claudio Regina, e alienação de 
bens inservíveis – Bens inservíveis são aqueles que não tem utilidade, porque 
quando tem utilidade não é inservível – e alienação de móveis inservíveis deverão 
observar os princípios de licitação. E aí tem as modalidades: convite, tomada de 
preços, concorrência e o pregão. Mas está estabelecido que, parágrafo 8º do 64: 
Evitar-se-á contratação para fornecimentos de bens e serviços de qualquer 
natureza jurídica e valor, exceto se inerente ao objeto contratual, com prazo 
superior a 1 (um) ano. Então, se formos observar o procedimento licitatório 
teremos que apresentar já o contrato e o máximo é 1 (um) ano, vedada até a 
prorrogação, a não ser em casos específicos. Pois bem, Sr. Presidente, estas são as 
considerações jurídicas a respeito do tema, mas vamos agora à parte de utilidade. 
É um ato administrativo, ele deve se regrar por um binômio: oportunidade e 
conveniência. E este binômio deve estar regrado pelo custo-benefício. Os meus 
antecessores com muita propriedade salientaram a questão trabalhista. Seria o 
Esporte Clube Pinheiros solidário? Tenho para mim que não, mas 
responsabilidade subsidiária provavelmente sim. Questão do IPTU, e aqui 
respondo sem embargo da Comissão Jurídica: existe a isenção do IPTU da área 
construída, como foi dito aqui, desde que destinada ao associado. A partir do 
momento, tanto que a Diretoria diz que eles responderão pelo IPTU, pressupõe, a 
intuição é clara, que haverá o requerimento para no limite desta área retirar-se a 
isenção. E aí ele pagará. E posteriormente, quando ele sair, terá o Clube que fazer 
o procedimento novamente para obter a isenção, com o poder tributante, já 
sabendo da alternativa, ou da opção que o Clube se valeu para alugar para fins 
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comerciais de arrecadação fora do seu escopo social? Por isso que tomei a 
liberdade de ler para os senhores o disposto no Art. 4º. Concederá novamente esta 
isenção? Não haverá talvez um exame para se verificar se há outros precedentes, 
ou outras situações análogas? Não desconheço que há, Dr. Claudio Regina, 
prestação de serviços aqui: tem de cabeleireiro, tem da bomboniere que fica aqui 
no térreo, temos da venda de jornais, não é, Dr. Montoro, dos livros, temos de 
camisas. Quero ser um pouco didático, mas são prestações de serviços 
diretamente ao associado subjetivamente considerado: ele vai ler o jornal, ele vai 
comprar camisa, ele vai arrumar o cabelo, as ilustres senhoras irão ao cabeleireiro. 
Neste caso é indiretamente ao associado, é um bem dele, e aquele, o ilustre Dr. 
Gasparini lembrou bem, quem tem o Sem Parar entra. Lava o carro e sai sem o 
Sem Parar. Teria uma alternativa? Teria. Alguém ir lá e dizer “Só pode lavar o 
carro quem for associado do Clube, porque senão vai entrar um não associado”. 
Senhores, não é o escopo do Clube. A arrecadação que se terá, e aí peço vênia à 
ilustre Comissão Jurídica, far-se-ia, se for aprovado no mérito, um valor pela 
cessão do uso fixo e um percentual sobre o faturamento. Já atuamos nessa área, 
então, teríamos o valor físico e o percentual. Mas este valor físico e este percentual 
seria de monta tal a trazer um custo de benefício capaz de permitir ao Clube que 
extrapolando seu objetivo social traga um serviço, que já conforme me 
informaram, algumas coirmãs tentaram fazer e imediatamente deixar de assim 
proceder mercê dos inúmeros, mas dos inúmeros inconvenientes que têm. É um 
Clube social, é um Clube esportivo, vou usar o nome lava rápido, porque o outro 
nome não é bom colocá-lo. Então, vejo com todo respeito, inclusive as 
compreensões em contrário, que o Esporte Clube Pinheiros graças à eficiência de 
várias administrações encontra-se em situação financeira tal, que não necessita 
deste pequeno valor para suas vendas. E nem se diga, como Malanga, ilustre 
Conselheiro aqui falara, que seria um anseio do corpo associativo, porque não me 
consta aqui no exercício da democracia direta – Democracia direta é aquela onde o 
Parlamento decide e depois, dependendo da matéria, leva. Se antes há plebiscito, 
se depois há referendo – Não me consta que isso tenha sido. Razão pela qual, Sr. 
Presidente, à luz dos dispositivos estatutários, à luz do binômio custo-benefício, à 
luz do binômio oportunidade e conveniência entendo, respeitadas as 
compreensões em contrário, que esta matéria não deva ser aprovada pelo 
Colegiado maior do Esporte Clube Pinheiros.  É assim que voto, Sr. Presidente. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (aparte) – Dr. Manssur, diante de tudo que 
foi falado creio que, seria a pergunta que V. Sa., ou você, disse sobre “Objetivos de 
um Clube, escopo e penso”. Vendo hoje, não só hoje, há algum tempo uma 
tendência por uma mudança paradigmática – Que até o teatro colocou ontem 
numa era – vejo que cada vez mais abrimos espaço para as negatividades 
extramuros, que significa comerciais. Então, pergunto, se realmente esse anseio do 
corpo associativo, que tem como objetivo lazer, o que o Clube Pinheiros tem sido 
até hoje, seria pertinente essa colocação feita, brilhante, pelo senhor e demais 
amigos Conselheiros? 
 
José Manssur – Com muita honra. Veja – Professora Vera, se a senhora quiser se 
sentar – Veja, falou-se no 2º andar – Não tenho vindo ao Clube por razões 
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particulares minhas, mas familiares meus têm vindo. Sábado e domingo estavam 
lotadas as vagas da Rua Tucumã e da Faria Lima, Dr. Claudio, praticamente 
lotadas – Aqui se fala de segunda a sábado, das 8h às 21h. E no verão? Como 
disse o Conselheiro Malanga e o ilustre Conselheiro Gasparini, às vezes há 
necessidade de outras vagas. Às vezes deixo a chave no carro, vou jogar Tênis. 
Lavo e coloco em outra vaga. É uma série de inconvenientes. A comercialização 
no Clube desde que traga, vou responder à pergunta da senhora, benefícios ao 
associado: salão de beleza, cabeleireiro, bomboniere, livraria, é como disse, é 
pessoal, camisa, venda de esporte. Mas lavagem de carro, funcionários que virão 
aqui, mestre Malanga colocou bem, a questão de furto no porta-luvas, riscos no 
veículo. A responsabilidade pode não ser solidária, mas é subsidiária. A 
interpretação do contrato é o Estado-Juiz que vai fazer. Não descaracterizo, não 
está aqui o magister dixit, longe de mim, Dr. Fragoso, mas o senhor tem razão, 
pode-se caracterizar isto como uma locação. Vou dar, o nomen iuris já diz, 
instrumento particular de cessão de espaço a título oneroso, cedente e cessionário. 
Mas não seremos nós que vamos interpretar, o Estado-Juiz pode verificar que isto 
é uma forma diversionista da questão da locação e tipificar como locação. 
Havendo uma infração, uma ruptura contratual, ação própria de despejo. O 
senhor sabe melhor do que eu o que significa uma ação de despejo. Não vou dizer 
em latim, vai em português “A quem interessa”? Qual o interesse deste tipo de 
ato administrativo? Qual a renda? Nenhuma, pequena dentro da complexidade 
da matéria. O custo é ínfimo, o custo é elevado, muito superior à ínfima benesse 
que este trabalho poderia dar, até porque lava-rápido temos espalhados por aí 
sem as preocupações e sem eventuais riscos que podemos correr. É como penso, 
respeito as compreensões em contrário, mas este é meu voto. A retirada de pauta 
poderá fazê-la vir, fazê-la, a matéria, vir novamente. Sou sumariamente pela 
rejeição, este tipo de comércio não interessa ao Esporte Clube Pinheiros, ele é 
desnecessário.  É como penso, Sr. Presidente, é como voto. 
 
Presidente – Muito bem. Não há mais inscritos. Dr. Ivan, por favor. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... Senhores, a nossa 
iniciativa foi para dar uma facilidade ao associado. Mas em face de tudo que ouvi 
aqui eu acho interessante retirarmos de pauta, ou seja qualquer outra coisa, está 
bom?  Meu muito obrigado.  
 
Presidente – Muito bem. A discussão está encerrada. O ilustre Presidente da 
Diretoria em sua manifestação requereu a retirada de pauta, da mesma forma que 
o Conselheiro Sérgio Gasparini. Dr. Malanga, o senhor só fez observações, não 
pediu para retirar de pauta. 
 
Ricardo Malanga (fora do microfone) – Não, quero votação. 
 
Presidente – O Conselheiro Sérgio Gasparini e o Dr. Ivan, Presidente da Diretoria, 
pediram para retirar de pauta, tem um pedido preliminar. E no mérito, o 
Conselheiro Ricardo Malanga e o Dr. Presidente José Manssur encaminharam 
pela rejeição. Dessa forma, inicialmente então coloco em votação o pedido para 
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retirada de pauta. Aqueles que forem favoráveis à retirada de pauta... Por favor, 
aqueles que puderem votar... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Rejeição primeiro. 
 
José Manssur (fora do microfone) – O Presidente está certo, se retirar de pauta 
não tem votação. 
 
Presidente – Senhores, é uma questão jurídica, como o Dr. Manssur está 
salientando aqui, com a propriedade que lhe é peculiar, é preliminar ao mérito, 
pode haver Conselheiros que ache que a matéria deve ser melhor analisada pelas 
Comissões, reavaliada pela Diretoria. Vir de outra forma. Aqueles que não 
acharem simplesmente não tirem de pauta, porque depois vamos analisar o 
mérito. Se for retirada de pauta evidentemente não votaremos o mérito. Muito 
bem. Aqueles que forem favoráveis à retirada de pauta, permaneçam como estão. 
Os que forem contrários à retirada, queiram levantar-se. 
 
