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ATA DA 707ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 de 
JANEIRO DE 2020. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Patrizia Tommasini de Souza Coelho  
Primeiro Secretário: Claudio Vita Neto 
Segunda Secretaria: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 
Terceira Secretária “ad hoc”: Dulce Arena Avancini 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
 

4) COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS 

Presidente – Justificou a ausência da Segunda Secretária Maria Emília Alves Rocha dos Santos, 
por motivo de viagem, desde logo propondo ao Plenário que a Terceira Secretária Karim 
Christine Donatelli Di Tommaso Latorre ocupasse a Segunda Secretaria, e a Conselheira Dulce 
Arena Avancini, a Terceira Secretaria “ad hoc”. Aprovado. 
 
 

5) EXPEDIENTE  
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter 
cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs voto de pesar e que fosse observado um minuto de silêncio em memória 
da Atleta Benemérita Rita Hasselbach Assad (Tia Rita), Supervisora Técnica da Natação, 
falecida no último dia 10 de janeiro. Prosseguindo, submeteu ao Plenário, tendo sido 
aprovadas as seguintes proposições: votos de pesar: 1) proposto pela Mesa do Conselho, pelo 
falecimento da Associada Maria Cecília Florence Machado, viúva do ex-Conselheiro Leão João 
Pousa Machado, ex-sogra do Presidente da Diretoria Ivan Castaldi Filho e avó dos Conselheiros 
Ivan Castaldi Neto e Vitor Castaldi; 2) de iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de 
Miranda Bório, pelo falecimento do Associado Agenor Bacchin, irmão do saudoso ex-
Conselheiro e ex-Diretor João Bacchin Neto; cumprimentos formulados pelo Conselheiro 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, aos pinheirenses que participaram da Escalada ao Monte 
Roraima (na tríplice fronteira entre o Brasil, Venezuela e Guiana), com altitude de 2.810 m, 
evento que teve a duração de 9 dias, 5 deles de permanência no platô. São eles: Alexandre 
Fiore Weyand, Conselheiro, Christian Grether, Renato Granieri, José Marques Neto, Sergio 
Weyand e Willian Chammasa Junior. 
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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) informando a nova composição da Comissão Especial para Licitação do Campo 
de Futebol A e da Comissão Especial para o Projeto do Tênis; 3) versando sobre a exoneração 
de Conselheiros dos respectivos cargos diretivos, os quais foram reintegrados ao Conselho; e, 
que, em razão das alterações havidas, a Diretoria a partir de 24/01/2020 ficou assim 
constituída: Gerson Aguiar de Britto Vianna – Diretoria de Área Administrativa, Renata 
Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Diretoria de Governança e Compliance, Ney roberto 
Caminha David - Diretoria de Área de Patrimônio, José Antonio Melo e Silva – Diretoria de 
Comunicação, Diretoria de Área Social e Diretoria de Área Cultural, Roque Antonio Horta de 
Ferreira Mendes - Diretoria de Área de Marketing e Diretoria de Área de Restaurantes, Fábio 
Prado Ferraro - Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação, Marcelo Fincato Liberado 
- Diretoria de Área de Relações Esportivas e Diretoria de Área de Esportes Associativos 
Competitivos, José Alípio de Barros - Diretoria de Área de Suprimentos e Assessoria de 
Planejamento, Dante Boccuto Junior - Diretoria de Área de Operações e Antonio Augusto 
Brant de Carvalho - Diretoria de Área Financeira. E, ainda, Adriana Florence Spinelli na 
Presidência do Departamento Social e Dulce Arena Avancini na Presidência do Centro Pró-
Memória Hans Nobiling.  
 
Presidente – ... antes de ingressarmos no Expediente, gostaria de informá-los que da nossa 
última reunião, ocorrida em 16 de dezembro, na qual foram aprovadas verbas do Fundo 
Especial para o projeto do tênis, houve a interposição de recurso contra aquela decisão do 
nosso Plenário sob vários argumentos, tais quais: inexistência de alvarás, inexistência de 
autorização para manejo arbóreo, problemas com a planilha orçamentária, Plano Diretor e 
sequenciamento, instalações provisórias, entre outros argumentos dos recorrentes. 
Determinei que este recurso seja enviado por e-mail aos Srs. Conselheiros para desde logo 
tomarem ciência, assim como também determinei envio da decisão liminar, porque houve um 
pedido de suspensão liminar da obra. Pedido que acabei decidindo hoje e vou ler aos 
senhores, para conhecimento. Muito embora, como disse, irei enviá-lo por e-mail. Indefiro o 
pedido suspensivo pretendido. Em que pese e relevância da argumentação dos recorrentes 
não vislumbro elementos suficientes para suspender liminarmente a recente decisão colegiada 
do Conselho Deliberativo, especialmente sem facultar à Diretoria a oportunidade para 
esclarecer os questionamentos suscitados no recurso. Ademais, considerando os vultosos 
valores financeiros envolvidos, a complexidade da obra, bem assim seu impacto no corpo 
associativo, inclusive porque a lanchonete, vestiários e demais dependências já estão 
interditadas e inacessíveis aos associados, entende-se prima facie que todas as autorizações 
necessárias foram responsavelmente obtidas pela Diretoria. Nada obstante, para que os Srs. 
Conselheiros possam oportunamente deliberar sobre o presente recurso com todos os 
elementos necessários para firmar sua convicção determino à Diretoria que se manifeste 
sobre o recurso apresente e junte de imediato aos autos os seguintes documentos: Alvará de 
demolição, alvará de aprovação da obra, alvará de execução, licença para corte e poda de 
árvores e respectivo TCA, bem como demais autorizações existentes e documentos que 
entender relevantes. Então, estou enviando esta documentação para ciência dos senhores, 
mais uma vez saliento que foi indeferido por esta Presidência o pretendido recurso 
suspensivo. Oportunamente este Plenário irá decidir sobre o mérito.  
 
Regina Helena Secaf – ... Venho aqui, todos sabem que eu tinha um amor enorme pela Tia 
Rita, vim só dar e acho que o Conselho todo deve concordar com os votos de pesar à família 
dela. E lembrar que tudo que a Rita fez neste Clube, grande parte está aí, então, acho que a 
gente tem que repensar talvez se vamos realmente mexer no legado da Tia Rita, que é o que 
está parecendo. Mas, enfim, por enquanto são só os meus votos de pesar e minha dor.  
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Renato Müller da Silva Opice Blum – ... Propôs voto de louvor aos atletas do antigo Sub 14, 
este ano serão Sub 15 do Pinheiros do futebol, que foram campeões no ano passado da Copa 
LIESP, comentando sobre a emoção da conquista, pois um de seus filhos, Beto, goleiro, pegou 
o último pênalti. O Pinheiros foi para a final e ganhou de 2 a 1. Estendeu o voto ao técnico 
Rony, ao Cidão, que auxiliou, e ao Gabriel. Voto aprovado. 
 
Presidente – Associou-se à homenagem, parabenizando o goleiro Beto e os demais atletas. Por 
oportuno, pediu à Diretoria que verificasse problema com a transmissão da reunião via 
Internet que lhe tinha sido reportado. 
 
André Riskalla de Miranda – Manifestou-se como Presidente da Comissão de Obras, propondo 
voto de louvor à Diretoria, em nome de seu Presidente, Ivan Castaldi Filho, pela iniciativa de 
disponibilizar aos Conselheiros o cronograma sintético das obras aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo e previstas para execução ao longo deste ano. Reportou que a partir de fevereiro 
esse cronograma será atualizado e disponibilizado em capítulo específico do Boletim do 
Esporte Clube Pinheiros, documento que acompanha o RAM, que é o Relatório de 
Acompanhamento Mensal, ambos publicados no site do Clube. Em reunião solicitada pelo 
Presidente da Diretoria em 7 de janeiro último, esse cronograma foi apresentado à sua 
Comissão de forma mais detalhada. Ressaltou que esta iniciativa é muito importante, por 
trazer informações atualizadas das obras a todos os Conselheiros, que poderão prestar 
esclarecimentos aos associados, dos quais são representantes e lhes cobram detalhes a 
respeito. Essa transparência, agilidade e informações aos associados de que está ocorrendo no 
nosso Clube é muito importante. Razão pela qual a Comissão de Obras recomenda que ela não 
só continue, como eventualmente sejam aprimoradas. Voto aprovado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Propôs votos de louvor aos integrantes da Administração 
passada, pessoas que considera relevantes, que trabalharam durante quatro anos dando a sua 
contribuição e dedicando as suas horas para manter o Clube como ele é, mencionando, em 
especial, Roberto Cappellano, Carlos Edmundo Miller Neto, Luís Alberto Figueiredo de Sousa, 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Rubens Bove, Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho e todos 
os outros que compuseram a Diretoria e deram todo o esforço e toda a sua contribuição. 

 
Carlos Edmundo Miller Neto – Associou-se às manifestações de pesar pelo falecimento da Tia 
Rita, de quem era amigo, de quem tinha muito orgulho de tratar e com quem teve 
oportunidade de tratar ao longo dos quatro anos em que esteve na Diretoria de Patrimônio. 
Prosseguiu: O que me traz aqui como principal é um voto de louvor, que tendo em vista essa 
notória excelência do nosso corpo associativo quero registrar para um associado muito 
especial, que também é Membro desta Casa também há praticamente 30 anos. O meu amigo, 
companheiro de corridas, de Conselho, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, que recentemente foi 
sacado da Diretoria há 180 dias do início das Olimpíadas, que se iniciam dia 24 de julho 
próximo. Faço esse voto de louvor não só pelas gloriosas conquistas esportivas obtidas pela 
nossa grandiosa Agremiação durante os quase cinco anos que o Conselheiro Arnaldo Luiz de 
Queiroz Pereira se dedicou de corpo e alma ao Esporte Clube Pinheiros, mas também pelas 
suas corretas e seguras ações à frente da Diretoria de Esportes neste período, que tiveram 
como consequência esses títulos e as nossas conquistas esportivas recentes, que sem dúvida 
permitirão registrar uma maior expressão na Olimpíada que se aproxima, quando deveremos 
bater nosso próprio recorde de medalhas. Esse meu voto de louvor abrange a reorganização 
que foi feita na área de esportes, em que tivemos a oportunidade de através aqui do Conselho 
acertar e ajustar os militantes e os agendados, um problema antigo no Clube. Conseguimos 
também a regularização das repúblicas de atletas. Esse foi um fato muito importante e que 
atrapalhava muito a gestão do Clube, uma vez que todos aqui se lembram, os contratos de 
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aluguel eram feitos através dos Diretores Adjuntos e de alguns atletas. E isso foi uma coisa, 
uma melhora muito importante aqui em nosso Clube. Também teve um papel muito 
importante o Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira em restaurar e aumentar nossa 
participação junto às Federações, Confederações, inclusive junto ao COB. Essa articulação tem 
sido muito benéfica ao Clube. Esse meu voto de louvor abrange também todo apoio e todo 
incentivo que foi dado pelo Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira para os assuntos da 
nossa infraestrutura esportiva, em que tivemos oportunidade de mexer com esgrima, ar 
condicionado na esgrima, ar condicionado no judô, aquecimento das piscinas, a troca de piso 
nas piscinas, as melhoras que foram feitas na área de tênis, etc. Então, por essa razão, 
senhores, venho aqui a esta tribuna e peço este voto de louvor a este ilustre Conselheiro, a 
este ilustre pinheirense que com certeza fará muita falta nos desígnios e na gestão do nosso 
Clube. Aprovado. 

 
Maria Elisa Cappellano – Também subscreveu o voto de pesar consignado pelo falecimento da 
Tia Rita, que foi muito importante e com quem aprendeu a nadar. Continuando, propôs voto 
de louvor ao trabalho feito para renovação do contrato a bancos, capitaneado pela Diretoria 
Financeira, do ex-Diretor Luís Sousa, juntamente com a Diretoria de Marketing, Roque Antonio 
Horta, e Jurídica, Dr. André Bruni, alcançando um valor em torno de R$13 milhões para os 
próximos dois anos. Essa receita extraordinária muito ajudará o orçamento do nosso Clube. 
Outro voto de louvor é para a Diretoria de Restaurantes, que tem sem empenhado 
diariamente para resolver os problemas do departamento, principalmente a atenção que o 
nosso Diretor André Patury tem com os funcionários e com os associados. Ele nunca negou 
qualquer tipo de auxílio e ajuda quando a gente pede. E os sócios sempre comentam isso, mas 
é preciso de ajuda, ele está precisando de ajuda. Não é possível que o Departamento de 
Planejamento e Informática não dê apoio em TI para bares e restaurantes. O que está 
acontecendo no Germânia acho que é de conhecimento de todos, é inadmissível, o sistema 
está caindo diariamente. Não sei se foi porque mandaram embora o gerente da área de TI ou 
se falta suporte, mas isso precisa ser corrigido, as filas estão imensas, causando um enorme 
desconforto aos associados. 
 
Antonio Carlos Foschini – Propôs voto de pesar pelo falecimento do associado Agenor 
Bacchin, esportista, seu amigo pessoal, que por muito tempo soube honrar as cores do Clube. 
Voto aprovado. 
 
André Perego Fiore – ... É com muita tristeza que queria pedir um voto de pesar pela perda de 
um dos maiores ícones do esporte mundial, o jogador de basquete norte-americano Kobe 
Bryant, que era modelo de atleta, idolatrado pelos jovens, pelos adultos e foi uma enorme 
perda para o esporte mundial. Além disso, queria me associar com a Mesa do voto de pesar 
proposto para a Tia Rita, e dizer que queria prestar uma homenagem a ela, dizendo que falar 
da Tia Rita é muito mais do que falar de uma pessoa, falamos de um ser humano único, de um 
ícone da nossa história, de alguém que com muito amor dedicou grande parte da sua vida 
exercendo a maior de todas as profissões, a de professora e educadora. Homenageio com 
muita honra hoje alguém que há muitos ensinou. Inúmeras foram as gerações que 
aprenderam a nadar e que iniciaram suas vidas esportivas com a Tia Rita. Com muito orgulho 
me incluo no rol dos seus aprendizes e de quem levo ensinamentos para toda minha vida, 
pessoal e profissional. A Tia Rita muitas vezes exerceu o papel de uma segunda mãe para as 
nossas crianças, ela fez parte e muito contribuiu para o surgimento da família pinheirense, foi 
alguém que sempre chamei de tia, pois foi assim que sempre a considerei, como parte da 
minha família, a quem sempre tive um respeito de mãe. Portanto, Tia Rita, você aí no céu, 
saiba que tudo que possa ser dito a seu respeito ainda é pouco diante do que você foi, e sua 
grandeza como pessoa. Tia Rita, obrigado por todos esses anos de virtuosos serviços prestados 
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com muita dedicação, amor, desprendimento, alegria, energia, perseverança, compaixão e 
esmero. E continue ensinando aí no céu. Um grande beijo a você. Obrigado. Aprovado. 
 
Presidente – Registrou que o Conselheiro Cândido Padin, assim como o Plenário se associou 
ao voto, que já tinha sido consignado. E no que tange ao atleta Kobe Bryant, constará de ata e 
será comunicado dentro do possível. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Propôs voto de louvor ao Engenheiro Caio Barbosa, 
pela condução dos trabalhos da troca da cobertura do Conjunto Desportivo. Desde o início, 
durante a fase de projeto, toda logística de instalação, toda logística de movimentação foi 
minuciosamente pensada, discutida para que os serviços fossem feitos com segurança e não 
atrapalhasse o dia a dia do associado. A movimentação vertical por guindaste, como alguns 
puderam ver, todo acompanhamento, instalação e até o fechamento ... foi um trabalho de 
vulto. Estendeu o voto aos colaboradores do Departamento de Patrimônio. Propôs, também, 
voto de louvor à Conselheira Dulce Arena Avancini, Presidente do Centro Pró-Memória Hans 
Nobiling, pelo trabalho e dedicação frente ao Centro Pró-Memória por longos anos, desde sua 
fundação, desde a primeira Presidência, do Dr. Francisco Lotufo Filho, sempre atuante e 
presente. Recomendou que fosse programada uma visita, pois muitos não conhecem o Centro 
Pró-Memória. Estendeu o voto à Gerente Yara Rovai e demais colaboradores do Centro. 
Agradeceu ao Presidente Ivan Castaldi Filho, que tem atendido aos anseios do Centro Pró-
Memória, referindo que a parte de exposição será transferida para a Sede Social. Votos 
aprovados. 
 