Presidente – Sentem-se, por favor, vou repetir, porque a questão está dividida. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Sr. Presidente. ...  
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Por favor, senhores. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Apenas para colaborar um pouco com o 
Plenário, pelo que pude observar, inclusive da colocação do Presidente Ivan, 
quando ele se manifestou foi no sentido de retirada de pauta, ou qualquer outra 
coisa. Foi o que entendi. Então, efetivamente o que seria essa outra coisa? Seria 
rejeição? Então, essa é a pergunta que gostaria até de encaminhar para um 
esclarecimento maior, porque aqui ninguém quer ser contrário, ou a favor da 
Diretoria, não é esse tipo de discussão que estamos enfrentando agora. Então, se o 
Presidente pudesse colocar. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Senhores, vou ser mais 
claro: É a rejeição ou retirar de pauta. Vamos simplificar, acredito que a rejeição 
seja melhor em minha opinião. O senhor conduz como seja melhor, como seja de 
seu conhecimento.  
 
Presidente – Conselheiro Sérgio Gasparini, o senhor mantém sua proposta de 
retirada de pauta? 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini (fora do microfone) – Não. 
 
Presidente – Retira? 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini (fora do microfone) – Sim. 
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Presidente – Dessa forma, então, não havendo mais preliminares, vamos à 
votação do mérito da proposta. Aqueles que forem favoráveis à implementação 
de um lava-rápido do projeto apresentado, permaneçam como estão. Os que 
forem contrários, queiram levantar-se. (Pausa) Rejeitado por ampla maioria.  
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-03/2019, referente à primeira discussão e 

votação de proposta formulada pela Diretoria, de criação de um 

terceiro parágrafo no Art. 116 do Regulamento Geral e de alteração do 

Art. 8º e supressão do Art. 9º do Regimento Interno do Departamento 

Esportivo, visando estabelecer a Filosofia Integrada do Esporte, 

Educação Física e Promoção de Saúde – diretriz prevista no Plano 

Diretor de Desenvolvimento. 

Rodolfo José Sanchez Serine (questão de ordem) – Gostaria de endereçar uma 
questão de ordem com fulcro no Art. 19 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo e do Art. 5º, incisos I e II do Regulamento da Comissão Permanente 
de Saúde e Higiene, no sentido que a apreciação do item 4, meu humilde modo de 
entender, estaria prejudicado pela falta do parecer da digna Comissão de Saúde e 
Higiene, visto que o tema é sensível à competência da citada Comissão, inclusive 
o item, nas suas justificativas, destina um capítulo justamente à promoção da 
saúde e aos aspectos da saúde, tendo uma página inclusive dedicada à questão de 
discussões acerca de avaliações físicas e incrementos de processos que possam vir 
a beneficiar a promoção de saúde junto a essa nova filosofia que se pretenda 
incrementar. Então, nesse sentido pediria os devidos esclarecimentos de Vossa 
Senhoria. Muito obrigado. 
 
Presidente – Pois não. O senhor está inscrito nesse item, seria essa a 
manifestação? 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Caso V. Sa. entenda a pertinência da questão de 
ordem, fundamentado neste entendimento da necessidade do parecer, que 
inviabilizaria a discussão do item nessa oportunidade, diante da falta do parecer 
da digna Comissão, não faria nenhum sentido o meu pronunciamento. Mas caso 
haja entendimento divergente, me inscrevi no item. 
 
Presidente – Antes de decidir sobre a questão de ordem, ou submeter ao Plenário 
eu vou abrir para as manifestações. O senhor é o primeiro inscrito. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... Minha proposição é bastante pragmática, bem 
objetiva e está obviamente lastreada em conexão com o pedido ora endereçado a 
V. Sa. com relação à questão de ordem apresentada. A própria Comissão de Saúde 
e Higiene, como foi inclusive salientado aqui pelo ilustre Presidente Efetivo, Dr. 
Manssur, que endereçou inclusive um elogio à produção que a Comissão 
executou no item anterior, com relação à proposta do lava-rápido, vamos chamar 
assim, ecológico. As Sras. e Srs. Conselheiros que tiveram oportunidade de 
apreciar o parecer da digna Comissão de Saúde e Higiene tenho certeza que 
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puderam identificar a qualidade do parecer endereçado, o que obviamente 
contribuiu para esclarecimento desta Casa. Ato contínuo, Sr. Presidente, o tema 
ora em discussão com relação a incluir um terceiro parágrafo no artigo do 
Regulamento Geral e demais alterações propostas, visando estabelecer a filosofia 
integrada do esporte, educação física e promoção de saúde deveria, em meu 
modo de entender, ter vindo acompanhada do parecer desta Comissão por força 
do Art. 19 do Regimento Interno do Conselho, que objetivamente coloca o dever 
de que as Comissões se manifestem obrigatória e antecipadamente por escrito 
sobre toda matéria de sua competência. Ora, se estamos a discutir tema sensível à 
promoção de saúde não é possível que a digna Comissão de Saúde e Higiene não 
seja demandada a endereçar o seu parecer acerca do assunto. Por esse motivo, 
entendo que a matéria está prejudicada, e não obstante a já questão de ordem 
formulada, caso venha ser indeferido, voto pela retirada de pauta por esse 
motivo, por questão meramente formal. Muito obrigado. Boa noite.  
 
Ricardo Malanga – ... Não sou advogado, mas como o Dr. Serine falou numa 
questão de ordem. Sendo uma questão de ordem não tem que ser julgada antes 
dos pareceres de todos? 
 
Presidente – Pareceres, o senhor fala as manifestações? 
 
Ricardo Malanga – Isso. 
 
Presidente – Não necessariamente, tem que ser julgada antes de colocar ou não 
em votação. Se eu acolher a questão de ordem vamos colocar em votação. Senão 
for acolhida nós vamos, inclusive até para poder colher melhores subsídios eu 
acho que não há prejuízo algum ouvirmos nossos colegas Conselheiros. São só 
três inscritos. 
 
Ricardo Malanga – Tudo bem, é que entendo que uma questão de ordem é 
prioritária. 
 
Presidente – Mas ela é mesmo, por isso que vou decidir antes. 
 
Ricardo Malanga – Obrigado. 
 
Severiano Atanes Netto – Venho falar na posição de Vice-Presidente da Comissão 
de Higiene e Saúde. De fato, estranhamos a Comissão não ter sido chamada para 
dar parecer a respeito desse assunto. Antecipou-se o digno Conselheiro Serine, 
que colocou exatamente o pensamento da Comissão de Higiene e Saúde. Entendo 
que essa matéria deveria ser retirada de pauta. Só isso. Muito obrigado.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Bom, essa proposta na realidade está ligada, 
quem não lembra, deixe-me fazer um breve histórico de como surgiu essa 
proposta. Na realidade, no começo de 2017 a gente aprovou um Plano Diretor de 
Desenvolvimento, no qual tinham cinco itens ligados ao esporte. Depois desse 
momento, a partir do meio de 2017 formou-se um comitê de discussão, que pedi 
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voto de louvor há pouco, já que o tema estava sendo discutido. Quero dizer que 
realmente me espanta talvez pelo erro, que pode ser um erro, Dr. Atanes, mas me 
espanta, porque assim, eu duvido que alguma proposta deste Clube tenha 
escutado tanta gente. Escutamos todos os Diretores Esportivos, escutamos todo 
mundo que quis se inscrever, que quis falar, escutamos todos os supervisores do 
Clube, escutamos o Diretor, não sei como que chama, Diretor Médico, e talvez 
realmente tenha faltado escutar a Comissão de Higiene e Saúde. Mas vou ser 
muito honesto, acho que se há algum comentário que contrarie o plano – Na 
realidade o que está vindo aqui é só o Regimento, é só alteração regulamentar – 
Então, existe a filosofia, foi feita a redação, descrição e discutido do jeito que falei, 
por muita gente no Clube. Muita gente e a gente entendia, já que era nossa 
proposta e do Presidente Cappellano, de escutar todo mundo possível. Talvez 
tenhamos falhado de alguma forma. De qualquer jeito, já me pondo na questão da 
falha, o projeto está aqui, o que se pede é a mudança do Regulamento para 
combinar com o projeto. O projeto de verdade está entregue no Conselho, apenas 
as alterações regulamentares é que vieram, o projeto já foi entregue no Conselho 
acho que há quase um ano na realidade. Então, para ser honesto me cabe bastante 
espanto com isso, porque quando foi entregue na realidade a descrição, e vocês 
tem aqui mais de 30 páginas de descrição, não houve nenhuma manifestação 
depois que isso foi entregue pela Comissão de Higiene e Saúde, mesmo que tenha 
os maiores respeitos – O Dr. Atanes já foi meu cardiologista, e sabe que assim é – 
E também tenho respeito pelas regras do Clube, mas o que vem aqui é a 
regulamentação de uma filosofia que foi inteira entregue a este Conselho. Foi 
documentado, tem parte de Patrimônio, tem parte de sequenciamento de obras. 
Foi tudo entregue e não houve comentários. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Quais as Comissões que se pronunciaram? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Na realidade aqui acho que Jurídica e de 
Esportes. A Comissão de Esportes foi escutada. Então, veja, agora no regramento 
a gente escutar. Acho até que a gente deve escutar a Comissão de Higiene e Saúde 
se ela se sente necessária, mas o Vice-Presidente veio aqui. Vem aqui e diz se há 
alguma contrariedade. Voltar um trabalho desse tamanho por essa questão, que 
na realidade, vou ser honesto, existe uma parte que é “Querer mexer e tem outra 
parte que é simplesmente fazer a parte formal, por pessoas que simplesmente não 
se mexeram”. O Conselheiro Rodolfo Serine está até aqui, entre a enorme 
quantidade de gente escutada está o Conselheiro Rodolfo Serine. Quer dizer, 
houve um esforço enorme. Será que vale mesmo a pena a gente perder este 
momento de algo praticamente, apesar de eu ter todos os respeitos, perder algo 
pronto, para rediscutir, que talvez não tenha algo a trazer. Então, minha questão é 
que eu acho que ok. Quanto ao que veio, que é o mais importante, então, é o que 
falei, foi algo que foi feita toda a descrição do que era a filosofia. Foi enviado ao 
Conselho. Junto com isso havia algumas coisas que alteravam, seria necessária 
alteração regulamentar. E essas questões que necessitavam alteração 
regulamentar vieram ao Conselho e é isso que estamos fazendo, a alteração 
regulamentar necessária, respeitando o Conselho do ponto de vista de que 
alteração regulamentar tem que vir aqui. A principal alteração, que vou colocar 
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aqui para aproveitar e fazer um comentário sobre a Comissão Jurídica, é que o 
Clube seguirá uma filosofia integrada de esporte, educação física e promoção de 
saúde, que abrange desde o momento da formação motora até idade mais 
avançada por meio de uma diretriz única, baseada em três grandes áreas: 
formação esportiva, esporte e promoção de saúde. E ainda em um cuidado 
especial na transição entre eles. Do que estou falando? Estou falando lá embaixo 
que preciso fazer formação motora. Neste momento, quando falo de formação 
motora não estou me preocupando se as nossas crianças serão atletas olímpicas ou 
serão matemáticos, músicos, engenheiros, estou me preocupando com a formação 
motora do ser humano, com as crianças do Clube. Então, essa é a primeira base. A 
segunda base é esporte. E aqui tem tudo que é jogo, tudo que se joga contra o 
outro, ou seja, tudo que é competição, tenha relação com esporte competitivo de 
alto nível, ou seja simplesmente recreativo, então, toda base do esporte vem nessa 
questão. E depois tenho a promoção de saúde, que na realidade são todas as 
ginásticas do Clube, são todas as questões não competitivas, que não há uma 
rivalidade, não há uma competição: Ginástica, Natação sem fins competitivos, 
Tênis só aula, tudo que é promoção de saúde, tudo que já temos no Clube. Quero 
também frisar, aproveitar, que não estamos criando nada novo no Clube, estamos 
simplesmente criando uma filosofia que integra todas as questões. É apenas isso e 
tem também um cuidado, que é uma reclamação frequente, que é na transição do 
CAD, ou do recreativo, ou da aprendizagem para o competitivo. Então, essa é a 
função da filosofia e ela gerou alterações regulamentares. É isso basicamente. 
 
Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi  (aparte) – ... Conselheiro, primeiramente 
gostaria de ver, que vai tirar o Art. 9, que fala o sócio com o título familiar, então, 
é uma coisa óbvia que tem que cair, porque isso já está caindo ao longo do tempo. 
No segundo momento gostaria de dizer que o seu trabalho é essencial e que 
precisamos agora aprová-lo, para que a gente vá em frente com essa iniciativa. 
Meus parabéns.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Obrigado, Vanessa. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine (aparte) – Primeiramente, apenas deixar claro ao 
Conselheiro que meu pronunciamento não se deteve ao mérito, foi uma questão 
formal, procedimental. E aí endereço a pergunta ao Conselheiro. A questão 
levantada é quanto à obediência aos normativos internos, questão regimental. 
Temos um Regimento que obriga, ele não faculta, ele obriga que as Comissões se 
pronunciem por escrito e antecipadamente sobre as matérias de sua competência, 
não é ato discricionário, é ato vinculativo. Então, é nesse sentido, a minha 
preocupação é com relação ao vício formal. Superado o vício formal, Conselheiro, 
e a matéria vindo à discussão neste Plenário, o meu voto será sem sombra de 
dúvida pela aprovação. Muito obrigado.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Obrigado. Então, sobre o vício formal é o que 
tentei falar. Na realidade acho que existe uma questão, que é a Comissão de 
Higiene e Saúde, se achar necessário pode-se pronunciar neste momento, ou 
quando receber o material, mesmo não tendo sido consultada. Essa é uma questão 
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eu diria que pode ser feito, não é ato que não possa ser feito. Depois, tenho 
dúvidas realmente se precisa fazer essa consulta – Estou vendo ali o Presidente – 
simplesmente, porque, veja, não estou mudando, só estou integrando, de fato não 
estou mudando nada do que é feito, o que estou fazendo é integrando e buscando 
que todos os sócios tenham oportunidade de fazer melhor. Não há mudanças na 
realidade, não há efeitos diretos de mudança. 
 
José Manssur (aparte) – Só a título de esclarecimento. Se porventura ficar 
caracterizada a necessidade do preenchimento formal, Dr. Célio sabe disso 
melhor do que ninguém, o Art. 38, que estabelece como se organiza a Ordem do 
Dia, estabelece que esta matéria por ter iniciado, ela terá preferência sobre todas 
as outras numa próxima reunião. Então, o senhor não terá muito tempo a perder. 
Pode ser até, ouvi dizer que ainda este ano tenhamos, além da reunião ordinária 
da proposta orçamentária, eventualmente uma extraordinária para relevantes 
assuntos do Clube. Viria, se porventura o Egrégio Plenário entender que se deva 
ouvir a Comissão de Saúde, obrigatoriamente esta matéria há de vir juntamente 
em primeiro lugar com uma convocação de reunião extraordinária. Só para que o 
senhor fique tranquilo com relação à votação imediata dessa questão. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Obrigado pelo seu esclarecimento, Dr. Manssur, 
mas quero adiantar que estou absolutamente tranquilo. Nada disso foi feito para 
mim, quero deixar isso muito claro. E na realidade foram envolvidas todas as 
pessoas que apareceram que a gente achava adequado naquele momento. É lógico 
que pode falhar alguma coisa, o que queria era que a questão formal não se 
sobrepusesse a uma questão que de verdade, apesar dos respeitos que tenho aqui 
pelo Presidente da Comissão, de algo que de verdade não existe uma alteração 
clara sobre o que está se fazendo. Então, vamos remarcar, vamos adiar, é um 
pedido praticamente para se facilitar para que isso aconteça. É isso. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Mas se for será a primeira. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Mas se for será a primeira. Sem dúvida seus 
esclarecimentos são válidos. É isso. Obrigado. 
 
Celso Luiz Borrelli – ... Só estou vindo ao microfone porque obviamente fui 
citado duas vezes na pauta anterior. Agradeço ao meu mestre Manssur e meu 
amigo Rodolfo Serine, mas isso, realmente é assim, tenho uma Comissão muito 
especializada e dentro da Comissão existe, além de toda essa pesquisa, vocês 
viram que o parecer que demos no item anterior se pautava basicamente em 
relação à insalubridade. E fomos pesquisar quais eram os tipos de lavagem que 
tinha e optamos que o ecológico seria o melhor. Mas isso demandou tempo, 
pesquisa e está tudo aí para vocês verem. Então, é assim que funciona a Comissão. 
Em relação ao assunto do Conselheiro Lomonaco e a observação feita pelo 
Conselheiro Serine, pelo Dr. Atanes, nosso ilustre mentor da Comissão, é o 
seguinte. Estou vindo falar só porque fui citado, o que quero dizer é que somos 
uma Comissão que se manifesta quando provocada. Não fomos provocados. Tive 
a matéria rapidamente, hoje dei uma lida muito rapidamente devido aos afazeres 
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profissionais. Assim, vejo muito pouco a se mudar em relação à parte de saúde, 
mas o que quero dizer, é democrática a nossa reunião. Nossa reunião foi hoje, pus 
isso na pauta. O Dr. Atanes se manifestou e a gente decidiu, ficou em nossa ata 
que o Dr. Atanes faria essa manifestação, porque eu julguei que não teria 
necessidade de fazer isso, uma vez que não fui provocado. E se fosse provocado, 
aí a Comissão iria dividir os afazeres, as pesquisas em relação àquilo que teria 
alguma manifestação em relação à saúde. Mas achei que era muito mais uma 
coisa burocrática e uma transformação de alguns artigos, que aí também não 
tenho esse mérito para poder julgar. Então, só estou me manifestando como 
Presidente da Comissão, não fui provocado, não me manifestei e só irei me 
manifestar se for provocado. Caso contrário, não faço nenhuma objeção. Boa 
noite. Obrigado.  
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo – ... Presidente Célio, vim aqui 
à tribuna debater esse tema, porque do ponto de vista formal não vejo nenhum 
prejuízo em a matéria ser votada neste momento. O fato da Comissão de Higiene 
e Saúde não ter sido ouvida não traz nenhum prejuízo à matéria do ponto de vista 
formal e acredito que esteja apta o suficiente a ser votada. Nenhum dos 
Conselheiros que antecederam trouxe qualquer fato objetivo que pudesse ser 
capaz de obstar a votação da matéria. Então, me solidarizo aqui ao que foi 
colocado pelo Conselheiro Alexandre Lomonaco no sentido de que é mais uma 
questão de um formalismo excessivo do que propriamente algo impeditivo a 
votar a matéria. Então, colocado dessa forma, sou favorável à votação do tema, 
que seja superada essa questão da manifestação da Comissão de Higiene e Saúde, 
que não traria nada objetivamente apto a obstar a votação da matéria. Era 
somente isso. Muito obrigado. Boa noite a todos.  
 