Berenice Gazoni – Prestou homenagem e propôs voto de pesar pelo falecimento do associado 
Alfonso Eche Gimeno, tenista, esposo da associada Cleide Eche, pai de Eduardo Pelegrino 
Eche, responsável pelo tênis infanto-juvenil do Clube e da atleta Cláudia Eche, campeã 
brasileira em 1992, e do interclubes também. Aprovado. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (fora do microfone) – Associou-se ao voto. 
 
Presidente – Havendo outros interessados, considerou o voto subscrito pelo Plenário como 
um todo. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 706ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 16 de 
dezembro de 2019. 

Presidente – Submeteu ao Plenário as seguintes retificações propostas pelo Conselheiro 
Andreas de Souza Fein: 1- De: “… passou a ser ministrado no Clube em 1958, pelo casal 
Eduardo, seu neto, e Sílvia Poças Leitão.” Para “… passou a ser ministrado no Clube em 1958. 
Nos últimos 25 anos o Curso tem sido conduzido pelo casal Eduardo, seu neto, e Sílvia Poças 
Leitão.”  2- De: “… em razão do sucesso das atividades profissionais de Eduardo.”  Para: “... em 
razão do sucesso das atividades empresariais de Eduardo e Sílvia …" 3- De:  “ … propôs voto de 
louvor a agradeceu ...”  Para:  “… propôs um voto de louvor ao casal Eduardo e Sílvia Poças 
Leitão, não apenas pela dedicação e empenho pelo tempo em que foram responsáveis pelo 
curso em nosso Clube, mas também como representantes dos 115 anos de história do curso, 
61 deles aqui ministrado. Propôs ainda um voto de sucesso ao Eduardo e à Sílvia em sua nova 
etapa de vida.". Não havendo objeção, declaro a Ata aprovada, com a correção supra. 
 
 



6/34 
 

Item 2 - Apreciação do processo CD-03/2019, referente à segunda discussão e votação de 

proposta formulada pela Diretoria, de criação de um terceiro parágrafo no Art. 116 

do Regulamento Geral, de mudança da nomenclatura do Capítulo III, 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, aprovada em 

primeira discussão na 703ª Reunião Extraordinária, de 28/10/2019; e deliberação 

sobre a redação final, se confirmada aquela decisão. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processado. Não havendo oradores inscritos 
para falar, submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 
O Plenário decidiu o seguinte:  
- quanto ao Regulamento Geral, aprovar, em segunda discussão, integralmente, a decisão 
tomada por ocasião da primeira discussão e o projeto de redação final proposto pela Comissão 
Especial de Redação; 
- quanto ao Regimento Interno do Departamento Esportivo, aprovar, em segunda discussão, 
integralmente, o projeto de redação final proposto pela Comissão Especial de Redação, 
ficando assim redigidos os dispositivos regulamentar e regimental objeto desta alteração: 
 
REGULAMENTO GERAL 
“Art. 116 - ...  

§3º - O Clube seguirá uma Filosofia Integrada de Esporte, Educação Física e Promoção 

de Saúde que abrange desde o momento da formação motora até a 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 elas.  

Sendo que:  

I – Formação Esportiva: aborda as atividades para as crianças dos 3 aos 14 anos 

de idade, que passa pelos ciclos de formação motora de 3 a 6 anos; de aprendizagem de gestos 

esportivos de 7 a 10 anos e; de definição e desenvolvimento esportivo de 11 a 14 anos. 

 II – Esporte: envolve as modalidades esportivas conforme sua caraterização de 

prática no Clube, podendo ser Federada, Não Federada, Master e Participativa. 

III – Promoção de Saúde: engloba as atividades que visam à manutenção e 

melhoria das condições físicas, contribuindo para um estado de bem-estar físico, mental e 

social. 

 IV – Transição Esportiva refere-se aos cuidados que devem ocorrer na transição 

da Formação Esportiva para o Esporte.” 

 

REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO 
“CAPÍTULO III  

  

Da Filosofia Integrada de Esporte, Educação Física e Promoção de Saúde   

 

Art. 8º - A Filosofia Integrada de Esporte, Educação Física e Promoção de Saúde abrange 

desde o momento da formação motora até a 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 elas. Sendo que:  

  I - Formação Esportiva aborda as atividades para as crianças dos 3 aos 14 anos de 

idade, que passa pelos ciclos de formação motora de 3 a 6 anos; de aprendizagem de gestos 

esportivos de 7 a 10 anos e; de definição e desenvolvimento esportivo de 11 a 14 anos. 

Assegurando:  

a) desenvolvimento integral da criança;  
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b) ensinar os gestos esportivos básicos de todas modalidades;  

c) ludicidade como estratégia para manter a atenção;  

d) atividades dinâmicas e diversificadas durante as aulas;  

e) atividades que possibilitem a inclusão de todos;  

f) acompanhamento pedagógico constante;  

g) comportamento acolhedor do educador;   

h) utilização de linguagem adequada às faixas etárias. 

 II - Esporte envolve as modalidades esportivas conforme sua caraterização de prática no 

Clube, podendo ser Federada, Não Federada, Master e Participativa. Considerando-se que:  

a) Federada compreende as modalidades cuja competição seja realizada com 

vínculo de filiação do Clube à respectiva Federação; 

b) Não Federada compreende as modalidades cuja competição seja realizada sem 

vínculo de filiação do Clube à respectiva Federação;  

c) Master compreende as modalidades cuja competição seja realizada com ou sem 

vínculo do Clube à respectiva Federação ou Associação e praticada por associados maiores de 

25 anos de idade, no mínimo, dependendo das faixas etárias definidas em cada modalidade 

esportiva; 

d) Participativa compreende as modalidades esportivas com estrutura para 

treinamento e competição com finalidade de participação, sem a institucionalização de 

resultados a serem obtidos.  

III - Promoção de Saúde engloba as atividades que visam à manutenção e melhoria das 

condições físicas, contribuindo para um estado de bem-estar físico, mental e social. Levando-se 

em conta: 

a) o foco na saúde, por orientação médica ou vontade própria;  

b) o foco estético;  

c) o foco de condicionamento para outras práticas esportivas;   

d) a prática independente e sem orientação de um profissional.  

IV - Transição Esportiva são os cuidados que devem ocorrer principalmente na transição 

da Formação Esportiva para o Esporte, mas também entre participação, competição não 

federada e federada. No caso da transição da Formação Esportiva para o Esporte devem ser 

observados os seguintes aspectos:  

a) mudança de rotina de treinamentos menos frequentes e leves para mais frequentes e 

cansativos;  

b) ausência de cobrança por resultados do professor para cobrança do técnico por 

melhoria contínua dos mesmos;  

c) competições deixando de ser festivais em que todos ganham prêmios para eventos 

em que apenas os melhores colocados/classificados são premiados;   

d) conflitos de horários e agenda entre os membros da família, notadamente em 

competições no fim de semana. 

 

Art. 9º - Suprimido.”. 

 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-04/2019, referente à segunda discussão para redação 

final de alteração do inciso XVII, do Art. 5º e de criação do Art. 81, em seu 

Regimento Interno, visando estabelecer um protocolo de viabilidade para a 

implantação de novas modalidades esportivas - diretriz prevista no Plano Diretor 

de Desenvolvimento, objeto de proposta formulada pela Diretoria, aprovada em 

primeira discussão na 703ª Reunião Extraordinária, de 28/10/2019. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo. Como não havia Conselheiros inscritos 
para falar, passou direto à votação. 
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Deliberação: 
O Plenário resolveu aprovar integralmente o projeto de redação final proposto pela Comissão 
Especial de Redação, ficando assim redigidos os dispositivos regimentais objeto desta 
alteração: 
 
REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA 
“Art. 5º - Compete à Diretoria: 

... 

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 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.  

§1º - Havendo infraestrutura de propriedade do clube 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. 

§2º - 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. 

§3º - 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. 

§4º - As condições da venda aludida no inciso XXVIII 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.” 

 
“Art. 81 – Na data de aprovação do artigo 5º são consideradas seções esportivas: atletismo, 

badminton, basquete, beach tennis, bocha, bolão, boliche 9 pinos, boliche 10 pinos, boxe, 

canoagem, corrida de rua, esgrima, futebol,  futebol 7society ,futevôlei, futsal, ginástica 

artística, handebol, jiu jítsu, judô, karatê, levantamento de peso, mini tênis, natação, peteca, 

polo aquático, remo, saltos ornamentais, skate, squash, tae kwon do, tênis, , 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 e yoga.”. 
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Item 4 - Apreciação do processo CD-28/2018, referente à primeira discussão e votação 
de proposta subscrita por cinquenta e seis Conselheiros, de alteração do §1º, 
do Art. 66 do Estatuto Social; §1º, do Art. 136 e Parágrafo Único do Art. 137, do 
Regulamento Geral; inciso I, do Art. 60, do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite da matéria e abriu a discussão. 

 
José Manssur – ... Na verdade, Sr. Presidente, trata-se de uma proposta de alteração do §1º, 
do Art. 66 do Estatuto Social. Vou tomar a liberdade de ler para os senhores para melhor 
compreensão da proposta apresentada e que hora está em discussão e deliberação. §1º diz: a 
proposta de alteração estatutária somente será considerada aceita para os fins e efeitos de 
poder ser submetida à aprovação da Assembleia Geral se obtiver votação favorável em duas 
discussões do Conselho Deliberativo, em reuniões distintas, convocadas para tal finalidade. 
Esse mesmo dispositivo tem igual redação no Art. 136, do Regulamento Geral. Em verdade, 
alterando-se o Estatuto, por força do Art. 89, todas as demais alterações dos regramentos, do 
ordenamento institucional de hierarquia inferior devem-se adaptar, Art. 89. Aprovado esse 
Estatuto dar-se-ão as adequações necessárias ao Regulamento Geral e os demais diplomas 
alternativos do Clube. Pois bem, ilustre Sr. Presidente, o Art. 66, §1º, do Estatuto Social, vejam 
todos, estabelece que as propostas de alteração estatutária somente serão consideradas 
aceitas, e mais não diz, se obtiverem votação favorável em duas discussões do Conselho, em 
reuniões distintas, convocadas para tal finalidade. O rito de aprovação do Estatuto, vejam que 
interessante, me deparei com isso coincidentemente, é idêntico àquele previsto para o 
Regulamento Geral e para os Regimentos, com uma só diferença: quando é proposta de 
alteração estatutária tem que ser submetido, força do Código Civil Brasileiro, à Assembleia 
Geral. Fora disso, duas votações no Plenário, como o Presidente acabou de dizer, duas para o 
Regulamento Geral, duas para o Regimento, sendo que a segunda do Regimento é de redação. 
Pois bem. E pendo a considerar, Sr. Presidente, mais e fundamentalmente, que o quórum de 
aprovação, quer da aprovação do Estatuto Social neste Conselho, quanto do Regulamento 
Geral, o Regimento é o mesmo para todas as hipóteses, maioria simples. E aqui o ponto 
crucial, o ponto nodal, Dr. Arruda, da colocação. Vejam todos, que para que possam bem 
aquilatar a relevância da proposição em discussão, eu vou ler para vocês o Art. 42, do Estatuto 
Social. O Art. 42, do Estatuto Social, ilustre Sr. Presidente, diz justamente o seguinte: salvo as 
hipóteses em contrário, expressamente previstas no Estatuto Social, o Conselho Deliberativo 
somente poderá decidir com a presença mínima de 30 Conselheiros no exercício do mandato. 
E o Art. 41, do Estatuto, diz: as reuniões do Conselho serão abertas em primeira e segunda 
convocação, respectivamente com 50 e 30 Conselheiros no mínimo. Conjugando esses dois 
dispositivos, a maioria é simples, claro que temos que legislar pensando no futuro, 16 
Conselheiros podem aprovar alteração estatutária, 16 Conselheiros podem aprovar uma 
emenda estatutária, que é a norma maior, de hierarquia maior do Esporte Clube Pinheiros. 
Digo eu então, vale dizer assim, pois, que na sua atual redação, desde que presentes na 
reunião do Conselho, Dr. Gasparini, Conselheiros com direito a voto, no mínimo de 16, maioria 
simples, seriam suficientes em segunda convocação em ambas as reuniões para alterar o 
Estatuto Social, ou em 26 em primeira convocação, à luz do que li aos senhores o 41 e o 42 da 
lei maior do Clube. Com todas as vênias, respeitadas as doutas compreensões em contrário, 
não se afigura razoável, Sr. Presidente, manter-se o quórum de aprovação acima especificado, 
inclusive para levar à Assembleia Geral uma proposta de alteração estatutária, que poderá ser 
submetida à soberania do maior órgão a hierarquia organizacional de nosso Clube com 16, ou 
com 26. Eis porque no item 4º da proposta subscrita por, tirante nós, outros notáveis 
Conselheiros, no item 4º dizem eles: há que de distinguir sim com todas as vênias a forma, ou 
seja, o rito, adotado para aprovação da alteração estatutária das demais proposições de 
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modificação dos mais diversos diplomas normativos de nossa grandiosa Instituição. Estatuto 
Social, Sr. Presidente, recolhendo palavras históricas, é diploma erguido à natureza de um 
pacto social, elaborado por associados que através de seus legítimos representantes deliberam 
participar de uma Entidade, na qual buscam viver em reunião harmoniosa e fraterna, em 
reunião harmoniosa e fraterna, respeitados os princípios da pluralidade no campo das ideias. E 
este pacto social deve conter a matéria essencial para disciplinar a relação entre todos, 
fixando os deveres e direitos de cada qual, necessários à conservação, à preservação do bem-
estar, e volto a dizer, à vida harmoniosa de todos, respeitadas as respectivas individualidades. 
Nesse quadrante podemos dizer que o Estatuto Social é para a Instituição modelar, grandiosa, 
exemplo à nação, o que é a Constituição Federal a todos nós cidadãos. O item 9 da nossa 
proposta, justifico justamente isto, para dizer que a Carta Maior da República estabelece que a 
Constituição, para nós o Estatuto Social: a Constituição Federal somente pode ser emendada – 
E aqui temos um grande professor de direito constitucional, Conselheiro Efetivo desta Casa – 
somente poderá ser emendada mediante proposta de um terço (1/3) no mínimo da Câmara 
Federal e do Senado. E diz mais, que a proposta será discutida e votada em cada Casa do 
Congresso se obtiver três quintos (3/5). Por quê? Porque sendo uma lei que não se quer 
estática, mas se quer estável, ela não pode ao talante de uma maioria episódica vir a sofrer 
instabilidade, a ponto de acarretar insegurança jurídica. É por isso, Sr. Presidente, com muita 
honra, apresento esta proposta para que fique o §1º constando o seguinte, e aqui vou me 
penitenciar, vou pedir a máxima desculpa aos senhores, com todo respeito e acatamento, 
porque por um lapso de digitação não inseri o inciso II, no Art. 34, e é justamente o inciso que 
diz que na composição do Conselho leva-se em conta os Conselheiros de sempre e que 
ajudaram a construir a história deste Clube. E eu obliterei o inciso II, embora os senhores 
vejam que na minha redação coloquei plural, incisos I, me preocupei, Desembargado Arruda, 
com alíneas “a” e “b” e esqueci de botar o dois romano. Pediria compreensão dos senhores 
para se ajustar isso na redação, porque já está no contexto, Dr. Gasparini. Veja, a proposta de 
alteração estatutária, esta redação que proponho, somente será considerada aceita para os 
fins e efeitos de poder ser submetida à aprovação da Assembleia Geral – Agora entra a 
modificação – se obtiver votação favorável da maioria absoluta dos integrantes do Conselho 
Deliberativo no exercício do mandato e composto na forma prevista no Art. 34, incisos I, 
alíneas “a” e “b”, que é o imprescindível grupo dos Veteranos da alínea a, atleta benemérito 
Fiore, e na alínea b aqueles maiores de 18. E por um lapso não coloquei o inciso II, dois 
romano, lapso de digitação, que diz que também é composto pelos notáveis, tirante nós 
outros, Presidentes de sempre desta Casa. Pediria compreensão dos senhores de permitir na 
redação a correção para item 2. Fazendo esta alteração se altera também o Regulamento 
Geral para adequar esta redação. E no Regulamento Geral, no Art. 137, §1º, haverá a mesma 
redação. E tem que se criar um §2º. E é aí a colaboração dessa extraordinária Comissão 
Jurídica. Eu dissera apenas na redação que todos os regramentos adaptar-se-ia também ao 
Regulamento Interno da Casa, mas não podemos colocar na mesma redação, porque os ritos 
são diferentes, o Regulamento Geral e o Regimento. Então, observar-se-á no Regimento 
Interno do Conselho a mesma redação que estou dando para o Regulamento Geral, 
desmembrando §1º, do 137, constará no Regulamento Geral a alteração do Estatuto e no §2º 
a alteração do Regulamento Geral, porque isto prescinde da presença da votação em 
Assembleia Geral. Concluo, Sr. Presidente, e trago aos senhores em conclusão o pensamento 
do 3º Presidente dos Estados Unidos, em seu discurso de posse, no dia 4 de março de 1801, e 
que é um princípio que temos que observar e tem sido observado aqui, diz Thomas Jefferson: 
“Todos, absolutamente todos, também, terão em mente e conquanto a vontade da maioria 
deve prevalecer em todos os casos, essa vontade, para ser legítima tem que ser razoável”. A 
proposta, com as devidas vênias, se me afigura razoável. E diz mais, com relação à minoria: 
“Ela possui iguais direitos, possui leis igualmente isonômicas, que devem proteger e que 
eventual violação constitui opressão à minoria”, e ela faz parte integrante dentre os princípios 