Presidente – Muito bem. Obrigado, Conselheiro Paulo. Primeiramente, 
respondendo à questão de ordem do ilustre Conselheiro Rodolfo Serine, gostaria 
de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, todas as matérias que são de obrigatória 
manifestação das Comissões foram e sempre irão contar com os pareceres dos 
ilustres Conselheiros ou associados integrantes das respectivas Comissões, 
porque assim determina nosso ordenamento jurídico. Há situações mais claras e 
outras menos claras. Em meu entendimento a Comissão de Higiene e Saúde neste 
caso não tínhamos obrigação de ouvir, ou necessidade, melhor dizendo, 
simplesmente porque não há nenhuma questão objetiva, estamos tratando aqui de 
filosofia, de artigos de lei, de políticas de encaminhamento da nossa filosofia do 
esporte, absolutamente nada de objetivo havia. Diferentemente do item anterior, 
que tratou do lava-rápido, onde efetivamente poderia ocorrer alguma matéria que 
ensejasse manifestação específica, e por isso foi enviado. Nesse caso, se formos 
analisar, quase toda matéria que chega a este Conselho permite diferentes 
interpretações. Por exemplo, também não mandei especificamente para a 
Comissão de Jovens. É evidente que essa filosofia envolve questões, assim como 
as anteriores, também que podem abranger associados até 35 anos, que 
demandaria manifestação da Comissão de Jovens. Da mesma forma, outras 
Comissões poderiam ter se manifestado de uma forma, digamos assim, de 
assessoramento ao Conselho Deliberativo, que não haveria problema algum. 
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Assim como as Comissões também assessoram a Diretoria. A própria Diretoria ao 
enviar o projeto pode previamente requerer manifestações das Comissões. Aliás, 
está acontecendo há muito esse tipo de coisa. São feitas reuniões com as 
Comissões previamente às apresentações dos projetos no Conselho Deliberativo. 
Então, respeito, Dr. Serine, a sua consideração, acho inclusive que não haveria, 
honestamente e com toda franqueza prejuízo algum se eu houvesse enviado à 
Comissão de Higiene e Saúde, assim como a outras Comissões poderia ter 
enviado também. Os pareceres sem dúvida nenhuma sempre somam, sempre 
colaboram. Mas neste caso específico, por tratar-se apenas de coisas mais no 
campo filosófico, abstrato, sem um item objetivo que demandasse manifestação, 
eu, em nome da Mesa, enfim, decidi que não era o caso. Talvez realmente possa 
ter me equivocado, talvez até outras Comissões possam achar em alguns itens que 
eu devesse ter mandado, não só hoje, como em outros dias, mas entendi que não 
era o caso. Por essa razão, indefiro a questão de ordem, mas, digamos assim, 
indefiro sem entrar no mérito, é apenas uma questão efetivamente do bom 
andamento da Casa. Como disse o Conselheiro Paulo e outros, aqui temos a 
questão jurídica formal. E a Comissão de Esportes, que é onde o Regimento está 
sendo alterado, também pedi a manifestação, porque entendi que diretamente 
estaria sendo, enfim, abrangida. Então, com todas as vênias, por essas razões eu 
indefiro a questão de ordem. Dessa forma, não havendo mais inscritos eu coloco 
em votação. A Comissão Jurídica, lembrando que manifestou-se favoravelmente à 
alteração, recomendando apenas que a redação proposta seja padronizada, no 
sentido de constar “Filosofia Integrada de Esporte, Educação Física e Promoção 
de Saúde” e não “do Esporte”, como constou da proposta. Dessa forma, senhores, 
aqueles que forem favoráveis à aprovação da matéria, permaneçam como estão. 
Os que forem contrários, por favor, queiram levantar-se. (Pausa) Aprovado. A 
Comissão de Redação “ad referendum” no Plenário, oportunamente nomearei. 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-04/2019, referente à primeira discussão e 

votação de proposta formulada pela Diretoria, de alteração do inciso 

XVII e criação de mais um parágrafo no Art. 5º e de criação do Art. 

81, no Regimento Interno da Diretoria, visando estabelecer um 

protocolo de viabilidade para a implantação de novas modalidades 

esportivas - diretriz prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento. 

Presidente – Trata-se de proposta apresentada pela Diretoria, de alteração do 
inciso XVII e criação de mais um parágrafo no Art. 5º e de criação do Art. 81, no 
Regimento Interno da Diretoria, visando estabelecer um protocolo de viabilidade 
para a implantação de novas modalidades esportivas, que também é diretriz 
prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento. No prazo regimental 
apresentaram emendas os Conselheiros Paulo Roberto Antunes e Andreas de 
Souza Fein. Foram ouvidas as Comissões de Esportes e Jurídica, cujos pareceres 
os senhores receberam com a convocação, ambas entendendo que o processo está 
em termos de ser apreciado pelo Conselho Deliberativo. O primeiro inscrito é o 
Conselheiro Rodolfo Serine. 
 



23/37 
 

Rodolfo José Sanchez Serine – Sr. Presidente, rapidamente, no Art. 81, das 
disposições transitórias, existe a relação das seções esportivas que serão 
consideradas na data da aprovação do Art. 5º, caso venha a ser aprovado. O Tênis 
de Mesa, embora existam mesas de Tênis de Mesa espalhadas pelo Clube para uso 
livre dos associados, que inclusive foi seção da Confederação Brasileira de Tênis 
de Mesa, pelo seu Presidente Alaor, na gestão do Presidente Efetivo Dutra, não 
existe uma seção esportiva de Tênis de Mesa hoje vigente no Esporte Clube 
Pinheiros, não há orientação quanto à prática desse esporte, não há controle, não 
há subordinação, não há Diretoria Adjunta, não há nenhum tipo de efetivo 
controle e gestão dessa atividade, desse esporte, dessa modalidade Tênis de Mesa. 
Portanto, entendo que nesse sentido não poderia estar incluída como as seções 
esportivas existentes na data da aprovação do artigo. Caso futuramente, com 
aprovação dessa proposta, a Diretoria entenda que essa seção deveria ser criada, 
ela será, atendendo inclusive os requisitos objetivos que ora se propõe sejam 
incluídos em nossos normativos. E fazendo já uma consideração acerca da 
proposta do ilustre Conselheiro Paulo Roberto Antunes em sentido contrário, o 
Futebol 7Society já possui estrutura de seção esportiva, isso há muitos anos, por 
força do próprio campeonato interno já existente, por força da Diretoria Adjunta 
existente e por toda a gestão e administração dessa prática esportiva dentro do 
Clube. Então, nesse sentido meu pedido é que se retire da relação de seções 
esportivas hoje existentes no Clube regulamentadas, o Tênis de Mesa, e faça-se 
incluir o Futebol 7Society, conforme o pedido do nobre companheiro Paulo 
Roberto. Muito obrigado.  
 
Andreas de Souza Fein – ... Sr. Presidente. Inicialmente, saúdo a iniciativa da 
Diretoria de fazer essa proposição de alteração regimental, porque ela com certeza 
vem ao encontro dos nossos correntes esforços de melhorar a nossa governança 
corporativa. Isso sem dúvida nenhuma proporcionará mais transparência, mais 
equidade, uma prestação de contas melhor e contribuirá para que tenhamos uma 
responsabilidade corporativa cada vez mais atuante. É nesse sentido que fiz essa 
proposição, de caminhar nessa direção, especificando um pouco melhor o quanto 
que se gasta numa atividade transitória, num período experimental, que repito, é 
uma iniciativa muito boa. Mas que a gente tenha condições de oferecer para esta 
Casa no momento de julgar a transformação de uma atividade transitória numa 
atividade permanente, que esta Casa tenha condições de receber dados bastante 
apurados, que amparem a sua decisão. É só esse o meu comentário e me 
manifesto favoravelmente à alteração proposta pelo Conselheiro Paulo Roberto 
Antunes. Naturalmente a minha emenda. E voto favoravelmente à proposta da 
Diretoria. Muito obrigado a todos. Boa noite.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Falando, lógico, sou totalmente favorável à 
proposta de alteração, mesmo porque ela foi gerida dentro do comitê, que já pedi 
voto de louvor, já falei anteriormente, já descrevi um pouco o percurso para 
chegar aqui. Então, sou a favor das propostas de alteração. E passo a falar da 
questão das emendas do Conselheiro Fein. Sem esquecer, primeiro deixe-me dar 
uma explicação ao Serine e pedir desculpas o Paulo, porque na realidade, assim, 
de verdade o que aconteceu aqui foi, quando foi feita a redação se deu ideia nessa 
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questão do esporte “OIha, vamos colocar aí o que está no site do Clube”. Não 
vamos discutir se tem estrutura, não tem estrutura e vamos mandar para frente 
assim. Obviamente em algum momento, em algum copiar e colar erramos, porque 
o Futebol Society tenho certeza que está lá. Então, sim, precisamos colocar o 
Futebol Society. As outras modalidades não vou discutir, porque realmente foi 
simplesmente copiado do site do Clube. Peço perdão, Paulo, pelo equívoco 
relativo ao Futebol Society. Das emendas do Conselheiro Fein, tenho uma questão 
aqui, na realidade coloquei “Havendo estrutura própria já instalada e disponível”, 
e o Conselheiro Fein colocou “Havendo infraestrutura física adequada já instalada 
e disponível”. Concordo, mas sendo honesto, acho que o correto aqui seria 
aprovar a proposta de alteração que veio da Diretoria. E na redação a gente 
mudar para infraestrutura. Turma da redação, porque estrutura e infraestrutura é 
muito parecido. Quanto ao própria que o Conselheiro Fein propôs retirar, na 
realidade acho que a gente precisa, talvez a Comissão de Redação mudar própria 
para algo que não é o que o Conselheiro Fein achou, que era própria para 
modalidade. Aqui é um aviso específico para que o Clube, ou seja, que haja 
estrutura própria, no sentido de no Clube, que o Clube tenha isso instalado. E não 
a interpretação que ele foi. Para ser sincero eu acho vital, porque se eu tirar 
própria, ou algo que diga o que estou falando pode ser entendido que, havendo 
infraestrutura já instalada no Tietê e vou aproveitar, porque ela já está lá. Então, 
própria está ligado à questão de própria do Clube. Então, tenho um campo de 
futebol, vou fazer. Acho que tem espaço para fazer Rugby, e já existe estrutura no 
Clube, não fora. Então, própria é no sentido do Clube. Nesse sentido acho que 
também tem que ser a emenda da Diretoria com um mix de alterações, mudando 
para infraestrutura, mantendo própria de forma que todo mundo entenda o que é 
própria, que é própria no sentido de “o Clube tem a instalação”. Nas outras duas 
emendas do Conselheiro Fein, falei agora para ele uma coisa e vou falar de outra. 
Na realidade tenho uma grande preocupação quando falo, diante de tudo que a 
gente está fazendo aqui está começando a pôr “Não, mas afinal quanto vai 
custar”. Não tenho nenhuma dúvida que como a gente tira do bolso e paga, isso é 
importante, mas acho que quase todo mundo sabe aqui que 99% das atividades 
que têm neste Clube são subsidiadas de alguma forma. Então, por exemplo, será 
que teria Beach Tennis se eu fizesse simplesmente, passasse a régua embaixo dos 
cálculos e visse se dá lucro ou prejuízo? Será que eu teria Futebol? Será que teria 
Tênis, Natação se simplesmente me preocupasse com isso? Então, acho que talvez 
não deva ser primordial a questão financeira, mas é importante. Inicialmente, até 
falei “Bom, estamos pondo aí uma forma de fazer”. Aí no outro dia, quando 
acordei, na realidade acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem 
quando faz um regramento é fazer o regramento pertinente. Quando digo 
pertinente tem uma coisa que é regra, é princípio, que é o que deve de fato 
permear os nossos Regulamentos. Aqui, quando o Conselheiro Fein, essa foi a 
parte que falei para ele, começo a falar que caso se concretize, a Diretoria deverá 
contabilizar em centro de custo próprio criado especificamente para essa situação, 
as despesas incorridas nessa atividade. Acho que a gente sai do regramento, do 
Regulamento, dos princípios, da forma de fazer e passa a dizer como a gestão 
deve fazer cada coisa. E aí realmente a sensação que tenho, analisando isso, é que 
passa a ser um regramento específico. Veja, a gente tem lá, estamos aprovando 
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aqui de A a J, itens do que a Diretoria para colocar uma modalidade de forma 
oficial deve trazer ao Clube, a este Plenário como ela vai fazer isso, então, acho 
que é uma questão de gestão. Então, acho que o segundo e terceiro propostos pelo 
Conselheiro Fein, apesar de meus respeitos, o Fein nos ajudou bastante no Plano 
Diretor, participou da 1ª fase completa, na realidade acho que é um excessivo 
regramento em dizer como que a gestão deve fazer para depois de um ano trazer 
para a gente. Então, sou a favor da proposta que veio da Diretoria, com essa 
questão de redação que coloquei do própria e infraestrutura, mas acho que os dois 
e três são excessivos. É isso. Obrigado.  
 