11/34 
 

democráticos de um colegiado superior como o nosso. Digo, pois, finalizando, o nosso diploma 
há de ser estável, não o quero estático, mas para que possamos encetar modificações 
substanciais na lei que nós criamos, como representantes lídimos do corpo associativo há que 
se ter um quórum no mínimo qualificado, maioria absoluta dos seus integrantes. Se hoje 
temos compondo, os ex-Presidentes, Presidentes de sempre, 216, a maioria seria a metade, 
senão errar na conta, 108 mais 1 nós aprovaríamos toda e qualquer alteração estatutária, com 
a metade mais 1, que seriam 109. E agora ouço, como sempre fiz, com a maior honra, esta 
figura marcante de Francisco Carlos Collet e Silva. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (em aparte) – Dr. Manssur, muito obrigado por suas palavras. 
Pretendia ocupar a tribuna, faço agora em aparte, para sobretudo cumprimentá-lo pela 
perspicácia em observar uma questão técnica, jurídica e política, que trará mais estabilidade 
ao nosso Estatuto Social,  não pode ter quase que o mesmo rito de uma alteração 
regulamentar, por exemplo. O senhor foi muito preciso. Não vou me manifestar, apenas para 
endossar totalmente as suas palavras e encaminhar também no sentido da aprovação. Muito 
obrigado.  
 
José Manssur – Ouvir as palavras do senhor, Presidente de sempre, que honrou e dignificou, 
como honra e dignifica, Dr. Célio, esta cadeira, recebo com muita honra. É um privilégio ouvi-
lo, é um privilégio compartilhar do seu saber. Muito obrigado.  
 
Presidente – ... Senhores, como o Dr. José Manssur bem lecionou a todos nós, a eventual 
mudança do Estatuto Social via de consequência acarreta na modificação do Regulamento 
Geral e do Regimento Interno. Deste modo, passemos a analisar e depois votar a modificação 
proposta no Estatuto.  
 
Votação / Deliberação: 
No encaminhamento da votação, o Plenário concordou com a correção do erro material 

mencionado pelo Conselheiro José Manssur, considerando os incisos I e II na remissão ao Art. 

34 do Estatuto Social. 

 

Ainda no encaminhamento da votação, o Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda 

manifestou interesse em, oportunamente, caso a matéria fosse aprovada nesta, apresentar 

emenda de redação, por entender que o §1º do Art. 137 e o §1º do Art. 136 do Regulamento 

Geral estavam com a mesma redação.  

 
Submetida a matéria à votação, o plenário resolveu aprovar, integralmente, a proposta 
principal, ficando assim redigidos, após a primeira discussão, os dispositivos estatutários e 
regulamentares objeto desta alteração, sendo a adequação do inciso I, do Art. 60, do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo, decorrente desta decisão, automaticamente 
remetida à Comissão Especial de Redação: 
 
ESTATUTO SOCIAL 
“Artigo 66 O Estatuto Social do Clube poderá ser alterado por proposta de iniciativa da 

Diretoria, da Mesa do Conselho, de, no mínimo, cinquenta (50) membros do Conselho 

Deliberativo, ou de, pelo menos, um quinto (1/5) dos associados do Clube, maiores de 

dezoito (18) anos. 

§1 º - A proposta de alteração estatutária somente será considerada aceita, para os fins e 

efeitos de poder ser submetida à aprovação da Assembleia Geral, se obtiver votação 

favorável da maioria absoluta dos integrantes do Conselho Deliberativo, no exercício do 

mandato e composto na forma prevista no artigo 34, incisos I, alíneas "a" e "b" e II do 
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Estatuto Social, em duas (2) discussões do Conselho Deliberativo, em reuniões distintas, 

convocadas para tal finalidade. 

§2º - ...” 

 
REGULAMENTO GERAL 
“Art. 136 - O Estatuto Social do Clube poderá ser alterado por proposta de iniciativa da 

Diretoria, da Mesa do Conselho, de, no mínimo, cinquenta (50) membros do Conselho 

Deliberativo, ou de, pelo menos, um quinto (1/5) dos associados do Clube, maiores de 

dezoito (18) anos. 

§1 º - A proposta de alteração estatutária somente será considerada aceita, para os fins e 

efeitos de poder ser submetida à aprovação da Assembleia Geral, se obtiver votação 

favorável da maioria absoluta dos integrantes do Conselho Deliberativo, no exercício do 

mandato e composto na forma prevista no artigo 34, incisos I. alíneas "a" e "b" e II do 

Estatuto Social, em duas (2) discussões do Conselho Deliberativo, em reuniões distintas, 

convocadas para tal finalidade. 

§2º - ...” 

 

“Art. 137 - ... 

Parágrafo Primeiro - A proposta de alteração estatutária somente será considerada 

aceita, para os fins e efeitos de poder ser submetida à aprovação da Assembleia Geral, se 

obtiver votação favorável da maioria absoluta dos integrantes do Conselho Deliberativo, 

no exercício do mandato e composto na forma prevista no artigo 34, incisos I. alíneas "a" e 

"b" e II do Estatuto Social, em duas (2) discussões do Conselho Deliberativo, em reuniões 

distintas, convocadas para tal finalidade. 

Parágrafo segundo: As propostas de alteração do Regulamento Geral somente serão 

consideradas aprovadas se obtiver votação favorável, em duas (2) discussões do Conselho 

Deliberativo, em reuniões distintas, para tal fim, observado o quórum decisório previsto nos 

artigos 42 do Estatuto Social e 73 do Regulamento Geral.” 

 
Item 5 - “A Voz do Conselheiro”. 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... O tema que me traz aqui é em relação à manifestação 
de alguns associados, temos inclusive manifestações em redes sociais relacionadas ao 
processo de governança corporativa, o processo de compliance do Clube. O que trago aqui é 
uma manifestação do corpo associativo no sentido de que o Clube precisa ter um sistema 
robusto de governança e compliance, que está sendo implantado inclusive. E nesse sentido, 
quero solicitar a esta Casa e à Diretoria que a área de governança mude seu nível de reporte, 
deixando-se de reportar à Presidência da Diretoria e passando a se reportar ao Conselho 
Fiscal. Empresas de capital aberto essa mudança é decorrente de uma lei norte-americana 
Sarbanes-Oxley, conhecida como SOX. E essa traz nesse bojo a criação do comitê de auditoria 
em muitas empresas. As empresas de capital aberto brasileiro optaram por colocar essa 
função no Conselho Fiscal, criando uma imagem que se chama Conselho Fiscal turbinado. Para 
fazer uma mudança como essa, aparentemente não é necessário um trâmite muito complexo 
no nosso Estatuto, mas traríamos uma melhoria significativa da governança, trazendo 
segurança ao corpo associativo, ao Conselho, à Presidência, a todos os órgãos de gestão. Falo 
isso, porque recentemente tivemos a contratação de um seguro no Clube, que foi feita sem 
licitação e sem passar pela área de Suprimentos. Por conta disso, o que acontece? Questionei 
a governança sobre esse tema e a resposta foi a seguinte: Posso simplesmente levantar e 
relatar, a decisão é da Presidência. A Presidência está ocupada com muitos outros temas e 
tomar tempo da Presidência com isso eu não vejo que seja produtivo. Então, dessa forma, a 
configuração atual se torna ineficiente, porque tanto o Diretor de Governança quanto o 
Diretor-Presidente, a gente vê o exemplo prático, que passam alguns meses desde essa 
contratação e até agora não foi tomada nenhuma ação. Então, Sr. Presidente da Diretoria, 
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solicito nesse aspecto que informe a este Conselho qual ação foi tomada com relação a essa 
contratação do seguro, que na forma que foi feita fere os procedimentos internos de 
governança e gestão. Solicito, também, que a Diretoria informe a este Conselho como foi feita 
a contratação do seguro saúde, que é uma das despesas mais relevantes que temos na folha 
de pagamento do nosso corpo de funcionários. Por que falo isso daí? Gostaria que descrevesse 
para este Conselho o escopo de serviço que a mesma prestará ao Clube e o quanto de receitas 
decorrentes deste contrato representam em relação à receita total de tal corretora; a data de 
sua fundação, CNPJ e quem são os sócios. Peço, também, que se confirme qual o motivo pelo 
qual foi mantida a operadora do plano de saúde e a mudança da corretora somente que 
passou a gerir este seguro, sendo que esta corretora tem o capital social de R$5 mil. Para a se 
ter uma ideia do que significa isso, o limite de responsabilidade dessa empresa perante o 
Clube é de R$5 mil, isso significa um capital social dessa ordem, para uma empresa que 
receberá do Clube ao longo do prazo de vigência um valor significativamente maior. Então, 
além dessa confirmação, solicito que se informe quais providências a Diretoria tomou para 
eliminar o risco, no que tange a estrutura técnica de atendimento para assegurar a realização 
dos vários serviços de implantação de gestão dos processos, tanto de atendimento dos 
segurados, que são nossos funcionários, quanto para oferecer à empresa, conduzir as 
iniciativas de controlar a redução de sinistralidade. Essa corretora deve controlar isso, fazendo 
programas com relação à prevenção de saúde, áreas de risco e coisas dessa forma. São coisas 
bem caras que ele tem que fazer por aí. Favor esclarecer como foi avaliada a empresa em 
relação ao princípio geral de contratação de fornecedores, que recomenda observar a relação 
entre o capital da empresa contratada e o montante da receita que a mesma aferirá 
decorrente do contrato firmado com o contratante. Novamente reitero, o valor do capital 
social limita a responsabilidade que a empresa tem em relação ao serviço prestado. 
Finalmente, solicito à Diretoria informar a este Conselho se a corretora que atualmente está 
gerindo o contrato de plano de saúde junto à operadora também é a corretora que está de 
posse da apólice de seguro que mencionei anteriormente. ... Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi – ... Há muitas obras em bares e restaurantes no Clube e 
estamos entrando na época de chuvas. As crianças vão começar a fazer as aulas delas e muitos 
pais profissionais, autônomos ou empresários, consultores que estão no Clube, ficam aqui 
dentro nesse período e não têm onde estar. É difícil para o associado, se ele precisa fazer uma 
chamada corporativa com privacidade, fazer uma prova, uma entrevista, ou mesmo fazer uso 
da tecnologia atual para, por exemplo, fazer uma consulta médica à distância, comunicar-se 
com privacidade dentro do espaço que o Clube está lhe oferecendo hoje, devido a tantos 
transtornos de obras. Por isso conduzi uma pesquisa e estou aqui para relatar para vocês. Vou 
me estender mais em Várias. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... Sr. Presidente, antes de iniciar “A Voz do Conselheiro” 
quanto à proposição que me traz à tribuna, gostaria de reiterar que continuo aguardando 
respostas quanto aos meus pronunciamentos anteriores, nas reuniões de 2019, manifestadas 
no item “A Voz do Conselheiro”, que já ultrapassaram o prazo regimental de 30 dias há muito 
e continuo aguardando retorno, para que possam ser transmitidas as respostas aos associados 
que solicitaram que esses pleitos fossem trazidos a esta Casa. Novamente, considero esse 
descumprimento um desrespeito não só ao Conselho Deliberativo, como também ao corpo 
associativo, motivo maior da nossa existência. Endereçando agora os pedidos que me trazem 
hoje aqui à tribuna. O primeiro é com relação aos bicicletários existentes no Clube. Os 
associados pedem que a Diretoria verifique a possibilidade de promover uma cobertura nesses 
locais onde as bicicletas ficam estacionadas, uma cobertura que poderia ser simples, de lona, 
enfim, ou tipo um toldo, plástico, enfim, que não demandaria muito investimento, mas que 
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pudesse guarnecer as bicicletas da exposição dos raios solares e da chuva. Muitas dessas 
bicicletas têm valores altos, algumas ultrapassam R$20, R$30 mil, com câmbios eletrônicos, 
câmbios hidráulicos, freios hidráulicos, etc., que acabam sofrendo a ação da chuva e do 
excesso de exposição aos raios solares. Referem-se aos bicicletários que ficam na portaria do 
tênis, portaria da Escolinha, portaria principal da Tucumã e portaria do Boliche. No mesmo 
sentido, também pedem que a Diretoria verifique a possibilidade de promover algum tipo de 
cobertura no entorno do campo B, onde ficam as estruturas para possam assistir aos jogos das 
crianças. Essas estruturas hoje são de madeira, não têm nenhuma cobertura. Os pais 
principalmente que ficam ali assistindo aos seus filhos jogarem, expostos ao sol e à chuva 
também. Os jogos que ocorrem quando temos intempéries, os pais ficam sob os guarda-
chuvas procurando um local para poder assistir aos filhos sem o conforto adequado. Então, 
uma cobertura que fosse retrátil, de lona, sobre essas estruturas já também guarneceria os 
associados da exposição excessiva ao sol e à chuva, para poderem assistir com maior conforto 
aos jogos dos nossos atletas, tanto crianças quanto adolescentes e adultos. O último pedido, 
Sr. Presidente, é que o Presidente também da Diretoria avalie a possibilidade de se transferir 
as estações de esportes funcionais hoje existentes próximo à antiga churrascaria, agora já em 
demolição, para o novo espaço do CAD. E a outra estrutura que fica próxima à quadra coberta 
do tênis, próxima à portaria do tênis da Maffei Vita, para a pista de atletismo no entorno, onde 
existem aqueles gramados externos sem utilidade, essas estações poderiam ser colocadas ali, 
como inclusive era o projeto inicial e que por determinação da Diretoria anterior não foi ali 
colocado, se entendeu se colocar nesses locais onde não favorece a prática da atividade física. 
Pelo contrário, as estações estão praticamente sem qualquer tipo de utilização, subutilizadas. 
E o investimento desses equipamentos foi razoavelmente alto. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria 
 
Maria Carolina Bastos Bolzan Piovesan – ... Venho apresentar duas demandas do corpo 
associativo. A primeira relativa à multa por atraso de pagamento. Permissionário da inflação 
controlada e juros baixos, a cobrança de multa por atraso que atinge 10% após um mês, pode 
e deve ser revisada. Proponho à Diretoria revisar o percentual da multa para um patamar mais 
alinhado no contexto atual da economia, tendo em vista que após 40 dias de atraso o 
inadimplente é bloqueado na portaria e por isso pode se estimar que tal redução não tem 
aumento na inadimplência para o Clube. O outro ponto que trago é que estão me cobrando 
um simples planejamento da Diretoria para execução das obras, fechando simultaneamente as 
lanchonetes, a estrutura do CAD – Tenho filho pequeno, é prejudicial – que não fica pronta 
nunca e as chuvas irão retornar. Aliás, já estão aí, né? Ao que me parece falta muito para 
terminar essas obras ainda. E, ao mesmo tempo, estamos há oito meses com o prédio 
fantasma da Administração, pois a Diretoria não decide, não faz as adaptações necessárias 
para a transferência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para esse prédio, e nem o ocupa; está 
simplesmente largado. É fundamental pensar na infraestrutura do Clube, que não aparece 
para o associado, mas é de vital importância para o funcionamento do Clube. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheira. Apenas para esclarecer, esta Presidência há alguns meses 
participou da análise de um projeto sobre a reforma do Conselho Deliberativo, que seria, caso 
evidentemente este Plenário assim decidisse, transferido. Mas, realmente, até o momento tal 
projeto não foi apresentado para tramitação neste Conselho. 
 
 
Item 6 - Várias. 

Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi – Utilizando-se da projeção de slides, disse o seguinte: ... 
isso não é uma crítica, ao contrário, é uma sugestão em fraternidade e amizade, como disse o 
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Dr. Manssur, para tentar auxiliar a Diretoria em um momento de transição e suprir as 
necessidades dos sócios, que estão presentes. Então, o que é um espaço de trabalho? Conduzi 
uma pesquisa onde diz que é o coworking, mas descobri que quando falo coworking, cada 
pessoa pensa uma coisa. Primeiramente, gostaria de falar em termos jurídicos. Aquisição de 
endereço comercial: adquire-se um direito que depois não é tirável, por isso eu recomendo 
muita cautela para se falar em coworking no Clube. E primariamente sou contra, isso precisa 
ser bem estudado. Ao mesmo tempo, as necessidades dos sócios permanecem. Quais são 
essas necessidades? Um mercado de trabalho diferente. Trabalho autônomo. Consultorias. 
Mudanças de comportamento: hoje com celular você consegue fazer muita coisa se movendo. 
Novas tecnologias, que não estavam aqui em 2004, por exemplo. E a questão da sigilosidade e 
privacidade. Os espaços estão lotados, é difícil conversar e às vezes você quer ter uma 
privacidade e não consegue. Economia de tempo e novas possibilidades. Então, quais são os 
fatores no Clube que vejo, assim, fiz essa pesquisa muito rápido, mas reforma no tênis, 
período de chuvas aulas fechadas para as crianças. Algumas disciplinas não deixam nem que os 
pais assistam às aulas. O salário das babás, que é altíssimo, e se você traz uma babá que paga 
menos aqui no Clube a perde no mesmo dia. Uma localização privilegiada para se chegar ao 
Pinheiros, mas depois para sair a gente se encontra numa ilha de trânsito. Então, o Clube, na 
minha visão é uma ilha de bem-estar. E esse bem-estar inclui facilidades, instalações que não 
são, por exemplo, uma secretária compartilhada, mas é uma instalação física. Por que 
acontece isso? Porque existe essa tecnologia à disposição facilmente instalável. Então, para 
instalar, vamos esquecer essa palavra coworking e pensar no espaço privativo compartilhado. 
Precisa ter um acordo entre todos, orçamento, projeto, instalação, tempo, recursos, enquanto 
isso o sócio ainda está com necessidade. Então, na pesquisa está mostrando, comecei a 
pesquisa ontem às 20h e terminei hoje às 11h da manhã. Obtive 42 respostas. A maioria: Você 
sente falta de espaço no Clube Pinheiros para trabalhar, fazer reuniões ou chamadas 
corporativas, participar de conversas com privacidade, estudar ou fazer leituras on-line? 19 
pessoas responderam que sim; 6 sim para trabalhar; 3 para conversar; 7 para estudar e 7 não 
sentem falta, ou seja, não estão no Clube e sentem falta de ter esse espaço, essa 
infraestrutura. Qual a relação com o Clube Pinheiros? Aqui tem 39 sócios, responderam a essa 
pergunta, dos quais 5 Veteranos; 6 atletas; 1 funcionário; 1 acompanhante; 6 Diretores 
Conselheiros e 1 prestador de serviço. Onde você fica no Clube quando há chuva? No fitness; 
na sinuca, no boliche, que agora a prainha do boliche está fechada; no bar do Tênis, que está 
fechado; na alameda; no Poliesportivo; na biblioteca, onde existe aquele espaço 
compartilhado para trabalhar; também em qualquer bar; vai embora do Clube ou não vem 
para o Clube. Aqui 3 pessoas deixaram de responder, mas imagine um espaço de 2,5 x 2 
aproximadamente, totalmente isolado acusticamente e visualmente, iluminado, com ar 
condicionado e com todas as facilidades para o seu uso de laptop, internet ou 
videoconferência espalhado por alguns locais. Qual a importância desse espaço que pode ser 
alugado a sua necessidade e qual a conveniência para você? Marque a resposta. Está 
chovendo muito e preciso de um local para trabalhar ou telefonar, 14 sócios. O trânsito está 
caótico e preciso tornar minha rotina mais eficiente, 14 sócios. Aconteceu um imprevisto, eu 
preciso de uma facilidade, 16 sócios. Acompanho crianças ao Clube e não posso sair do local, 
mas preciso trabalhar, 12 sócios. Sou autônomo, trabalho em diferentes locais conforme 
necessidade e conveniência, 15 sócios. Preciso de silêncio, segurança e uma comunicação 
específica, 15 sócios. Se fosse instalada uma sala de compartilhamento de tecnologias e 
privacidade, onde diversos sócios pudessem trabalhar ou estudar juntos, você precisaria de 
silêncio e privacidade para conduzir bem seus compromissos pessoais e profissionais? Sim, 9. 
Não, 9. Talvez, de vez em quando, 24. Como nós podemos perceber aqui é uma questão de 
conveniência. Muitas vezes o sócio vem para o Clube, por exemplo, está fazendo um treino no 
fitness, recebe uma chamada, precisa entrar numa conferência, modificar um arquivo, fazer 
um telefonema corporativo, realizar uma entrevista de supetão, tem trânsito, alagou, São 
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Paulo está caótico, não tem um lugar com discrição, com silêncio e com tecnologia 
implantado. Onde você sugere que espaços de 2,5m por 2m, pequenos contêineres com 
laterais de vidro fosco e altura aproximada de 2 metros sejam instalados para melhor lhe 
atender: Perto da portaria do Iguatemi, 15 pessoas. Perto do Poliesportivo, 12 pessoas. Perto 
do Alameda, 8 pessoas. Perto do viveiro da arara, 9 pessoas. Vou disponibilizar essa... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Por favor, estamos no item Várias, a Conselheira merece nosso respeito. 
 
Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi – Muito obrigada, Presidente. ... Tive essa iniciativa porque 
vim trabalhar aqui um dia porque acabou a luz da minha casa. Fiquei 47 horas sem luz, vim ao 
Clube trabalhar. Estava tudo fechado e acabei trabalhando no Carteado. E tive dificuldade de 
realizar as funções que tinha que fazer. Era domingo e tinha que realizar funções profissionais 
naquele dia. E hoje isso é normal, entre os sócios acredito que seja normal. Então, estou 
propondo aqui uma solução que vim a ter conhecimento porque trata-se de uma empresa 
brasileira, que tem menos de um ano e meio de vida, que acabou de realizar esse contêiner de 
vidro e instalar num ambiente externo na Sodexo, para que os vendedores possam fazer 
chamadas privadas e negociações na área externa da Sodexo. Vou indicar à Diretoria que entre 
em contato e veja, é um contêiner que você instala na tomada, está pronto. Fica elevado do 
solo, então não impacta no IPTU. Com um app no celular você abre a porta. Aluga parece que 
por R$45 a hora e o Clube pode negociar com essa empresa uma comissão.  
 
Regina Helena Secaf – ... Venho a esta tribuna agora não só em meu nome, em nome da 
Chapa Nova toda. Há alguns meses neste Conselho escolhemos um projeto para o Salão de 
Festas a partir de quatro projetos apresentados à época, como selecionados no concurso feito 
pela então Diretoria. Naquele dia, com o termo de referência do concurso em mãos aleguei 
que esse termo dizia que haveria apenas um vencedor. Nós Conselheiros não tínhamos este 
termo de referência nem mesmo para analisar o edital desse termo. E se ele havia sido 
cumprido pelos arquitetos, pelos escritórios de arquitetura, os pedidos do edital para o 
concurso. O concurso, senhoras e senhores, ofereceu um trabalho árduo para esses 
escritórios, para o Clube também, de dias seguidos. Pessoas se debruçaram sobre seus 
projetos, visitaram o Clube, acompanharam o Plano Diretor, enfim. Além disso, me parece que 
houve um desperdício de tempo e dinheiro, pois o concurso é pago, nós pagamos para fazer o 
concurso, nós pagamos pelos projetos, nós pagamos pelos jurados, um montante de quase 
R$220 mil só o concurso. Naquela reunião eu perguntei ao Presidente Cappellano se havia 
acontecido um empate para que trouxessem quatro projetos a este Conselho, já que o edital 
dizia que apenas um seria o vencedor. Ele nos garantiu que sim e sugeriu que eu pedisse a ata 
do concurso. Hoje tenho em mãos a ata do concurso, que diz claramente que o concurso teve 
um vencedor. E não foi o vencedor que o Conselho escolheu depois que trouxeram quatro 
projetos para cá, já havia um vencedor. Separei algumas cópias aos interessados nesses 
documentos. Depois se alguém, os representantes da chapa que quiserem pegar eu tenho os 
documentos. O concurso foi vencido pelo Escritório de Arquitetura H+F, que atualmente faz a 
obra do Museu do Ipiranga. Foi assinado por todos os nove jurados, seis de dentro do 
Pinheiros e três jurados convidados. Mas depois de fechado este concurso, a Diretoria trouxe a 
este Plenário, falando de novo, os quatro projetos, que vocês viram, para votação. Não 
entendo, senhores, o objetivo disso. Entendi naquele dia que o objetivo era protocolar um 
projeto na prefeitura e entendi também que qualquer que fosse o projeto escolhido poderia ir 
para a prefeitura, diante da informação que tivemos, que os projetos seriam mexíveis depois. 
Por que não protocolar então o ganhador? Para que toda uma nova votação, todo um 
desperdício de papéis para lá, para cá, se há havia um ganhador. Gostaria de um parecer da 
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governança do Clube sobre esse ocorrido e se é possível fazer um concurso, ter um ganhador e 
mesmo assim trazer para este Conselho os quatro primeiros colocados, não empatados, sem o 
conhecimento do próprio Conselho, sem a informação para o próprio Conselho de que havia 
um vencedor: “Olha, teve um vencedor, mas a gente está achando que talvez seja melhor o 
Conselho escolher”. Sei lá, informação. Não houve nenhuma informação. Entrego esses 
documentos ao Presidente da Diretoria para que o Clube tome as providências necessárias 
diante do que considero atitudes bastante temerárias, o nome do nosso Clube não sei onde 
vai nos meios arquitetônicos. Tenho todos os papéis aqui, quem se interessar, repito, posso 
entregar aos representantes das chapas, realmente não fiz cópia para todos. Boa noite.  
 
Presidente – Boa noite, Conselheira. Apenas para esclarecimento do Plenário, lembro bem 
dessa votação e no que tange à nossa Casa, evidentemente não acompanhei esse concurso, 
mas nunca é ruim nada que venha a este Conselho. O Conselho é o órgão máximo do Clube, é 
uma Casa soberana, não existe nada acima do Conselho. De forma que aquilo que o Conselho 
decide soberanamente o Clube deve cumprir. Devo dizer também que, salvo engano, não 
houve à época nenhum recurso a esta Casa da aprovação, tampouco houve, ao que me consta, 
talvez a Diretoria tenha alguma informação adicional, nenhuma reclamação formal acerca do 
que quer que seja dos escritórios de arquitetura que não foram contemplados com a vitória na 
nossa votação aqui na Casa. Obrigado. 
 
Regina Helena Secaf – Posso fazer uma resposta ao senhor ou não? 
 
Presidente – Não pode. 
 
Regina Helena Secaf – Não posso. Está certo, faço oficialmente ao senhor mesmo no 
Conselho, mas aí o senhor vai ter que responder.  
 
Presidente – Está certo. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ... Para que a gente exerça a profissão de engenheiro há certas 
formalidades. Essas formalidades são baseadas em leis. Existe no CREA a Lei 5.494, de 24 de 
dezembro de 66, é uma lei que regulamenta o exercício profissional da engenharia e 
arquitetura. Me chegou às mãos - embora não tenha sido convocado porque sou Conselheiro 
Suplente - cinco ou seis processos que vieram a este Conselho. Ao ler os processos, quem 
encontro? Encontro uma folha assinada pelo Sr. Presidente e encontro cinco, seis ou sete 
nomes de engenheiros simplesmente colocados ali com seu CREA, sem nenhuma assinatura, 
sem nenhuma rubrica. Isso me causou estranheza. Questionei na oportunidade o Sr. 
Presidente do Conselho, em que ele estatutariamente mandou ao Presidente da Diretoria e 
recebi a resposta. Diz a resposta: Não, é o seguinte, tem lá o carimbo e o CREA dos 
engenheiros. Muito bem. Então, vou ler aqui o que diz a lei que regulamenta a função dos 
engenheiros. No seu Art. 13: os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho 
de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão 
ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão validade jurídica 
quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei. Habilitado: CREA. 
Ótimo. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos é obrigatória além da assinatura, 
vou repetir, além da as-si-na-tu-ra, não é carimbo, é assinatura, onde o responsável, onde o 
engenheiro toma ciência daquilo que está sendo apresentado. Essa documentação 
apresentada nesta Casa, do jeito que foi aprovada, não tem assinatura dos engenheiros. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Só o carimbo? 
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Pedro Antonio Lousan Badra – Só o carimbo. Vou continuar. É obrigatório além da assinatura, 
precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção 
explícita do título do profissional que os subscrever e o número da carteira registrada. 
Senhores, esta Diretoria não sabe o que é carimbo e o que é assinatura, é incrível. Agora, vou 
ler o seguinte, que é mais grave ainda: São nulos de pleno direito os contratos referentes a 
qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou agronomia, inclusive a elaboração de projeto, 
direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa 
física ou jurídica não legalmente habilitada à prática da atividade nos termos desta lei. Poderia 
eu e não o vou fazer, porque gosto deste Clube e não há nenhum interesse meu, mas poderia 
delatar essa função ao CREA. E isso anularia todo esse processo. Por quê? Porque a Diretoria 
não sabe os deveres e as legislações constantes do engenheiro. Diretor técnico é advogado, 
então, ou preciso falar mais? Quer mais um artigo dessa mesma lei? Em 1970, é obrigado a ter 
um Termo de Anotação de Responsabilidade Técnica dos engenheiros envolvidos em 
orçamento, em obra e em projeto. Sabe o que é Termo de Anotação de Responsabilidade 
Técnica? É o documento que vincula a pessoa a ser responsável por aquilo que está assinando. 
Senhores, os orçamentos que vêm aqui para Conselho não estão substanciados por ART. 
Quem faz os orçamentos, quem faz a planilha não recolhe ART, nós não sabemos quem são os 
responsáveis. 
 