Presidente – Senhores, não há mais inscritos. Vamos diretamente à votação. 
Então, trata-se da proposta formulada pela Diretoria, de alteração do inciso XVII e 
criação do Art. 5º e de criação do Art. 81, no Regimento Interno da Diretoria, 
visando estabelecer um protocolo de viabilidade para a implantação de novas 
modalidades esportivas - diretriz prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento. 
Na redação atualmente vigente, o Art. 5º, inciso XVII diz: compete à Diretoria 
criar e extinguir seções esportivas, comunicando ao Conselho Deliberativo. A 
proposta de alteração vem embasada da seguinte forma: XVII – submeter à 
aprovação do Conselho Deliberativo a criação ou extinção de seções esportivas, 
enviando material específico que nos casos de criação deverá conter no mínimo:  
a) histórico e panorama atual, nacional e internacional da modalidade; b) 
identificação de outras entidades esportivas (clubes e associações) com 
modalidade implementada; c) benefícios aos associados no que tange à formação, 
ao desenvolvimento esportivo e à saúde; d) demanda interna esperada; e) 
investimento estimado em instalações, manutenção, equipamentos, manutenção e 
mão de obra especializada; f) adequação às diretrizes estratégicas adotadas pelo 
Clube; g) infraestrutura física em que será implantada; h) gêneros em que será 
praticada; i) se será exclusiva para associados e se será filiada às federações da 
modalidade; j) para a extinção da seção esportiva, o material deve conter no 
mínimo as justificativas para sua extinção e a destinação que será dada às 
instalações, equipamentos e profissionais, até então dedicados à seção. Essa é a 
proposta de alteração do inciso XVII, do Art. 5º. Aqueles que forem de acordo, 
permaneçam como estão. Os contrários, queiram levantar-se. (Pausa) Aprovado. 
Na proposta de alteração, o parágrafo 1º vem escirto da seguinte forma - Havendo 
estrutura própria já instalada e disponível, a Diretoria poderá implantar a 
modalidade esportiva de que trata o inciso XVII deste artigo, pelo prazo de um (1) 
ano, em caráter experimental, antes de submeter sua aprovação ao Conselho 
Deliberativo, para tanto comunicando-o previamente à implantação. Conselheiro 
Andreas, a sua emenda fala no começo “Havendo infraestrutura física adequada”, 
é a mudança, né? Gostaria de perguntar se poderíamos eventualmente na 
Comissão de Redação aprimorarmos ambas, porque me parece que ambas as 
redações são de certa forma próximas. Acho que conseguimos fazer uma redação 
única que contemple adequadamente. 
 
Andreas de Souza Fein – Sr. Presidente, acho que é possível fazer essas alterações 
na Comissão de Redação, não há problema algum, porque como justifiquei na 
minha proposição, é só uma questão de própria e adequada. Porque própria 
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pressupõe que já exista uma coisa, sei lá, própria para Pelota Basca, coisa que 
nunca vai ter aqui pelo menos num horizonte visível. Então, concordo que isso 
seja uma alteração analisada na Comissão de Redação. 
 
Presidente – Muito obrigado. Então, aqueles que estiverem de acordo com a 
proposta de alteração, com a recomendação inclusive do Dr. Andreas Fein, 
permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram levantar-se. (Pausa) 
Aprovado. 
 
José Manssur – Inclusive, Presidente, o Art. 88 permite claramente isso que o 
senhor acaba de aprovar. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Manssur. Muito bem. O Conselheiro Andreas 
Fein propôs a criação de um parágrafo 2º, nos seguintes termos - Caso se 
concretize a situação prevista no §1º supra, a Diretoria deverá contabilizar em 
centro de custo próprio, criado especificamente para essa situação, as despesas 
incorridas nessa atividade exercida em caráter experimental, desde o momento de 
sua implementação até decorrido o prazo experimental de um ano mencionado 
no §1º supra, identificando o centro de custo de origem dos recursos necessários à 
cobertura de tais despesas. Aqueles que forem favoráveis à criação deste 
parágrafo 2º, permaneçam como estão. Os que forem contrários à criação, queiram 
levantar-se. (Pausa) Aprovado. Criação de um parágrafo 3º, também proposição 
do Conselheiro Andreas Fein - Esse demonstrativo de despesas mencionado no 
§2º supra, bem como o levantamento quantitativo e qualitativo dos praticantes, 
deverá fazer parte do material relativo à alínea d), supra, desse inciso XVII. 
Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram 
levantar-se. (Pausa) Aprovado, com uma exceção. Por fim, na proposta de 
alteração da Diretoria, constava parágrafo 2º. O Dr. Andreas por uma questão de 
coerência com as propostas que ele fez anteriormente, nominou como parágrafo 
4º esse parágrafo, mas a redação é a mesma. Obviamente o Conselho aprovando, 
a Comissão de Redação a ser nomeada vai fazer a adequação necessária. Esse 
referido parágrafo, que agora passaria a ser 4º... 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Aqui está inciso XVIII, é um erro 
material, não é XVII? 
 
Presidente – Está XXVIII na verdade. Na redação a gente verifica, corrige direito e 
organiza. Muito bem. Então, esse parágrafo que passaria a ser 4º - As condições da 
venda aludida no inciso XXVIII – Ou salvo engano aquele que iremos corrigir – 
deste artigo deverão ser aprovadas previamente em reunião da Diretoria, 
realizada nos termos do artigo 21 deste Regimento, pela maioria dos Diretores de 
Áreas presentes. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os 
contrários, queiram levantar-se. (Pausa) Aprovado à unanimidade. Considerando 
a manifestação do Plenário, do ilustre Conselheiro Lomonaco, acho que houve um 
pequeno equívoco quando não constou o Futebol 7Society, de modo que peço 
permissão ao Plenário para colocarmos em votação a emenda, para já ganharmos 
tempo. Dessa forma, o Art. 81 vem redigido - Na data de aprovação do artigo 5º 
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são consideradas seções esportivas: atletismo, badminton, basquete, beach tennis, 
bocha, bolão, boliche 9 pinos, boliche 10 pinos, boxe, canoagem, corrida de rua, 
esgrima, futebol, futevôlei, futsal, ginástica artística, handebol, jiu jítsu, judô, 
karatê, levantamento de peso, natação, peteca, polo aquático, remo, saltos 
ornamentais, skate, squash, tae kwon do, tênis, tênis de mesa, triatlo, vôlei, vôlei 
de areia, xadrez e as atividades: acqua funcional, bilhar, CAD, capoeira, DEA, 
elas, fitness, ginástica de academia, ginástica wellness, hidroginástica, lutas mix, 
projeto mulher, programa esporte e saúde, tai chi chuan, futebol 7society e yoga. 
Aqueles que estiverem de acordo... 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – (fora do microfone) – Em relação ao tênis de 
mesa. 
 
Presidente – Na verdade, Dr. Serine, obviamente considerei sua manifestação, o 
senhor não fez nenhum pedido, digamos assim, fez a observação... 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – (fora do microfone) – Pedi que fosse retirado o 
artigo, porque não é uma seção esportiva. 
 
Presidente – Dr. Ivan, neste caso preciso até me socorrer ao senhor, porque 
realmente, com os esclarecimentos do Conselheiro Serine, como está essa situação 
do tênis de mesa aqui no Clube? Por favor, Conselheiro Brazolin, se o senhor 
também quiser colaborar. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Queria falar também que não ouvi os esportes de 
areia: beach tennis. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: falou. 
 
Presidente – Falou. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Desculpe-me. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho (fora do microfone) – Mini 
tênis acho que não foi falado. Não ouvi. 
 
Presidente – Mini tênis parece que não, Dr. Ivan. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho (fora do microfone) – 
Temos Diretoria, campeonato. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Na realidade temos um problema formal para o 
Dr. Rodolfo Serine, que é o seguinte, foram abertas emendas e não foram feitas. E 
agora, como vamos resolver? Precisamos, talvez dentro do interesse do Clube... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Não são possíveis emendas de Plenário. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Já tomei uma bronca aqui do Dr. Manssur. Dr. 
Cappellano falou talvez a gente possa transferir o tênis de mesa na redação para 
atividades. Temos outro problema, doutor? (Pausa) Tem o mini tênis. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Aí pode incluir pelo Art. 88 - O projeto de 
redação final será encaminhado ao Plenário, cabendo emendas de redação. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Acho que assim, o Dr. Manssur está me 
colocando uma questão aqui que acho que vale. Ele está me falando em 
incoerência dentro das possibilidades de emenda de redação. Então, fazendo-me 
porta-voz do Dr. Manssur, tem uma sabedoria de regras muito maior que a 
minha, usando talvez a incoerência, veja, isso só tem uma finalidade. Pegar o que 
de fato existe e neste momento de hoje pôr como aprovação do fato que existe. Se 
algo de fato não existe, ele se torna uma incoerência e se algo de fato existe, 
também é uma incoerência, acho que cabe colocar na redação. Acho que essa é a 
ideia. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Presidente, só a título de esclarecimento, meu 
objetivo com o levantamento da questão é minha preocupação justamente que se 
neste momento entendermos que o tênis de mesa já é uma seção esportiva 
reconhecida, amanhã ficará prejudicada para um possível pedido de inserção, 
para que se inclua essa atividade no Clube, atendendo inclusive os próprios 
preceitos e requisitos objetivos que estão sendo incrementados hoje. É só nesse 
sentido. 
 