Francisco Flaquer Filho (em aparte) – ... Queria que você falasse quais são esses processos. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Posso dizer que são os processos que foram aprovados na 
reunião que trouxeram aqui cinco ou seis orçamentos para aprovar determinadas obras. 
 
Francisco Flaquer Filho – Mas o tênis, a prainha do boliche, está tudo em obras este Clube. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Ainda não cheguei ao tênis, vou chegar daqui a pouco. São as 
obras que aprovaram aqui. 
 
Francisco Flaquer Filho – Está bom. Obrigado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Esse assunto é irrelevante, lógico que é irrelevante, vou entrar 
um pouquinho mais na relevância da formalidade. Onde há ordem há progresso, isso é um dito 
que está na bandeira. Onde há norma há segurança. Pois bem, os senhores ao receberem a 
documentação de aprovação de reformas não tem informação no que consta a Norma Técnica 
16.280, relativo a retrofit. Essa norma é de 2014. Os senhores não recebem informação do 
cumprimento desta norma. Não pelo desconhecimento da equipe, porque quando estive lá e 
fui defenestrado porque vim a esta tribuna, dizendo que os orçamentos não poderiam ser 
feitos no acho que já alertava o corpo técnico da necessidade do cumprimento dessa norma. 
Essa norma dá toda referência do retrofit, tanto é que qualquer reforma que os senhores têm 
nos edifícios dos senhores, o síndico é obrigado a respeitar essa norma, sob pena de prisão o 
não cumprimento. E aqui fazemos reforma e não tem essa norma técnica, pelo menos não 
veio nos documentos o atendimento dessas normas técnicas. Para não me alongar, para não 
ser muito específico na área, essa norma regulamenta antes da obra, durante a obra e depois 
da obra, um dos itens que exige, vou contar só quatro ou cinco. Primeiro, apresentação de 
projetos, desenhos, etc., que isso é normal, desenhos executivos. Necessita o escopo do 
serviço a ser realizado. Os senhores têm, é uma planilha, é uma especificação... A identificação 
e uso tóxico de combustíveis inflamáveis. Os senhores receberam essa informação? Não. 
Localização e implicações no entorno da reforma. Isso está na norma técnica, portanto, 
quando vier um projeto de retrofit, os executores, quem faz a proposta, terão que ter um 
estudo de localização e implicação do entorno da reforma, dando conforto àqueles que vão 
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vivenciar uma resposta. Por exemplo, nessa norma não seria possível fechar todos os bares em 
detrimento ao associado, está aqui, da norma. Senhores, é lamentável o desconhecimento de 
coisas elementares da engenharia. E por último eu gostaria de alertar a este Conselho que um 
documento que saiu hoje, que é o edital de concorrência, existem erros graves na planilha. E 
digo, primeiro, numa planilha de concorrência não pode haver verba, o Tribunal de Contas 
proíbe. Em nossa planilha tem: quadro de entrada e quadro de distribuição, verba. Sistema de 
ar condicionado, verba. Sabe o que significa verba? É alguma coisa que não foi estudada, 
alguma coisa que não foi quantificada. Estamos colocando em concorrência uma coisa, tipo, 
vocês podem dar um valor qualquer, eu não dei. Não li na planilha especificação de ar 
condicionado, não li na planilha qual é o quadro de entrada, qual é a quantidade, não li que 
sistema de ar condicionado. E, pasmem, senhores, isso estou começando a aprender, no item 
20302 está escrito... regularização de superfície para impermeabilização com argamassa de 
espessura 3cm, unidade. Bom, nunca ouvi falar que a gente paga por unidade de argamassa, 
talvez esta Diretoria tenha achado a possibilidade de contar pedrinhas, no mínimo. ... Muito 
obrigado. Era isso que tinha que trazer.  
 
Gisela Maria Gonçalves Hoeppner – ... Venho aqui para retornar ao assunto da Ioga, que já 
conversei com o Diretor e já me falaram que vai ter projeto de uma nova Ioga, mas venho aqui 
representando a turma da Ioga, do Vinyasa, e relatar o que aconteceu, porque no final do ano 
venceu o contrato do professor que dava aula para a gente. Como que esse professor chegou 
ao Clube? Era um professor da Bodytech, que tinha as aulas mais lotadas na Bodytech no 
momento que ele ainda era professor. Aí ele resolveu, como todo mundo que vai evoluindo, 
achou por bem que seria melhor para ele voltar só para a Bodytech. Alguns alunos ficaram 
muito sentidos com a ausência dele e propuseram primeiro ao professor, se ele gostaria. 
Depois que foi organizado número X de alunos para fazer essa aula, tratado com o professor, 
propusemos, pedimos para o Clube um espaço, que fosse cedido lá no antigo ginásio da Ioga. 
O Clube falou assim “Temos o horário das 20h45 às 21h30, é o único horário que temos 
disponível, mas se vocês quiserem, tem 25 alunos, podemos fazer a turma”. E assim foi, se 
seguiu por anos, até o final deste ano, que foi quando venceu o contrato. As novas regras do 
Clube que foram inclusive aprovadas aqui, são de que para todos os prestadores de serviço – 
Por isso venho aqui falar, porque isso deve-se replicar para todas as demais atividades – é que 
60% é ao prestador de serviço e 40% do valor vai para o Clube. Neste caso, no valor da 
proposta orçamentária já tinha o valor, e na renovação desse professor era menos do que ele 
ganhava no contrato anterior. Bom, o horário entre 20h30 e 21h30 já era ingrato, mas os 
alunos vinham porque gostam muito, pelo professor, não pela aula de Ioga, mas sim pelo 
professor. Ele falou “Não vale a pena para mim, para ganhar menos, o horário também é ruim, 
é ruim para todo mundo, é ruim para nós”. Chegamos a pedir outro horário, enfim, tentar 
outras alternativas, não conseguimos, mas, enfim, quando foi feita a proposta os alunos 
entraram e falaram “Queremos cobrir o que está faltando ao professor”. Então, vamos falar 
para o Clube que a gente vai cobrir para chegar ao valor que ele ganhava até dezembro. 
Propusemos isso ao Clube. Quando recebemos um e-mail no final do ano, dizendo que a taxa 
era R$ 445,00 por aluno na proporção 60/40, essa taxa seria reajustada para R$ 721,00. Todos 
ficaram perplexos pelo valor, porque a gente queria pagar a diferença que faltava ao 
professor. Não preciso nem dizer que a turma foi desfeita. Com esse resultado, quem perdeu? 
Perderam os associados que gostavam de fazer a prática. Perdeu o professor, que perdeu essa 
oportunidade de dar a aula. E perdeu o Clube, que arrecadava uma proporção e deixou. 
Quando aumentou o valor para integrar o valor do professor aumentou proporcionalmente o 
valor do Clube, porque a proporção continuou sendo 60/40. O que antigamente, falar em 
números: R$ 445,00, 60% dá R$ 267,00 ao professor e R$ 178,00 para o Clube. Quando você 
coloca isso, quando a gente resolveu fazer de novo, multiplicando pelo número de 25 alunos 
nós tivemos um número que o total da turma custaria R$18 mil. Desses R$18 mil, R$12 mil 
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iriam para o professor, durante seis meses, e R$6 mil iriam para o Clube. Ok, o que o Clube 
está oferecendo nesse caso, para ficar com R$6 mil dos sócios. Os sócios já pagam R$ 100,00 
na sua mensalidade que vai para o esporte. Entendo que Ioga também é um esporte, como foi 
falado esta noite, então, já tem R$ 100,00 desses 25 alunos mensalmente que estão indo para 
o esporte. A sala, na outra reunião deste Conselho a Conselheira Ana Claudia Alves de Sá 
levantou a questão da sala, falando que é uma sala em L, inadequada, que não atende bem, 
inclusive já houve várias mensagens no SAP, enfim, que não estava de acordo. Então, peço 
uma reflexão para todo mundo que está fazendo essa proposta, para que pense se isso é justo, 
porque por outro lado a gente vê nesta mesma Casa atletas indo viajar para a Europa para 
treinar, para aprimorar seus treinos. Quantias para treinos profissionais, volumosos, enquanto 
os sócios, que pagam isso ao Clube, que é quem sustenta isso muitas vezes se veem 
impedidos, ou porque não estão recebendo, se estão pagando por uma sala de Ioga, que 
tenha uma boa sala. Afinal, para uma turma o Clube está recebendo R$6 mil por essa sala, 
então, esses alunos merecem. Isso, sem contar a Ioga da manhã e a própria Ioga do Clube, que 
agora parece que vai surgir uma nova Ioga com vários horários, que será outra coisa. Mas 
ainda não está confirmado. Então, peço só uma reflexão, se forem fazer novos contratos e 
novas modalidades. 
 
Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi (em aparte) – Queria te sugerir uma conduta, que seja em 
acordo com essa perspectiva que você está dando sobre essa disciplina. Acho que você deveria 
requisitar uma assinatura, ou conduzir uma pesquisa independente, como eu fiz, buscando 
outras pessoas que queiram fazer essa disciplina e requisitar à nova Diretoria de Esportes uma 
locação. E talvez colocar ali diversos tipos de Ioga em diversos horários, inclusive, por exemplo, 
domingo de manhã... Você já fez isso? 
 
Gisela Maria Gonçalves Hoeppner – Já existia a turma. 
 
Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi – Ela foi dissolvida por causa da sala de Esgrima, né? 
 
Presidente – Conselheira Vanessa, por favor. 
 
Gisela Maria Gonçalves Hoeppner – Não, não, ela estava no 3º andar, aqui no Poliesportivo. ... 
Muito obrigada. 
 
Fabio Rogério Moreira – ... São dois temas que tenho a comentar. O primeiro é em relação ao 
cronograma de obras. Foi um avanço, temos recebido aqui o cronograma e gostaria de sugerir 
algumas modificações no documento que está sendo entregue, porque, por exemplo, hoje ele 
está numa ordem das obras que estão sendo executadas e acaba sendo difícil para a gente 
seguir quais são as obras que foram solicitadas ao Conselho. Então, pediria que isso fosse feito 
por ordem de resolução, essa é uma sugestão. E que também nessa primeira linha fosse 
colocado o valor liberado e o prazo da respectiva obra. E no diagrama de execução colocar 
quanto já foi utilizado da verba e quanto porcentagem da obra que está sendo colocado. Com 
isso daí nós Conselheiros conseguiríamos ter uma visão bem clara de como estão as obras aqui 
no Clube. O segundo tema que tenho é em relação à obra do 4º andar. Finalmente está sendo 
feita a remoção das telhas atuais, antigas, que foram substituídas e vai ficar ali uma treliça 
existente. Minha pergunta é: Essa treliça vai permanecer ou vai ser retirada? Porque um 
processo de treliça foi planejado para estar presente ali com aquela estrutura de peso, e tem 
um cálculo bastante complexo. Então, gostaria de saber se ela vai ficar e se realmente existe 
um laudo de segurança dessa estrutura sem as telhas, como o nosso Conselheiro Badra falou, 
gostaria de saber se foi feito um laudo, se tem alguma ART gerada para esse processo, se vai 
se manter essa estrutura, porque temos ali centenas de associados e atletas frequentando o 
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4º andar. E se um daqueles postes cair o estrago vai ser grande. E a informação que tenho é 
que aquela estrutura não pode ser desmontada em partes, então, se uma das vigas cair, cai 
todo o teto. Então, gostaria de saber se realmente foi feito um tratamento técnico para essa 
estrutura. Obrigado.  
 
Marcelo Giordano Beyruth – ... o que venho solicitar, Sr. Presidente, são explicações da 
Diretoria a respeito da manutenção do campo de society. O que está ocorrendo com esta obra 
recém-entregue. E gostaria de saber quem é o responsável por essa manutenção. Também 
gostaria que a Diretoria divulgasse a especificação técnica da grama sintética instalada no 
campo e os respectivos certificados de homologações também. Era isso. Obrigado.  
 
Mário Montenegro Gasparini – ... A sessão de hoje, apesar de ter sido rápida, foi rica, 
inúmeras questões de relevância. Gostaria de reiterar o pedido do Conselheiro Serine e 
registrar também que as respostas que tenho recebido da Diretoria têm chegado em média de 
90 dias, e não é uma ou outra, são todas. Então, não posso imaginar que não possamos 
cumprir o que determina os nossos Regulamentos. É importante, Presidente, que o senhor 
reitere esse incômodo, porque afinal de contas as respostas acabam chegando muito depois, o 
que não permite adequada ordenação das ações no sentido de melhorar o que precisa 
melhorar, ou eventualmente até mesmo receber a explicação adequada, porque precisa ser 
explicado. Outro tema que veio com alguma recorrência aqui é sobre o tema de compliance e 
que, salvo melhor juízo, acho que tem algum equívoco, pelo menos na explicação que vi do 
Luís Figueiredo, de que instou a Diretoria de compliance, e segundo consta ela apura e 
apresenta ao Presidente. Na verdade, a Diretoria de compliance é estimulada por algum tipo 
de demanda, ou input de algum sócio, reclamação de algum sócio, que a gente pode fazer uma 
analogia com o que a gente chama de RO. Todos sabemos que se há em discussão, – Vi a Vice-
Presidente dizendo não, eventualmente a gente pode até discutir o tema – mas acho que 
primeiro a gente precisa apresentá-lo. Não faz o menor sentido a gente continuar vendo as 
questões que são tratadas em compliance não virem à tona, não chegarem ao conhecimento 
da Diretoria. Estou falando isso especificamente porque venho sendo cobrado por alguns 
sócios sobre um tema que vou trazer aos senhores agora, que vai poder esclarecer a 
importância de a gente ter esses elementos todos colocados à luz. Todos nós, com muito 
orgulho, acompanhamos o desempenho do Clube nos últimos Jogos Pan-Americanos, em 
Lima. O Presidente da Diretoria esteve presente lá. Vimos em fartas reportagens e registros 
nas redes sociais. Fui procurado por alguns sócios, que na verdade apresentaram algumas 
visões sobre o tema. Até inclusive defendi, porque o Presidente do Pinheiros, 
independentemente de quem seja, ou qual grupo político defenda, tem todo direito de 
comparecer e apoiar os nossos atletas em qualquer competição em que seja necessário. 
Então, vi alguns sócios reclamando: Mas o Clube pagou para o Presidente, que é um absurdo o 
Clube pagar. Falei “Não, pelo contrário, acho que o Presidente tem o direito de ter essa 
despesa, esse gasto suportado pelo Clube. Depois recebi outras informações, que na verdade 
nosso Presidente havia sido convidado. Ficou certa dúvida. Esses associados inclusive 
manifestaram a preocupação, porque há mais de seis meses já fizeram essas colocações para a 
área de compliance e nenhuma informação chegou. Então, dessa forma, com base no que 
determina o nosso Regimento Interno, em seu Art. 24, parágrafo 1º, queria solicitar que a 
Diretoria, na pessoa do Sr. Presidente, viesse aqui à tribuna e esclarecesse se foi ele que 
efetivamente pagou as despesas dessa viagem, compostas de passagem aérea, hospedagem e 
tickets de ingressos para as modalidades. Se ele recebeu algum tipo de convite de alguma 
empresa ou instituição, para que a gente pudesse deixar tudo bastante claro e não houvesse 
mais dúvidas. E efetivamente mantivéssemos em câmera o que tem acontecido no Clube. 
Então, Sr. Presidente, agradeço sua atenção, e principalmente fizesse também um 
requerimento à área de compliance que apresentasse os elementos em que estão envolvidos 
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Conselheiros, para que no foro adequado, como sabemos já há previsão em nosso Estatuto, 
sejam avaliadas as condutas e efetivamente o que possa ser apresentado e não ficar mantido 
no âmbito da Diretoria, porque a rigor se há Conselheiro envolvido, e como sabemos, nosso 
Presidente, Vice-Presidente e muitos dos nossos Diretores são Conselheiros, então, esses 
elementos deveriam estar sendo tratados aqui nesta Casa e não efetivamente mantidos em 
câmera, como tem acontecido. Agradeço sua gentileza. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Sr. Presidente da Diretoria gostaria de prestar os 
esclarecimentos? 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... É importante que a gente possa vir 
aqui esclarecer algumas coisas. Fui procurado pela governança. Pediram meu cartão de 
crédito. Fizeram todas as perguntas cabíveis para um evento desse tipo, onde se chegou à 
seguinte conclusão: O Clube não pagou nem um taxi para eu me deslocar até o aeroporto. Foi 
tudo com recursos próprios, segundo o Dr. Mário havia dito também que poderia ter sido pago 
pelo Clube. Mas isso já foi tremendamente vasculhado pela governança e pelas pessoas que 
tratam disso, e não se chegou a nada. Só que essas respostas são dadas a quem faz a 
denúncia, que provavelmente anônima. Estou só esclarecendo que tudo foi feito com meus 
próprios recursos, nada mais do que isso. Muito obrigado.  
 