Presidente – Entendi perfeitamente. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Muito obrigado. 
 
Presidente – Entendo, data máxima vênia que há um equívoco formal na 
proposta, simplesmente isso. Não podemos criar, – Até podemos – mas não é o 
caso agora. Não podemos criar uma coisa que não existe com essa proposta e 
tampouco podemos suprimir uma coisa que existe. De modo que, em casos como 
o que se apresenta, entendo que a Mesa pode fazer uma emenda da Mesa. Então, 
a Mesa propõe que a redação desse artigo, tal como foi lido, tiremos o tênis de 
mesa e coloquemos o mini tênis. Acho que dessa forma contemplamos da melhor 
forma possível e acertamos tudo.  
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Tênis de mesa. 
 
Presidente – Tênis de mesa tiramos. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Por que tiraram? 
 
Presidente – Vou tirar, porque atividade depois... 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não tem Escolinha? 
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Presidente – Parece que não tem. 
 
José Manssur – O Art. 45, alínea c, diz que o senhor ou a Mesa do Conselho 
podem apresentar as emendas feitas em Plenário com objetivo de aglutinar 
emendas e redações já existentes, ou fazer acréscimo que aperfeiçoe as ideias em 
discussão. Então, acho que o senhor estaria amparado na sua acurada sugestão, é 
o Art. 45, parágrafo 1º, alínea c, do Regimento Interno. 
 
Presidente – Obrigado por colocar o artigo que se aplica. Então, apenas repetindo, 
nós, e aí a Comissão de Redação melhor colocará aqui no lugar correto, mas desde 
logo o que estamos aprovando é o Art. 81, com a inclusão da questão do mini 
tênis e a exclusão do tênis de mesa. Claro, evidentemente que já estamos votando 
a emenda do ilustre Conselheiro Paulo Roberto Antunes, na qual já consta o 
futebol 7society. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os 
contrários, queiram levantar-se. (Pausa) Aprovado.  Agradeço pelas colaborações. 
Oportunamente nomearei a Comissão de Redação “ad referendum” do Plenário. 
 
 
Item 6 - “A Voz do Conselheiro”. 

Rodolfo José Sanchez Serine – ... Os associados encaminharam pedidos no 
seguinte sentido. O primeiro endereçado à Diretoria no sentido de enviar 
detalhamento e esclarecimentos acerca da Corrida de Aniversário do Clube de 120 
anos, ocorrida neste ano, discriminando as receitas e despesas aferidas, não 
limitando-se, mas incluindo o número de associados inscritos, número de não 
associados inscritos e outras categorias que porventura tenham participado. A 
receita obtida com essas inscrições, a receita obtida com os possíveis patrocínios, 
apresentando-se respectivamente os devidos contratos, as despesas de 
infraestrutura necessárias à consecução da prova, incluindo-se, mas não limitantes 
à rampa de acesso da pista de atletismo da Rua Tucumã e as obras de 
infraestrutura montadas no centro da pista de atletismo para o desenvolvimento 
desse evento. O segundo pedido, esse endereçado à Mesa do Conselho. Os 
associados gostariam de ter acesso à relação nominal dos Conselheiros e os seus 
respectivos votos endereçados no sentido da última votação levada a este Plenário 
com relação à aprovação da alteração do Regimento de Eleição Parcial do 
Conselho Deliberativo, que votou pela alteração regimental no sentido de 
inclusão do número limite de patamar mínimo de 70% das vagas em disputa, para 
a inscrição das chapas no pleito eletivo. São esses os pedidos. Muito obrigado. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria e à Mesa do Conselho. 
 
Cleide Frasco Marrese – ... O que me traz aqui hoje é a reclamação que tenho 
recebido de artistas que estão recebendo e-mails para devolução das obras de arte 
que doaram ao Clube. Como todos devem ter conhecimento, pela carta que enviei 
através deste Conselho aos Conselheiros, tinha sido estabelecido um leilão, o qual 
não fui totalmente contra e sim pela forma como estava sendo feita. Então, esse 
leilão foi cancelado. Mas outra coisa grave está acontecendo, estão tirando o 
patrimônio do Clube da mesma forma. Estão devolvendo aos artistas as obras de 
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arte que seriam ou não leiloadas. E os artistas estão indignados, estão ofendidos 
com isso, porque realmente é uma ofensa. Então, gostaria que fosse deixado meu 
protesto aqui no Conselho e o de todos esses artistas, que se necessário, eles 
disseram que farão um abaixo-assinado contra essa atitude de devolver as obras 
de arte que fazem parte do patrimônio do nosso Clube. O motivo é que não há 
espaço para guardar. Não é verdade isso, porque há anos a gente vem pedindo 
que se arrume a sala do acervo, simplesmente fazer uma sala fechada com 
climatização e sem umidade. É só isso que precisa. Temos realmente obras de arte 
que não são de arte, coisas que deterioraram, mas obras de arte não são bens 
inservíveis. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado e 
também para não melindrar os associados, esses artistas que trabalharam para o 
Clube. Fizeram as obras. Doaram e essas obras estão sendo devolvidas. É só isso. 
Obrigada. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – Esclareceu à Conselheira Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi que 
neste item não é permitido aparte. 
 
- Manifestação de Conselheiros fora do microfone: Inscreva-se em Várias. 
 
 
Item 7 - Várias. 

Alexandre Fiore Weyand – O que venho hoje a esta tribuna é que em nossa 
última reunião, que foi numa matéria extremamente densa e de muitos assuntos a 
ser lidados, devido ao tardar da noite, a matéria do Centro Pró-Memória não foi 
devidamente deliberada. Aprovamos para mudança do local. Na verdade, nem 
vou entrar muito no mérito da questão da mudança do local em particular, mas 
vou discutir um pouco sobre a questão de remanejamento dos espaços aqui no 
Clube, porque como a matéria veio até nós Conselheiros, achei que foi muito 
esboçada, não foi algo muito concreto de como serão dados esses próximos 
passos. Na verdade, fui eleito Conselheiro a primeira vez há nove anos e aprendi 
que muitas das coisas que a gente recebe aqui no Conselho na verdade são 
meramente ilustrativas. Como o Plano Diretor a primeira vez que vi tinha 19 anos, 
achava que aquilo ia ser seguido como instrução de um Lego e na verdade não era 
assim que as coisas funcionam. Não que esteja dizendo que vão se seguir o que a 
gente recebeu, só que acho que a gente deveria pelo menos ter maior clareza de 
como vai se seguir do Centro Pró-Memória, porque da maneira como veio, por 
exemplo, falou-se que se estuda parte do acervo ir para baixo do Solarium. Bom, 
estuda-se, isso é muito vago, não é concreto. Segundo ponto, fala-se que o Centro 
Pró-Memória vai para o antigo centro administrativo. Bom, o antigo centro 
administrativo, o que se sabe é que a sala da Presidência continua lá. Já temos o 
predinho novo. Na verdade, ainda não conheço, preciso conhecer, mas muitos 
departamentos já mudaram para lá, a gente já ouviu muitas coisas que vão para o 
centro administrativo antigo. Parece que a sala do Conselho vai para lá. Nós 
mesmos da Comissão de Jovens mandamos um pedido à Diretoria, que demorou 
mais de 30 dias para receber uma resposta sobre o que vai estar lá. Recebemos que 
vão ter umas instalações provisórias. Aí chegou a matéria sobre o Centro Pró-
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Memória, que parte do Museu vai para lá. Enfim, o ponto que quero chegar é que 
ao andar da carruagem gostaria de solicitar à Diretoria que realmente a gente 
tenha clareza de como vai seguir sobre o Centro Pró-Memória. Nossa Instituição 
tem 120 anos, temos que saber valorizar nossa história. O problema do brasileiro é 
que a gente não sabe valorizar nossa história. É uma tristeza isso. O brasileiro vai 
ao exterior, vai visitar museu, vai ao Louvre tirar foto, só que não vai ao Museu 
Nacional lá no Rio de Janeiro. Pega fogo e vê alemão podendo bancar a 
restauração do nosso museu, do nosso patrimônio. Então, assim, é muito triste a 
gente não valorizar a nossa história. Temos que saber valorizar isso. Quero até 
fazer um ponto ligando isso, que quero parabenizar os responsáveis pelo livro de 
crônicas dos 120 anos, que celebraram os 120 anos do Clube. Muito legal mesmo. 
Foi um belo de um trabalho. Tive oportunidade de ler e achei fantástico. Histórias 
muito curiosas, histórias de funcionários, histórias que remetem há muito tempo, 
do Pepê, do Cecílio, de figuras que fazem parte do Clube. Tenho o livro de 
quando o Clube fez 100 anos, na gestão do Cezar Granieri. Não sei como guardei 
aquilo, mas tenho. E agora tenho o de 120 anos. Isso vou guardar para a vida toda. 
Valorizo isso. Então, a gente tem que saber valorizar. Por hora é isso.  
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Vou comentar agora sobre um assunto, 
acredito que já tenha sido comentado na última reunião do Conselho, gostaria de 
comentar de novo, provavelmente será comentado nas próximas, quantas vezes 
os Conselheiros acharem necessárias. No dia 26 de agosto, na reunião do 
Conselho Deliberativo foi aprovado uso de aproximadamente R$900 mil, me 
corrijam se estiver errado, para que fizesse uma obra de adequação volumétrica 
no Salão de Festas do Pinheiros. Essa obra seria iniciada imediatamente visto que 
o processo licitatório já tinha sido iniciado e seria contratada assim que possível 
para que ela demorasse menos tempo possível. A obra foi estimada em seis 
semanas para execução completa de todos os serviços. E deveria ter sido uma 
obra rápida sem qualquer tipo de problema. Essa obra não aconteceu e seis 
semanas e três dias depois, exatamente dia 10 de outubro de 2019, mês que 
estamos, o Ministério Público visita o Esporte Clube Pinheiros por conta de um 
inquérito civil aberto após denúncia de não associados, um abaixo-assinado que 
foi feito. Me causa um tremendo espanto e, sei lá, chateação pessoal, ver que a 
atual Diretoria não está tomando o cuidado devido, mesmo depois dos esforços 
hercúleos que foram realizados na última gestão, para garantir que o Salão de 
Festas não fosse tombado, de acordo por sinal com decisão do Conselho 
Deliberativo, que votou em sua maioria pelo não tombamento do Salão de Festas. 
E agora estamos dando a chance na verdade de que tudo isso vá por água abaixo 
e a gente sofra mais uma vez com a chance de não termos controle sobre nosso 
próprio patrimônio. Tenho dito isso tudo, gostaria de fazer dois questionamentos 
à Diretoria. Gostaria que a Diretoria informasse quais são as condutas, passos, 
responsabilidades e custos para que o Clube saia dessa situação e volte a ter poder 
de decidir sobre seu próprio patrimônio. Segunda pergunta é qual o motivo da 
não contratação do serviço de adequação volumétrica até o presente momento? 
Esse era o primeiro assunto. O segundo assunto que gostaria de tratar é a respeito 
do desempenho da equipe de Esgrima do Pinheiros no Campeonato Brasileiro 
Infantil, que foi realizado em Curitiba neste mês, onde o Pinheiros teve um 
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grandessíssimo resultado. Se sagrou campeão dentro do quadro geral de 
medalhas, com mais que o dobro de medalhas do 2º colocado se vocês colocarem 
o quadro como um total de medalhas. E o dobro de medalhas de ouro do que o 2º 
colocado se o quadro for levado em consideração por medalhas de ouro. 
Resultado expressivo, que só aconteceu por conta do trabalho que tem sido 
desenvolvido na Esgrima. Acompanhando já a previsão orçamentária de 2020, 
que recebemos há algum tempo, por ser Membro de Comissão Permanente 
percebi, vi, li. Me parece até um pouco absurdo, mas decidiram que será cobrada 
a participação de atletas na Esgrima para o próximo ano, se for aprovado pelo 
Conselho Deliberativo. Faço parte da seção de Esgrima há pelo menos 12 anos da 
minha vida, nunca teve a cobrança para atleta de Esgrima, muito menos para 
atletas jovens participarem de um esporte que está aqui no Pinheiros há tanto 
tempo. Tenho orgulho de ter meu sobrenome nomeando a sala de Esgrima do 
Pinheiros, então, me sinto na responsabilidade de defender a prática do esporte, 
esse específico mais do que deveria possivelmente. Vários associados têm me 
perguntado por que o esporte do Pinheiros está sendo desprestigiado? E por que 
eles não têm as oportunidades que tinham como no passado? Lembro que quando 
era atleta frequente, ou recorrente, participava de diversos campeonatos pelo 
Pinheiros, nunca tive nenhum problema para ter as competições que participava 
sendo custeadas pelo Clube. Por vezes fui até fazer estágio de treinamento em 
outros países. Isso tudo aconteceu e os resultados disso são que a gente teve acho 
que dois ou três atletas associados do Pinheiros que fizeram essas viagens comigo. 
Participaram dos campeonatos que participei, como atletas que competiram em 
Olimpíadas. Se vocês quiserem uma prova de um resultado do trabalho que foi 
feito nesses anos todos acho que não existe uma melhor. Como meu tempo já se 
esgotou, não vou me estender muito mais. Era só isso que tinha.  
 
José Roberto Novaes Junior – O que venho trazer aqui agora seria um item para 
ser colocado em Expediente, já que é pedido de um voto de louvor, mas como 
esse voto de louvor tem uma justificativa grande e o tempo não daria, estou 
fazendo agora em Várias. Esse voto de louvor é para um fato marcante que 
poderemos observar no próximo mês, que é a conclusão completa da troca de 
cobertura do Centro Esportivo. O faço para cinco grandes Pinheirenses, que 
dignificam o seu amor e dedicação ao clube: faço o voto de louvor, num primeiro 
momento ao ex-presidente da diretoria, Eng. Roberto Cappellano, para o ex-
diretor de Patrimônio, Eng. Carlos Miller, para o ex-diretor adjunto de Patrimônio 
e que continuou como diretor adjunto nessa mesma área, Caio Barbosa de 
Oliveira, e num segundo momento também para o atual presidente da Diretoria, 
Dr. Ivan Castaldi e ao atual diretor de Patrimônio, Dr. Ney David. Explico 
melhor, Sr. Presidente, e aviso desde já que o voto é extenso, por isso a situação 
está sendo colocada agora. O motivo deste voto de louvor é pela coragem, 
sensibilidade e determinação da diretoria na gestão de Roberto Cappellano em 
dar início, equacionar e fazer acontecer a troca da cobertura do nosso Centro 
Esportivo, que apesar de a princípio, ser uma obra de metodologia e 
dimensionamento simples, é uma obra de execução extremamente complexa por 
conta da necessidade complementar de execução de nova estrutura de suporte, 
um vez que a estrutura espacial original se mostrou condenada pelos parâmetros 
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técnicos, e principalmente pela logística decorrente para a execução de ambos os 
serviços – Nova estrutura e troca das telhas, uma vez que não seria possível a 
desmobilização das atividades do clube naquele local durante os serviços de 
campo, por ser uma área extremamente utilizada por nossos associados. A troca 
da cobertura foi aprovada na reunião de Conselho de 26 de junho de 2017, com 
base na estimativa de valores fazendo-se apenas como constava no pedido da 
diretoria na época, para substituição de telhas. Naquela reunião, há mais de dois 
anos e meio, o presidente da diretoria registrou o recebimento, poucos dias antes, 
de um laudo que condenava a estrutura de apoio original em toda a sua extensão 
– Fitness e no lado das quadras, o que exigiria intervenções maiores para o 
equacionamento do problema e de toda a conduta a ser seguida, sempre 
lembrando que qualquer coisa que viesse a ser feita não poderia impedir que as 
atividades daquele espaço fossem paralisadas ou que importunassem o dia a dia 
dos associados. A solução dada pelo escritório de cálculo estrutural contratado 
pela Diretoria de Patrimônio na gestão do Eng. Miller foi muito criativa e 
elaborada, que ofereceu ao Clube a oportunidade de levar à frente uma obra que 
muitos presidentes anteriores jamais cogitaram enfrentar dada a sua 
complexidade, acrescentando ainda diversas melhorias para a nossa comunidade, 
tais como isolamento térmico e acústico, ventilação cruzada na área das quadras e 
sobrecarga de projeto com a possibilidade de futura instalação de células 
fotovoltaicas. Com base em tal solução criativa foi feita a concorrência e 
contratação de novas obras, não só para a troca de telhas, mas como já disse, para 
a execução da nova estrutura de suporte, num só pacote, sempre seguindo as 
recomendações que emanaram deste Conselho na aprovação da utilização da 
verba do Fundo Especial. A solução criativa, para conhecimento de todos, foi 
fazer uma nova estrutura e cobertura por cima do telhado original, sem 
atrapalhar o que acontecia embaixo, e depois desmontar as telhas antigas, 
mantendo a estrutura original apenas para suportar a iluminação e ar 
condicionado, no caso do Fitness. Pode parecer simples, mas ao longo da 
contratação dos serviços foram observados três pontos de atenção com relação à 
solução originalmente preconizada, e que vale o registro para o conhecimento de 
todos os Conselheiros: - O porte dos guindastes adequados ao carregamento das 
peças metálicas da estrutura transmitiria ao solo do Campo B e pavimentos no seu 
entorno carga considerada excessiva, ou seja, muito peso, requerendo reforços no 
piso de toda área elevada; - O preparo dos reforços no piso e circulação desse tipo 
de guindaste naquela região do Campo B impossibilitaria a sua utilização por um 
período longo e o entorno, inviabilizando no mínimo o calendário de nosso 
futebol no primeiro semestre deste ano; - Os apoios da nova estrutura metálica 
coincidiam com os apoios da estrutura metálica espacial original, acarretando na 
necessidade de manobras e reforços localizados em cada um dos locais, que 
implicariam na abertura do telhado e forçaria a interdição das áreas localizadas 
logo abaixo, além de aumentar os riscos de vazamento na ocorrência de chuvas. 
Como solução para os três pontos acima foram introduzidas algumas 
modificações no projeto original, quais sejam: - Divisão longitudinal das vigas 
estruturais principais em duas partes mais leves que seriam juntadas e 
consolidadas após o içamento – Em vez de levar uma viga grande, levava em 
duas partes. - Utilização de gruas fixas para o içamento, com restrição de 
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circulação de associados na área em apenas dois períodos curtos, além do trecho 
entre a portaria do CCR e a do Centro Esportivo e a entrada do Campo A. - 
Alteração dos pontos de fixação da nova estrutura na estrutura de concreto 
original, com a introdução de peças. Além disso, para minimizar o desconforto 
dos associados no período, adotou-se a estratégia de trabalho noturno. As 
adequações introduzidas no projeto original acarretaram na necessidade de 
execução de reforços localizados, na ordem de 400 pequenas peças em pontos 
específicos da estrutura, que somente poderiam e deveriam ser executados após a 
montagem completa e travamento de toda a estrutura, inclusive as suas peças 
transversais – terças – que ligam as treliças estruturais, por uma questão de 
procedimento executivo, tudo isso previamente estudado. E assim foi contratada 
e assim foi executada grande parte dos serviços e é a tônica da primeira parte do 
meu voto de louvor, dedicada aos Pinheirenses Roberto Cappellano, Carlos Miller 
e Caio Barbosa. Já a segunda parte, dedicada atual Presidente Ivan Castaldi e 
atual Diretor de Patrimônio Ney David. Após a posse da nova diretoria, ocorrida 
em maio próximo passado, a empresa executora prestes a desmobilizar as gruas 
de içamento das peças, conforme compromisso contratual, dada a proximidade da 
Festa Junina, a nova diretoria, capitaneada pelo Dr. Ivan Castaldi e Ney David, 
também pelo Eng. Caio Barbosa de Oliveira, que continuou sabiamente mantido à 
frente dos serviços, buscando ter a segurança de não haver necessidade de 
nenhuma interrupção na circulação de associados naquela região do Clube e 
tampouco custos adicionais, solicitou um estudo independente contratado por 
terceiros. Esse estudo foi feito e confirmou as premissas, características e condutas 
que vinham sendo executadas desde o início das obras e assim, após um período 
de estudo para a tomada de pé da situação, foi feita a retomada dos serviços com 
a tranquilidade que a nova diretoria entendeu adequada, contribuindo para que a 
conclusão dos serviços possa ocorrer até o mês de novembro próximo, quando 
nos livraremos definitivamente do problema dos vazamentos, do risco de termos 
telhado sobre uma estrutura original condenada, e repito, com telhas com 
isolamento térmico e acústico, ventilação cruzada na área de quadras esportivas e 
sobrecarga suficiente para a futura instalação de painéis fotovoltaicos. Apesar de 
toda a complexidade, a conclusão dos serviços deverá praticamente dentro da 
previsão original aprovada por esta Casa em meados de 2017 em prazo e valores, 
acrescida apenas dos custos oriundos da logística para a proteção do campo de 
futebol e utilização de geradores (poder trabalhar à noite), e para a adequação do 
escopo para a execução completa da nova estrutura de suporte, além da 
substituição das telhas, como somente constava do pedido inicial. Registro ainda 
que o contrato da empresa que está finalizando os serviços não terá aditivos, não 
teve aditivos ou reajustes de qualquer ordem. Era o que eu tinha para trazer a este 
Conselho e agradeço a todos pela atenção dispensada nesse assunto que deve ser 
zerado agora no próximo mês. 
 