Cândido Padin Neto – ... A minha fala vai ser rápida e simples, até em termos de obra, o Dr. 
Badra veio aqui e falou. Realmente respeito muito, porque além de ser um profissional 
excelente, ele sempre conduz aquilo que diz baseado em normas, em coisas que deveríamos 
estar atentos. Não passou, realmente sou de obras, de contrato, estou afeito, lidamos com 
isso. Você tem razão, mas nada que não possamos resolver, mesmo porque foram feitos e 
todos os projetos resolvidos por pessoas capazes, todas contratadas, então, realmente foi um 
deslize, a gente tem que assumir, vamos fazer, conversar. Lhe digo até que em outras 
situações onde eu estava, contratamos terceiros para fazerem verificações aqui no Clube. E 
algumas dessas vieram desse jeito, com apenas um carimbo. O que fiz? Tirei a cópia. Liguei 
para o profissional, e falei “Assina, porque só o seu carimbo não é válido, e rubrica todas as 
outras”. Assim foi feito. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Está sanado. 
 
Cândido Padin Neto – Nessa coisa está sanado. Mas fiquem tranquilos que as plantas, tudo 
que vocês verificaram foram realmente revisadas e condizem com a verdade e com o que está 
dito, porque tem contrato, e tudo. Mas o Dr. Badra tem razão e temos que aprender e 
melhorar sempre, como vemos, estamos melhorando, inclusive com a sua ajuda. Enquanto 
esteve conosco montamos totalmente um departamento de obras e implantamos uma coisa 
que não existia no Clube. Hoje estamos tentando fazer todos os orçamentos. Logicamente 
somos um Clube, não somos uma construtora, e tudo, mas de uma forma totalmente 
diferente. Inclusive o agradeço por ter nos ajudado, e muito, nisso. Contratação de pessoal 
pelo RH, nada de contratação de amigos, ou de indicação de amigos, nada disso. No 
departamento de obras estamos seguindo o que temos que fazer, para o bem do Clube. Então, 
todas as atitudes que tomamos, ou que tomo, sempre é para o bem do Clube, não tem nada 
pessoal, então, primo por isso. Outra coisa que gostaria de dizer, vendo tudo isso, quer dizer, é 
uma coisa pessoal. Já conversei com vários ex-Presidente, Dr. Manssur, inclusive Ivan, coisa 
que a gente gostaria, que acho que a gente tem que pensar agora no Conselho é aprimorar o 
Clube. E temos tempo para isso. Então, uma das coisas que estamos tentando, que é o 
Presidente ser eleito por três anos sem renovação, isso é uma coisa muito boa, ajuda muito, é 
salutar. Também entendo que a discussão tem que vir a este Plenário para eleição do 
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Presidente pelo sócio. Logicamente ajustadas às condições do Conselho, ele terá que ter X 
anos de Conselheiro, de mandato, poderíamos indicar três de vários. Os mais votados dentre o 
Conselho que iriam para votação do sócio. Também, outra coisa que acho muito importante. 
Hoje, estando na Diretoria e trabalhando com o Ivan, uma pessoa sensacional como 
Presidente, que quer a coisa certa, não esconde, seria profissionalização. Teríamos que ter 
profissionais contratados em determinadas áreas para tocar o Clube. E o Conselho seria o 
fiscalizador desse profissional. Se ele não for capaz, ou se cometer algum deslize, essas 
Comissões não o colocariam mais de volta no comando da Diretoria que ele está atuando. 
Então, acho que isso é uma coisa profícua e que gostaria de trazer, porque agora como Diretor 
não estou sempre aqui, mas acredito que isso deva ser discutido aqui no Conselho, a gente 
tem que fazer uma proposta para isso. É o que tinha a falar a todos. Muito obrigado.  
 
Carlos Eduardo Miller Neto – ... Primeiro ponto que vou tratar, já que tentei me inscrever para 
“A Voz do Conselheiro” e não foi possível, com relação ao que falou a Conselheira Vanessa. 
Achei extremamente interessante, a Conselheira Vanessa fez apresentação aqui de uma 
pesquisa e de pontos que são relevantes. E queria lembrar a todos os Conselheiros, inclusive a 
Diretoria presente, a própria Conselheira Vanessa que são pontos que foram tratados no PDD, 
aprovado nesta Casa no dia 27 de março de 2017, não especificamente de 2.5 x 2, como ela 
falou, mas se previa dentro do prédio do CCR uma área que seria para a utilização para 
estudos, enfim, que ficava dentro desse prédio. Infelizmente, tanto o PDD normalmente é 
esquecido, não é levado em conta, o PDD tornou-se algo extremamente abstrato, como se 
tivesse um Espírito Santo, alguma coisa e ninguém consegue tocar. E por outro lado havia o 
projeto do CCR deste prédio aqui, que foi cancelado pela atual gestão. Ele foi cancelado 
mesmo tendo sido aprovado por vocês, pelo Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros 
já sob a Presidência do Dr. Célio Cássio dos Santos. Então, esse é o primeiro ponto que queria 
colocar. A Conselheira Vanessa também tocou num ponto muito interessante na Voz do 
Conselheiro, em que nosso canteiro de obras, a necessidade de informações. Estive por quatro 
anos dentro da Diretoria de Patrimônio e quase dois acumulando Assessoria de Planejamento, 
sempre tivemos um cuidado muito grande em poder fazer as coisas no Clube de forma a 
incomodar da menor maneira possível o associado. E o que estamos vendo é que no 
momento, quer dizer, açodadamente, temos hoje a prainha do boliche fechada, temos a 
região do tênis também fechada. O Conselheiro Badra comentou aqui que foi colocado em 
concorrência. Entrei no site durante a sessão, vi que se prevê entrega de propostas em 17 de 
fevereiro. Estamos no dia 27, estamos falando em 20 dias para fazer o orçamento de um 
projeto que aparentemente têm poucas informações, como colocado pelo próprio Conselheiro 
Badra ainda há pouco. Me preocupa, porque já estamos com as áreas fechadas, 
aparentemente temos problemas de alvarás, de remoção de árvores, etc. Talvez estejamos 
correndo um risco desnecessário, de maneira açodada, iniciar serviços que talvez não possam 
correr da maneira como está-se imaginando, acho que estamos colocando o carro na frente 
dos bois. Isso me veio à mente na hora que a Conselheira Vanessa colocou o problema que 
estamos vivendo aí, obras para toda parte, com pouca informação e que atrapalha bastante a 
vida dos nossos associados. Bom, tenho aqui outro ponto que é importante a gente tocar, que 
é o Salão de Festas. O Salão de Festas, Conselheira Regina colocou aqui seu posicionamento e 
me sinto muito à vontade até de estar falando, porque participei como Assessor de 
Planejamento desse concurso. Participei da redação da ata desse concurso, juntamente com o 
curador. Sentei-me ao lado dele, fui eu quem tomei notas e ajudei em toda a redação dessa 
ata. E ao final do concurso tivemos uma classificação, sendo que os quatro primeiros projetos 
tinham uma diferença na pontuação feita que era praticamente irrelevante. Irrelevante é uma 
palavra que está em moda hoje aqui na gestão do Clube, mas era irrelevante a diferença. 
Tivemos realmente, a pontuação dos quatro era muito próxima. Após, fizemos aquela reunião, 
em conjunto falamos “Vamos registrar o que aconteceu” e na sequência tomamos uma 
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decisão. Por estar tão próximo e ser um tema tão importante para os associados do Esporte 
Clube Pinheiros. Não existe nada mais legítimo neste Clube do que o seu Conselho Deliberativo 
e por isso foi trazido a este Conselho os quatro projetos, que tinham sua pontuação muito 
próxima, para que o Conselho se manifestasse, porque o Conselho é soberano. E este 
Conselho escolheu um dos projetos com praticamente 70% dos votos. Então, acredito que se 
supera a fase da redação pura e simples e trouxemos aqueles que realmente pode deliberar 
em nome do Clube. Outro ponto que gostaria de trazer aqui à baila, ainda tratando do assunto 
Salão de Festas. O assunto Salão de Festas é algo que sempre me preocupou. Foi tomada uma 
decisão por um grupo de associados há alguns anos em que se pretendia tombar. Afastamos, 
ou pelo menos momentaneamente afastamos esse risco. Tombar alguma coisa é muito ruim 
para aquele que é proprietário. Estudei muito o assunto Salão de Festas, em conjunto com o 
Dr. Manssur, estive várias vezes inclusive discutindo esse assunto. Gosto demais de 
arquitetura e tomei inclusive a liberdade de comprar um livro que já está esgotado no 
mercado, que é a obra do Warchavchik, inclusive é de autoria do Professor José Lira, professor 
da FAU-USP, ele é pernambucano, mas é um sujeito extremamente bem preparado. Li o livro e 
adorei, de 500 e tantas páginas. Fantástico o que ele representa na arquitetura brasileira. E o 
Professor José Lira dedica neste livro 14 linhas ao projeto do nosso Salão de Festas, ele dedica 
14 linhas e duas páginas com imagens, sendo que dessas imagens, é uma planta e um corte e 
depois três fotografias. Nas três fotografias aparece o que foi demolido na época de 
alargamento da Faria Lima, aparece outra imagem grande, vista de longe, que chama atenção 
exatamente também o que foi demolido, e a terceira imagem nesse livro do Professor José Lira 
é uma imagem interna. Por que estou dizendo isso? Porque a obra de um arquiteto, não tenha 
dúvida que ele como arquiteto foi relevante, muito relevante. Esta obra já foi feita num 
período em que já não ocorria esse tipo de detalhe, pelo qual ele foi considerado 
extremamente relevante. Por essa razão sempre achei que fazer o tombamento não é algo 
bom para nós, por quê? Porque vamos ficar presos com uma edificação grande e com uma 
utilização bastante precária por nós associados. Bom, o que aconteceu? Estive na Diretoria até 
há pouco tempo, estive disponível na Diretoria até há pouco tempo e um dos assuntos que foi 
discutido em reunião de Diretoria seria após o protocolo do projeto que foi considerado 
vencedor aqui no nosso Conselho. Esse projeto junto com outros assuntos no Clube, como 
regularização de vários pontos que não estavam regulares, inclusive o projeto aqui do CCR foi 
incorporado nesse material entregue à prefeitura no início de fevereiro do ano passado. De 
acordo com a regra vigente na prefeitura, passados 120 dias sem um Comunique-se, é 
permitido o início das obras naquilo que se pretende. Participei de uma reunião de Diretoria 
no final do mês de julho, em que foi colocado pelo Sr. Presidente – E essa ata está no site do 
Clube, é acessível, transparente a todos – em que se pretendia que se fizesse pequena 
demolição, pequena descaracterização daquele conjunto, naquilo que importava para que o 
Clube pudesse se ver realmente livre do risco de tombamento, que isso se iniciaria, senão me 
engano em 14 – Estou com ela aqui, vou deixar na Mesa do Conselho – seria feito a partir do 
meio do mês de agosto, por um período de 14 dias. Bom, isso é o que consta num documento 
formal do Clube. Passados alguns dias, a Diretoria entendeu que deveria trazer a este 
Conselho e aprovou neste Conselho no final do mês de agosto que os valores, os R$900 mil, 
para fazer exatamente adequação deste ponto e que nos livraria desse risco e poderia no 
futuro ser implementado um projeto que aproveitaria aquela estrutura central do salão, 
manteria a característica interna desse salão para todos nós associados... Então, com isso 
poderíamos estar caminhando dentro de alguma coisa que no futuro poderia ser muito bom 
para o Clube Pinheiros. O que aconteceu? Foi aprovado aqui no final de agosto, mas as obras 
não se iniciaram. Não me perguntem a razão, não era a área – Poderia estar atuando na 
Diretoria, na verdade fiquei bastante tempo disponível na Diretoria – E o que aconteceu é que 
não se iniciaram essas obras e posteriormente, em 3 de outubro, apareceu o inquérito civil, 
implementando através do Ministério Público do Estado de São Paulo, em que aí tornava 
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impeditiva qualquer ação naquela área. Por que estou falando isso? Estou falando que o que 
aconteceu entre a reunião que aprovamos no final de agosto e até o dia 3 de outubro, nós 
tivemos muito tempo para fazer o trabalho que se pretendia fazer em 14 dias. E não foi feito. E 
acho que isso traz um risco desnecessário para o Clube, e acredito que nós aqui neste 
Conselho precisamos avaliar as consequências dessa ação, desse ato, por quê? Porque tivemos 
tempo suficiente, mas não foi tomada a providência cabível. Bom, tenho mais um assunto aqui 
para tratar. A hora que o Conselheiro Badra levantou sobre ART. ART é fundamental, sabe por 
que, Engenheiro Badra? Ela tira pressão dos patrões para que você faça coisas que muitas 
vezes não são as mais corretas. E o que acontece é que infelizmente pode haver, não por uma 
coisa má, não estamos falando de mendacidade nenhuma, não há isso, nossa Diretoria não 
tem nada disso, o que há é açodamento, a pressa em se fazer as coisas. E aqui no Clube, uma 
das coisas que a gente aprende, eu que fiquei quatro anos na Diretoria, antes disso vinha 
muito aqui neste Conselho – Está aqui o Presidente Toni – Quantas vezes vim aqui, me 
pronunciei e sempre à revelia daquilo que falava o Presidente Toni. Mas todas as vezes porque 
tinha pressa. E aprendi, sendo Diretor de Patrimônio do Clube que não adianta você ter 
pressa, você tem que ter processos. E esses processos são muito importantes, porque não 
estamos tratando aqui do meu sítio, do sítio do Conselheiro Mário Gasparini, nós estamos 
tratando aqui do Esporte Clube Pinheiros, com seus 39 mil associados, com seus 10 mil acessos 
por dia. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala de ART. 
 