Mario Gonçalves Soares –  Tenho dois assuntos. Primeiro à Diretoria, que é o 
acesso à escola de boxe, que vem ali da área onde recebemos os produtos, de 
distribuição e a área do refeitório. Aquele caminha está muito deixado de lado, é 
uma área que ficou deteriorada, mal iluminada e é o único acesso que tem para 
nossa escola. Ali só trafega funcionários e convidados que entram pela Maffei 
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Vita. Então, se pudesse dar uma reformada ali, melhorar o acesso. Gostaria que 
isso fosse considerado. O segundo assunto é o Judô para sócios. Temos uma 
lacuna entre faixa azul e faixa marrom, não existe no Clube. Fui prejudicado nisso 
há 40 anos e meus dois filhos também. Eles iam bem nas competições, mas não 
tinha treinamento para os sócios da faixa amarela até a faixa marrom. Então, o 
Clube contrata faixa marrom e faixa preta de outras agremiações, o que cria uma 
evasão do sócio ou até desistência do esporte. Então, gostaria muito dessa 
consideração e que me mostrem os caminhos onde possa ajudar para que isso 
aconteça, tanto a reforma do caminho do refeitório até a distribuição quanto 
colocação do esporte para os sócios. Fico muito feliz de estar participando aqui e 
agradeço a todos. Muito obrigado.  
 
Fabio Rogério Moreira – Venho aqui em complemento a uma carta que enviei ao 
Conselho, pedindo esclarecimentos sobre a participação de atletas do Clube no 
próximo campeonato chamado Sul Americano de Badminton, onde existem 
algumas incongruências pelo que pude levantar. Pedi esclarecimentos. 
Prontamente o gerente de esporte Cláudio, me enviou a informação que ele tinha, 
em conjunto com a resposta do Diretor. Mas gostaria de salientar que existem 
algumas incongruências nessa participação. Esse é um campeonato que não é 
reconhecido do ponto de vista das entidades de prática do esporte e serve única e 
exclusivamente para a geração de Bolsa Atleta. Então, não existe, o próprio COB 
não reconhece esse evento, apenas utilizado para relacionar alguns atletas para a 
Bolsa Internacional, sendo que um dos nossos atletas já tem a bolsa. Então, isso 
seria um fato muito delicado, acho que existe um desconhecimento do próprio 
Clube em relação a esse tipo de evento, que está sendo financiado pelo Clube para 
que um ou outro atleta consiga Bolsa Atleta. Então, venho pedir que realmente 
seja encaminhado à Comissão de Esportes para devida verificação e também a 
verificação da parte financeira desse tipo de evento, visto que já que o próprio 
COB não vai permitir, ele não envia nenhuma equipe, não existe nenhuma equipe 
no Brasil que financie sua participação, os atletas que vão lá é única e 
exclusivamente com o próprio financiamento para conseguir acesso a esse tipo de 
bolsa. Então, acho que isso não faz parte do fim, nós temos que propagar a 
difusão do Clube, mesmo existindo uma aceitação da Confederação Brasileira 
desse campeonato, mas ele não é um campeonato oficial. O Sr. Cláudio da 
Diretoria me mandou “Ah, existe uma carta-convite”. Mas quem organiza esse 
campeonato é uma entidade que não existe. Gostaria que fosse apurado mais em 
detalhes essa informação para verificar realmente a validade da participação de 
atletas. Não sou contra a participação, sou contra a utilização de recursos do 
Clube, que são bastante escassos, existe uma série de outras atividades que estão 
sendo muitas vezes relegadas e sendo utilizada para esse tipo de fim. Muito 
obrigado.  
 
Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi – Quero dar uma perspectiva, especialmente 
à Diretoria, na questão das obras de arte do Clube. Durante a Presidência do 
Dutra sugeri que o Clube se tornasse mais cultural, mais social, o Clube era muito 
esportivo e ele trouxe essa questão das exposições de arte. Obras de arte 
espalhadas pelo Clube, começou a trazer mais cultura para o Clube. O que 
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percebo que talvez não tenha havido, foi organizado pela Diretoria que cada 
artista que fizesse uma exibição de arte doaria para o Clube em troca de exibir 
suas peças aqui, uma peça. Nunca concordei com essa situação, acho que a peça, a 
obra de arte não pode ser doada em troca de uma exibição, pode-se ter, por 
exemplo, um percentil do aferido com a comercialização das obras, mas você não 
pode pegar uma obra, que é uma expressão artística e trocar por uma exibição. 
Isso não bate na minha cabeça. Então, conversei com algumas pessoas e isso 
nunca foi para frente. E o que houve foi uma bola de neve do Clube realmente ter 
um quórum de gente querendo exibir suas peças aqui e pegar uma peça de cada 
exibição. Então, formou-se um grande acervo. 
 
- Manifestação de Conselheira no plenário: Isso vem há muitos anos. 
 
Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi  – Isso vem acontecendo há muito tempo, 
né? ... Então, quando tomei conhecimento da carta da Sra. Cleide Marrese na 
internet tive um grande choque. Primeiramente ela menciona na carta que havia 
um quadro da Anita Malfatti, doado pelo mecenas da Semana de 22, o Sr. Reneé 
Thiollier, e um painel de Danilo Di Prete. A gente está falando de obras que a meu 
ver, assim basicamente podem valer em torno de R$20 milhões. Ou não? Em torno 
de R$20 milhões, segundo a Sra. Cleide Marrese. Então, peço à Diretoria que dê 
um olhar específico sobre isso: Onde estão essas obras? O que aconteceu com isso? 
Depois gostaria de sugerir, Presidente Ivan, às vezes ser Presidente é uma coisa 
maior do que um ser humano, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo de tudo, 
então, é preciso chamar assessorias, ser assessorado. Gostaria de sugerir aqui, se a 
Sra. Cleide aceitar, que o Conselho formasse uma Comissão para averiguar o que 
fazer com essa quantidade de obras de arte. Locais que elas possam ser expostas 
pelo Clube. Manutenção. E uma nova forma de organizar essas exibições, em vez 
de pegar obras doadas pelos artistas, por exemplo, aferir um percentil do valor 
das vendas. Não sei, isso precisa ser estudado. Essa é minha sugestão hoje. 
Obrigada.  
 
André Perego Fiore – ... Na reunião passada em face da extensa pauta da nossa 
reunião a gente acabou aprovando de afogadilho infelizmente a liberação de 
verba para algumas obras importantes do Clube. Então, a título de sugestão 
gostaria de deixar à Diretoria na questão específica da obra da sala de ginástica 
funcional, que vai ficar no lugar do Centro Pró-Memória, que vai mudar para a 
Sede Social, queria dizer a título de sugestão, que a gente em vez de fazer uma 
sala de ginástica funcional, que de fato acho importante, mas fiquei sabendo que a 
sala do Conselho deve mudar para o centro administrativo. O espaço que vai ser 
liberado pela sala do Conselho a gente poderia fazer essa sala de ginástica 
funcional, que inclusive é muito mais perto das salas de ginástica que já existem 
hoje no Clube e aquele espaço já é bem apropriado para isso. E no local onde 
ficaria vago, a questão do Centro Pró-Memória, sugeriria que fossem feitos os 
vestiários tanto masculino quanto feminino da piscina, liberando aquele espaço 
hoje que foi tomado embaixo da arquibancada para fazer o vestiário masculino, 
que houve uma perda de espaço muito grande na piscina olímpica, o que acarreta 
uma dificuldade sobremaneira para os eventos de Natação. Então, se a gente 
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pudesse ter aquele espaço de volta e fazer o vestiário onde seria esse espaço do 
Centro Pró-Memória acho que ficaria muito melhor. Além disso, se o vestiário 
feminino sobe para o mesmo nível da piscina, existem alguns pontos positivos em 
relação a isso. Primeiro deles é que as senhoras que têm que subir as escadas para 
sair do vestiário e ir para a piscina, quando elas saem da piscina com os chinelos 
molhados, os pés molhados, existe um risco muito grande de ter acidente 
descendo aquela escada para se direcionar para os vestiários femininos. E os 
vestiários masculino e feminino sendo colocados no mesmo nível da piscina evita-
se acidentes. Além do mais, se liberar o espaço lá debaixo para o vestiário 
feminino a gente poderia fazer mais uma piscina para as Escolinhas de Natação, 
que é o maior gargalo hoje de filas dos associados do Pinheiros. Então, se a gente 
conseguisse liberar esse espaço para poder fazer mais uma piscina de Escolinha e 
trazer os vestiários para cima eu acho que seria mais eficaz e mais útil ao Clube do 
que a sala de ginástica funcional. Fica a título de sugestão à Diretoria. 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram o livro de 
presença e deu por encerrados os trabalhos 23:10 horas. 
 

 

 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 704ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 
dia 25 de novembro de 2019, com as retificações já dela constantes. 

 

 

 

 

 

CÉLIO CÁSSIO DOS SANTOS 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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