Berenice Gazoni (em aparte) – Desculpe-me, é que recebi aqui a cópia da Conselheira Regina 
Secaf com relação ao relatório da Comissão que aprovou, conforme relatório aqui, o projeto 
H+F. O que me sinto como Conselheira, e gostaria que o senhor explicasse. Depois que foi feita 
uma Comissão, um concurso. Teve um vencedor, teve uma proposta vencedora. Foi trazido 
para este Plenário, o qual estava presente, quatro propostas e dadas como empatadas, para 
que o Plenário do Conselho a desempatasse e a escolhesse, desculpe-me, mas isso é uma 
inverdade. Se tivemos um concurso e foi aprovada uma proposta, isso deveria ter sido dito: 
Essa proposta foi aprovada. Até porque a proposta que acabou sendo aprovada, que foi a de 
nº 4, na ocasião foi questionada por mim, tendo que essa proposta não estava de acordo com 
os termos do edital na sua metragem, no seu valor, que era muitíssimo maior do que o valor 
estipulado no contrato, e na sua área também.  Ou seja, sinto, não sei os demais Conselheiros, 
que na ocasião fomos sim induzidos a escolher uma proposta, que não a vencedora, e isso é 
sim muito grave, como a nobre Conselheira Regina Secaf expôs anteriormente. ... O que 
pergunto é, o senhor acha que isso não é grave? O senhor acha que isso foi para ser legal com 
os Conselheiros e com o Clube? 
 
... 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Veja, fui muito claro. Fizemos um concurso – A ata está aí, fui 
eu que escrevi essa ata. 
 
Berenice Gazoni – Assinada por oito Membros, o ex-Presidente Cappellano. 
 
Presidente – Sem debates. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – E chegamos à conclusão que dada a diferença de pontuação ser 
tão pequena nós traríamos a este Conselho para que fosse votado aquilo que mais se 
adequava às necessidades do associado. 
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Berenice Gazoni – Desculpe-me, Sr. Miller, novamente, acho que esta Comissão... extrapolou a 
sua competência... porque se tínhamos o concurso, a competência era desses jurados e não 
desta Comissão que foi criada para aprovar outro projeto. Desculpe-me... 
 
Presidente – Dona Berenice, em primeiro lugar a senhora não pode entrar em debates com o 
Conselheiro. Por favor, a senhora já fez sua pergunta? 
 
Berenice Gazoni – Sim, obrigada. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – ... Aduzindo, ainda, já que não temos debate, inclusive há um 
documento assinado pelos cinco ou seis participantes desta reunião, aqui que fazem parte, 
alguns do Conselho, outros da Diretoria, em que entendíamos isso e por essa razão, porque 
houve consenso dos cinco ou seis Membros internos do Clube, que entendíamos que o ideal 
seria levar ao Conselho. E só por esse motivo é que foi trazido a esta Casa, porque esta Casa é 
soberana.  
 
Antonio Moreno Neto (em aparte) – Conselheiro, o senhor falou que a obra foi aprovada aqui, 
da reforma do CCR, e não teve continuidade pela atual Diretoria. Eu me lembro, na aprovação 
da obra aqui do CCR, ela foi realizada 40 dias antes de assumir a nova gestão. Vim a Plenário e 
disse que isso era uma falta de ética, aprovar uma reforma que você não sabe quem vai ser o 
próximo Presidente, se ele vai executar ou não. Em segundo lugar, só para exemplo, nos 
órgãos públicos, pelo menos seis meses você não pode de jeito nenhum fazer qualquer 
aprovação em razão da substituição do prefeito, governador ou quem quer que seja. Fora isso, 
gostaria de perguntar ao senhor, nós temos informações que na sexta-feira, antes da segunda-
feira de o Sr. Ivan Castaldi assumir a Presidência, os senhores assinaram o contrato com o 
arquiteto e deram o sinal de 10% do valor do contrato há três dias de o Ivan assumir. Gostaria 
de perguntar ao senhor se isso está certo. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Vamos por pontos. Aprovamos aqui algo que estava de acordo 
com o Plano Diretor do Clube. Foi aprovado neste Conselho, que é soberano para isso, e 
entendíamos como a continuidade. Ou seja, o Clube não pode parar porque se troca de 
Presidente, temos que ter governança, isso é o ideal. Temos que ter um Plano Diretor que vai 
ser implantado independentemente da vontade do Presidente. O Presidente deve ser um 
executor, o Presidente precisa executar as coisas, ele não pode tratar isso aqui, como falei, 
como se fosse o sítio do Conselheiro Mário Gasparini.  Nós temos que ter um Plano Diretor e 
um plano de ação que seja totalmente voltado à necessidade do associado, 
independentemente desse rodízio que é feito entre associados para a gestão do Clube. Esse é 
o primeiro ponto. Segundo ponto. O contrato que foi assinado, o senhor falou aqui, o senhor 
também está aí desapegando com a verdade, esse contrato foi assinado e demorou para ser 
assinado porque ficou um tempão dentro do jurídico. E nunca teve nenhum sinal. Quem fala 
em sinal aqui está falando mentira, não tem nenhum pagamento.  Inclusive dois ou três dias 
depois da posse do Presidente, ele me chamou, olhou o contrato e falou: “Mas não quero 
fazer isso”. Falei “Presidente, tem que ter uma ordem de serviço”. “Ah, mas não está escrito”. 
Falei “Chama”. E chamaram o fornecedor e acrescentaram “Olha, tem que ter a ordem de 
serviço”. Não tinha sido feito um serviço, não foi autorizado absolutamente nada. Não 
autorizei, era Diretor de Patrimônio na época, acumulava a Diretoria de Patrimônio. Não foi 
autorizado nenhuma ação antes de que tivesse com tudo correto. Então, espero que isso daqui 
tenha satisfeito a sua pergunta. 
 
...  
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Antonio Moreno Neto – O Seguinte. Concordo 100% com o que o senhor falou. O primeiro 
Plano Diretor aprovado por este Conselho foi feito na minha gestão pelos técnicos 
especializados. Fizemos um ótimo trabalho e seguimos. Então, o Plano Diretor que vocês 
simplesmente atualizaram fomos nós que fizemos. Então, quando o senhor falar em Plano 
Diretor, sou o primeiro a defender que cumprimos o Plano Diretor. Não existe a possibilidade 
de se aprovar uma obra há 40 dias antes de trocar a Presidência. ... Então, não adianta o 
senhor falar isso, porque isso foi uma falta de ética, uma falta de responsabilidade. É isso que 
queria dizer.  
 
...  
 
Carlos Edmundo Miller Neto – ...quero só dizer que o Plano Diretor temos no Clube há vários 
anos. E que o Plano Diretor do Presidente Toni foi realmente muito bom e que fizemos a 
atualização. Aliás, é o nome que ele recebe e que veio aqui para votação nesta Casa. O último 
ponto que gostaria de deixar colocado, vou também passar uns documentos aqui para a Mesa 
do Conselho. Os assuntos que são relacionados à atuação que eu teria no Clube. Estive 
durante muito tempo muito desconfortável, por quê? Porque fui Diretor de desenvolvimento 
dos projetos sem poder tratar nada de desenvolvimento ou projetos. Tive uma atuação por 
uma regalia do Assessor de Planejamento, do próprio Presidente na preparação da PO, mas 
realmente fiquei muito frustrado. E me comuniquei, na realidade tive poucas reuniões com o 
Presidente e o que tive foi muita falta de apoio. Inclusive mandei e-mail para ele, solicitando 
reconsideração numa série de assuntos, inclusive esse assunto ligado ao Salão de Festas, que 
acho que é relevante. Levei para ele outros assuntos ligados ao andamento da Diretoria. A 
Diretoria nunca foi montada, nunca houve um gerente, nunca teve um funcionário que 
pudesse participar, e pedi, havia dúvidas que nunca foram esclarecidas, não perante à equipe 
que vinha atuando no Clube, e pedi ao Presidente. Gostaria só de ler o último parágrafo desse 
material, que vou deixar aqui na Mesa. Reclamei que passados dois meses, isso em julho 
ainda, depois continuei pedindo “Não, fica aí, tenha paciência, Miller”. Tive bastante paciência 
e infelizmente... 
 
Presidente – Qual o parágrafo? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Que o Sr. Presidente determinasse aproximação entre as partes 
para se estabelecer o registro formal das condutas a serem levadas a termo, até a finalização 
de dois projetos que estavam em andamento: era o boulevard do parquinho, que foi 
totalmente refeito sem a necessidade, inclusive com laudo da empresa JBA, que aceitava a 
espessura equivocada que foi colocada nesse piso. E sobre a cobertura que ficou um tempão 
batendo lata, mas nunca foi tratado pessoalmente. Pedi ao Presidente e também acabei não 
tendo nenhum retorno. Na realidade o que senti foi uma falta de apoio, e sinto, porque o 
Clube Pinheiros precisa que as pessoas se envolvam. Não que eu esteja numa posição melhor 
do que outros, muito pelo contrário, mas acho que posso contribuir pelo conhecimento que 
consegui ter durante algum tempo no Clube. Mas já são águas passadas. Agradeço a todos. 
 
Regina Helena Secaf (em aparte) – Dr. Miller, eu só queria fazer uma pergunta. Se houve um 
ganhador no concurso e vocês resolveram trazer quatro projetos para o Conselho votar, queria 
entender, porque o Dr. Cappellano, no dia da votação perguntei para ele: Então, eles quase 
empataram? Ele falou “Não, eles empataram”. Quero perguntar: Eles empataram, Dr. Miller? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Eles tiveram as notas muito próximas, Conselheira. Fizemos um 
sisteminha de nota e estávamos ali falando na casa decimal. 
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Regina Helena Secaf – Entendi. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Motivo pelo qual eu... Eu não, na realidade a solução foi 
conjunta de todos aqueles que participaram e assinaram um documento com relação a isso. 
 
Regina Helena Secaf – Onde todos não, né? Os três jurados externos não assinaram, ou não 
souberam, né? 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Nós, internamente. Veja, acho que dizer que jurado externo é 
aquele que decide os nossos desígnios fica complicado. Por essa razão nós trouxemos aqui. 
 
Regina Helena Secaf – Não decide, apenas participa, por isso vocês os chamaram. 
 
Presidente – Sem debates. 
 
José Marlon Salvador Barroso (em aparte) – Só uma pequena correção, quando o senhor fala 
que o CCR foi aprovado, mesmo com afirmação do ex-Presidente Toni, vamos lembrar que o 
projeto não foi cancelado. O senhor ,que prima sempre pela verdade, vamos pontuar 
claramente, o projeto foi adiado, nunca houve nenhuma proposta da Diretoria no sentido de 
cancelamento do projeto. Esse é o primeiro ponto. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Agradeço a sua colocação: foi adiado. 
 
José Marlon Salvador Barroso – Segundo é a questão do PDD, me surpreende um pouco 
quando você fala: O PDD não está devidamente amparado. Aí para justificar o CCR aos 48 do 
segundo tempo vale o PDD. Você que esteve à frente do Planejamento durante dois anos, e 
agora não vale o PDD para as questões das reformas, das Comissões que estão... sendo 
montadas, inclusive no sentido de dar mais transparência, pluripartidárias, com diferentes 
estilos. Então, isso não vale para o PDD? Ou você acha uma boa iniciativa? Queria ouvir um 
pouco de você sobre isso. O terceiro ponto, só para concluir, como o Presidente foi citado na 
observação, pediria à Mesa, se possível, conceder a palavra ao Presidente para poder 
responder, já que ele foi citado nas observações do ex-Diretor Miller, por favor.  
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Deixe-me responder os assuntos que me tocam. Acho que toda 
solução e toda decisão colegiada é sempre muito válida e acho que isso é fundamental para o 
Esporte Clube Pinheiros. Mas essa decisão tem que ser colegiada e tem que ser levada a 
termo. Esse é o grande problema. Nós conseguimos ter atualização do Plano Diretor aprovada 
nesta Casa em 27 de março de 2017 e nunca tivemos uma decisão sobre o seu 
sequenciamento, que até juntamente com o Assessor de Planejamento, Marlon, estive 
tratando disso agora durante o mês de dezembro. Mas acho que sempre é muito bom, toda 
solução colegiada é excelente. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Não por ser citado, porque todos somos citados o tempo 
todo, mas, considerando como um requerimento do Conselheiro, caso o Presidente Ivan 
queira ocupar a tribuna, por favor, com base no Art. 24 do nosso Regimento. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... É rápido. É só para pontuarmos que 
eu sempre disse que queria fazer a reforma do tênis. E para evitarmos duas grandes obras 
dentro do Clube é que adiamos o CCR e fomos para aquilo que sempre nos focamos em fazer. 
Com relação à prainha do boliche, ela será entregue sexta-feira próxima. E essas obras estão 
sendo feitas agora no período de menor frequência do associado, por isso que está esse 
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acúmulo. Quanto ao Salão de Festas, não acho que tenhamos perdido nenhum tempo. Muito 
pelo contrário, acho que precisamos ter um pouco de responsabilidade, então, quando esta 
Casa aprovou a readequação do Salão de Festas e aprovou na sequência um valor 
determinado para que fizéssemos isso, tem toda aquela sequência, que é um pouco morosa, 
de editais, de contratos. Inclusive já tínhamos tapumado o local onde seria feita a intervenção, 
quando veio uma intervenção do Ministério Público.  
 
José Manssur (fora do microfone) – Veio o que do Ministério? Uma notificação? 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Uma notificação do Ministério Público. 
Então, quer dizer, não houve perda de tempo, o Clube é um pouco lento. Peço desculpas se 
eventualmente falta uma assinatura ou um carimbo, vamos tentar corrigir isso. Mas podem ter 
certeza que é com a maior boa vontade. E não é o Presidente, são as Comissões que 
participam, isso é uma coisa que tem nos amparado bastante. Então, com relação a Salão de 
Festas, estamos tomando todo o cuidado possível e não houve perda de tempo. Houve sim a 
obrigatoriedade de seguir uma sequência daquilo que o Conselho Deliberativo pede, e 
seguindo aquilo que a nossa Diretoria de Patrimônio consegue fazer. Acho que é só isso. 
Obrigado.  
 
Maria Elisa Cappellano – ... Vim aqui falar de um assunto, mas antes disso gostaria de 
defender esta Casa. Todos vocês Conselheiros que estão aqui, temos uma importância para 
este Clube muito grande. Este Conselho é soberano, nada que traga nos ofende, porque é esse 
o nosso papel e é por isso que fomos votados, é por isso que o sócio do Clube confia na gente. 
Não somos induzidos, estudamos antes de vir aqui. Eu estudo todas as matérias em 
detrimento da minha vida particular e de cuidar dos meus afazeres em casa e no trabalho. 
Então, não sou induzida e gostaria de deixar isso claro. Depois, gostaria de falar a vocês outro 
problema que tem acontecido e tenho recebido reclamações. Diversos Conselheiros e 
associados me procuraram. Por amor ao Clube que tenho eu venho aqui falar da postura da 
nossa Diretoria de governança e compliance, que se manifesta nas redes sociais defendendo 
sempre a Diretoria, sendo esta Diretoria ou outra Diretoria, o compliance tem que ter uma 
postura isenta. E é com essa isenção que todos trabalhamos, porque trabalhamos por amor ao 
Clube. Como esses cargos são novos e foram todos nomeados e não eleitos é preciso ter um 
critério de escolha de pessoas isentas e imparciais, isso é muito importante. Sem vínculo 
partidário para que exista credibilidade, que essa credibilidade que todos procuramos aqui, da 
situação ou oposição. E tenho certeza que os senhores colaboram com esse meu pensamento. 
Na verdade, esse órgão precisa ser independente, ligado se possível ao Conselho Fiscal, que 
também é independente. E hoje está evidente que não existe independência, o que contraria 
os objetivos e conceitos mais básicos para existência destes departamentos em qualquer 
organização. A transparência é muito importante sim. Muita gente fala de transparência, de 
ética e de isenção. Concordo com isso e acredito que a gente tenha que avançar nesse sentido. 
Não se pode colocar coisas nas redes sociais, principalmente o departamento de compliance. 
Vou ler aqui para vocês, para quem não sabe direito como age um departamento de 
compliance. Na área corporativa – E a gente tem que pensar que somos uma corporação 
também – compliance é um conjunto de medidas que visa cumprir e observar rigorosamente a 
legislação a qual a empresa se submete. No nosso caso ao nosso Estatuto, que é nossa 
legislação, e nosso regramento. A função é monitorar. Então, se temos um departamento de 
compliance esse departamento tem que nos monitorar, inclusive o Conselho. Então, se algo 
acontece de errado esse compliance tem que estar isento, não pode defender nem a gente, 
ele tem que descobrir o que está acontecendo. É diferente. A função é monitorar e garantir 
que todos os colaboradores de uma empresa, ou seja, nós colaboradores, estejam de acordo 
com as práticas de conduta da mesma, voltados ao combate – Aqui fala corrupção, mas acho 
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essa palavra muito forte, não é isso – Mas é o combate ao desvio de conduta, eles têm que 
nos olhar, não só a Diretoria quanto o Conselho. Então, essa equipe que está no compliance 
não pode se manifestar, defendendo uma posição ou outra de uma chapa. Era isso, meus 
senhores.  
 
José Marlon Salvador Barroso (em aparte) – ... Primeiro que combinamos os mesmos ideiais, 
isso é muito importante, pensando sempre no Clube. Mas só queria esclarecer que tem uma 
questão de desinformação. Da mesma forma que os Conselheiros também vêm aqui, se 
dedicam ou leem a matéria, os Diretores, principalmente os Diretores de área, Diretores 
Adjuntos, todos trabalham muito pelo Clube, não é nada diferente em relação... 
 
Maria Elisa Cappellano – Muito pelo contrário, eu não falei isso. 
 
José Marlon Salvador Cardoso – Não estou dizendo... 
 
Maria Elisa Cappellano – Desculpem-me, se me manifestei de forma errada, muito pelo 
contrário, estou falando... 
 
José Marlon Salvador Cardoso – Posso terminar o aparte? 
 
Maria Elisa Cappellano – Vou completar, porque senão pode dar má interpretação do que 
falei. Acho que sim, os Diretores, os Conselheiros todos trabalham muito, inclusive falei “Em 
detrimento da nossa vida particular”. Agora, o que estou falando é que quem trabalha no 
compliance não pode se manifestar e nem defender. 
 
José Marlon Salvador Cardoso – Vou só concluir. Não disse em nenhum momento que você 
disse que o Diretor não trabalha, só para esclarecer, então, não precisa se preocupar com isso. 
Disse que os Diretores também trabalham muito, fortemente e se dedicam boa parte do dia 
aqui trabalhando muito. Acho que tem uma questão de informação do compliance, corrigindo 
até uma versão anteriormente apresentada por outro Conselheiro. O compliance não 
responde à Presidência, não tem um retorno de uma denúncia feita no canal de denúncias que 
tenha vínculo com o Presidente Ivan, para qualquer tipo de deliberação. Então, vamos corrigir 
isso pontualmente. Deixe-me terminar meu raciocínio, por favor. 
 
Maria Elisa Cappellano – A pergunta que o senhor ia me fazer? 
 
José Marlon Salvador Cardoso – É saber se você tem todas as informações? Porque o 
compliance não responde ao Presidente, o compliance não tem equipe partidária, tem uma 
Diretora constituída e equipe formada por profissionais do Clube que não interage nas redes 
sociais. Então, me causa estranheza o fato de você falar que o departamento vai à rede social 
fazer defesa de posições A, B ou C. Queria que você esclarecesse um pouco sobre isso. 
 
Maria Elisa Cappellano – Vou esclarecer sim. Primeiro, voltando, eu não falei nada de má 
conduta de ninguém. Falei que o compliance tem que seguir algumas regras, elas são muito 
importantes para nós todos. Essas regras não estão sendo seguidas. Tenho sim prints que 
podem colaborar com sua dúvida, de pessoas que trabalham embaixo do departamento de 
compliance, e aí vai para a área de ética, que também é ética, né? Não separei aqui para falar 
para você sobre ética. Não vou mais debater nem dar mais abertura. É isso que gostaria de 
dizer, que temos sim que ter um compliance, temos que ter transparência e cuidar para que 
essas pessoas que trabalham no compliance, ou na ética, que elas não se manifestem a favor 
de ninguém, que elas sejam isentas. Foi isso que quis dizer.  
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Patrizia Tommasini de Souza Coelho – ... Gostaria só de esclarecer, Dr. Gasparini, nobre 
Conselheiro Gasparini, que no momento em que me manifestei como não impulsivamente é 
porque como Membro da Comissão Especial constituída para justamente construirmos o 
Código de Conduta do Clube e o canal de denúncias, e o senhor se referiu que RO seria uma 
espécie de canal de denúncias, impulsivamente disse não, porque discutimos exaustivamente 
isso em nosso grupo, com colegas muito queridos e Conselheiros da Casa. Então, é importante 
colocar que RO não é o canal de denúncias. E já que estamos nesta seara de governança e 
compliance, até como trabalhadora da área no compliance ambiental que faço, é importante a 
gente esclarecer para todos os Conselheiros, porque todo esse trabalho que a equipe fez, 
coordenada pelo Conselheiro Lomonaco de forma brilhante, esse trabalho será submetido ao 
Conselho obviamente. Estamos finalizando o relatório, enfim. É importante sinalizar que 
estamos atravessando e inovando. Quando há uma inovação numa Instituição como a nossa, 
numa Entidade como a nossa o debate se faz e é importantíssimo, é rico para todos, porque 
nem todos são da área, é importante todos conhecerem. Tivemos algumas oportunidades 
aqui, que a Diretora Renata Campos de forma brilhante, ela se debruçou. Devemos sim 
reconhecer o mérito da Engenheira Renata Campos, que explicou aqui o que se referiu ao 
canal de denúncias, sempre muito aberta a Diretoria, só que é um assunto novo. Então, os 
Conselheiros e todos os sócios e Diretores precisam entender melhor o assunto e se 
familiarizar melhor com o assunto, inclusive conhecer as ferramentas. Que o canal de 
denúncias pode ser ou não uma ferramenta e depois será aberta uma investigação, enfim, 
acho importante. Chamo os Conselheiros principalmente a conhecer esse canal de denúncias. 
Tenho certeza que a Engenheira Renata estará à disposição para discorrer sobre o assunto, 
porque acho que até mesmo a própria Comissão que discutiu, acho que todos estão bastante 
empenhados no assunto. Então, era para esclarecer, Dr. Gasparini, que RO não é canal de 
denúncias, mas, enfim, sim, sempre haverá discussão sobre o tema, mas é o novo. E o novo 
sempre gera dúvidas, debates e o debate é rico, sempre a favor do nosso Clube a harmonia, a 
mediação e a conversa são sempre os melhores canais sem dúvida. 
 
Mario Montenegro Gasparini (em aparte) – Recebo com bastante humildade a sua 
contribuição. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – É só para contribuir mesmo. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Não tenho o conhecimento específico que a senhora possui. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Absolutamente. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Específico certamente não, falei mais no sentido de analogia, 
não é que ele significa a mesma coisa, mas se apura algo que merece ser avaliado, tem que ter 
um caminho próprio, principalmente respeitando a questão do foro privilegiado. Mas de 
qualquer maneira, volto a dizer que agradeço seus esclarecimentos e vamos aguardar o 
material desenvolvido. O objetivo é esse.  
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Toda discussão será feita aqui no Plenário. Outra 
questão que acho importante também salientar, que já foi dito aqui e coloquei isso algumas 
vezes – Até me recordo, o Presidente Manssur, nem era Conselheira ainda, uma vez 
conversando com o senhor numa audiência, pedi “Dr. Manssur, precisaríamos instituir aqui 
uma Diretoria, não sei, algum órgão de governança e compliance”, o senhor se lembra? Há 
muitos anos – Pensarmos seriamente numa proposta bem construída para transformar esta 
Diretoria e colocá-la dentro do Estatuto, porque será perene e importantíssima ao Clube. 
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José Manssur (fora do microfone) – Todas as entidades já têm. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Exatamente. Nós precisamos mais uma vez sair à frente 
e inovar nesse sentido. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang (em aparte) – É uma pergunta para ajudar a construir, já 
que você falou que esse relatório ainda está sendo trabalhado. Uma coisa me chamou atenção 
quando veio a proposta do Dr. Manssur, que foi aprovada hoje. Parabéns. Vi nas assinaturas 
das pessoas que estavam apoiando a proposta nomes que participavam de Comissão Jurídica, 
que aprovou e fez o relatório com parecer para essa proposta. Gostaria só de deixar uma 
questão para vocês nesta Comissão pensarem, se faz sentido isso, ou se Comissões, da mesma 
forma que ética não deveria se pronunciar em rede social e compliance também, não ter 
também um trabalho, visando que Comissões que vão analisar uma proposta não endossem 
essa proposta. Se faz esse tipo de muralha faria sentido.  
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Talvez essa discussão, Conselheiro Strang, seja 
interessante trazer à brochura, justamente quando estivermos discutindo esse assunto no 
Plenário. Veja, são tantos itens, tantas inovações e tantas situações novas, porque ética, 
conduta é tudo muito do cotidiano, mas existem viés subjetivos. Então, isso tudo precisa ser 
debatido aqui. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Perfeito. O tema foi aprovado por unanimidade... 
 
Presidente – Dr. Eduardo. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Só estou corroborando com o que ela falou. Não 
houve nenhuma dúvida sobre o tema, mas é interessante que a gente pense o subjetivo, como 
a senhora colocou. Obrigado pela resposta. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Então, peço, aqui todos que tenha algo a anotar, que 
traga no momento em que discutirmos, que trouxermos o assunto a Plenário. Acho 
importante isso, é válido, democrático e estamos aqui para colaborar com tudo que o Clube 
precisar. Muito obrigada, muito obrigada, Presidente. 
 
André Novaes Patury Monteiro – ... Primeiramente, agradeço também ao voto de louvor da 
Conselheira Maria Elisa Cappellano, a quem vou prestar um esclarecimento daquilo que está 
sendo feito e as providências que estão sendo tomadas. Assim, hoje falando como 
Conselheiro, mas os problemas que estão sendo referentes ao sistema junto ao Germânia, que 
está acontecendo com a queda constante que está tendo, já está sendo providenciado e a 
gente já fez a reunião inclusive na semana passada com o Planejamento, onde fui atrás dessa 
questão junto à empresa que nos presta o serviço aqui, que é a Tecnisa, para ter um time, 
onde foi esclarecido em reunião, presencial inclusive com os três componentes da Comissão 
de Restaurantes. Ricardo Canepa que está fazendo parte disso e está tomando todo 
direcionamento para solucionar o quanto antes esse problema do sistema que vem caindo 
constantemente lá no Germânia, onde foi dado um prazo para eles em ser solucionado isso. 
Caso não seja solucionado dentro desse prazo que a gente os colocou, dos próximos 20 dias, 
vai abrir uma licitação para outras empresas prestarem o serviço ao Clube, porque se o 
sistema funciona em grandes empresas, como Pizza Hut, Madero, por que não funciona no 
Pinheiros? O vice-presidente da empresa veio aqui, inclusive vai disponibilizar um funcionário 
dele full time aqui na operação para ser esclarecido com isso. E também nossa equipe 
juntamente com a equipe de planejamento está indo lá para Minas Gerais esta semana, tudo 
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por conta da empresa Tecnisa. Mandaram as passagens, toda questão da estrutura de 
logística, para participar de um treinamento diretamente com relação a essa parte toda do 
sistema que está sendo colocado lá. Vão nos disponibilizar totens novos também, que melhore 
toda parte do atendimento e do operacional e uma didática, para que seja feita a 
funcionalidade melhor com relação à questão do pagamento e solução de todo esse problema. 
Então, a gente está aqui em primeiro lugar, aquilo que a Maria Elisa falou, quer escutar 
sempre o sócio, escutar os funcionários para procurar da melhor maneira possível finalizar e 
esclarecer todos os problemas que estão acontecendo. E essas providências já foram tomadas, 
nós de restaurante juntamente com o planejamento, para estarmos alinhados nisso daí e dar 
todo direcionamento necessário para que o procedimento seja executado. Obrigado a todos e 
boa noite.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... O que me traz aqui é uma inquietação, até hoje passei a 
sessão toda em silêncio, mas não resisti. E a minha inquietação é a seguinte: Desde que 
começamos a falar aqui que comecei depois de um tempo a me sentir numa reunião da 
Diretoria, porque metade das pessoas que falaram aqui na realidade estão na Diretoria e não 
no Conselho. Até foi interessante, talvez isso mereça de alguma forma uma emenda 
estatutária, nesse caso regimental, de ter um espaço de defesa de resposta imediata, mas 
absolutamente não como Conselheiro. Então, assim, não adianta a gente falar em governança, 
compliance, que, assim, é um assunto da Casa, é um assunto importante, é um assunto que 
está na moda. Está na moda não por ser moda, mas por ter importância vital. Acho que esse é 
um trabalho que precisa ser feito com constância. Mas não adianta falar em governança e 
compliance sem separação clara de poderes. O Conselho é o Conselho, a Diretoria é a 
Diretoria. A constância de Conselheiros nas reuniões do Conselho não é uma medida que 
atinge a função de ter principalmente compliance e governança. Então, veja, sei que muita 
gente pode levantar, lembrar “Não, mas as Diretorias fizeram, o Hans Nobiling fazia”. Hans 
Nobiling não, porque não tinha Conselho, nasceu na época da guerra, mas isso é uma 
constância. Mas, veja, não importa se isso já foi feito várias vezes, o que importa é, nós 
precisamos fazer diferente para frente. E ter gente que na sexta-feira é Diretor; na segunda é 
Conselheiro e na terça é Diretor novamente não é uma boa medida e não acho justificativa, 
principalmente falando em governança e compliance. Obrigado.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Mas no bojo dessa discussão sobre governança eu acho 
oportuno trazer um comentário que tem saído em redes sociais. Comentário cujo conteúdo 
repudio, mas não posso deixar de trazê-los e fazê-los ler diante dos senhores o que o corpo 
associativo tem pensado a respeito das coisas, da forma de gestão do Clube, das coisas 
relacionadas ao que se chama de governança. Um nobre Conselheiro reagiu a este comentário 
de uma maneira muito nobre. Este Conselheiro está presente aqui, não sei se poderei declinar 
o nome dele, mas se ele se identificar com a causa eu o identificaria, enobrecendo o 
comentário que ele fez. As palavras as quais repudio, que foram colocadas nas redes sociais, 
peço a licença de todos para repeti-las aqui, fazendo uma forte referência que estarei 
proferindo palavras com as quais não concordo, apenas estou lendo o que foi escrito, para 
uma reflexão de todos. Um associado diz o seguinte na rede social: Senhores, no ECP nunca 
houve trabalho voluntário, isso é certo. O atual modelo de gestão adotado é obsoleto, caduco 
e protege uma pequena casta de oportunistas amadores da pior índole, em busca de 
vantagens indevidas diárias, que sempre vem ao encontro do seu umbigo e bem-estar. Se a 
mamata não fosse boa não se mobilizavam como moscas em volta do doce nas épocas de 
eleições, mentindo descaradamente, sendo gentis (quando sabemos que nunca são), 
emporcalhando o Clube. Repudio essas palavras, porque reconheço que todos os Conselheiros 
dão um esforço de si. Durante o período que estive na Diretoria, reconheço que todos os 
Diretores dedicam o seu bom, não acho que devam ser feitas ofensas entre um para outro e 
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vejo isso como uma ofensa muito forte. Caso o Conselheiro que tenha repudiado, aceite que 
fale o nome dele, – Conselheiro Andreas Fein aceitou. Obrigado, Conselheiro – foi uma forma 
muito educada e muito cortês com a qual o senhor orientou esse associado que as coisas não 
são dessa forma. Mas se existe algo que nós nesta Casa devemos tirar de proveito é que isso é 
uma visão, não podemos condenar as pessoas por expressarem a sua visão. Se a maneira 
como ela está expressando coloca alguma ofensa pessoal é uma questão de julgarmos, mas 
esta pessoa teve o ímpeto de colocar a sua visão da sua maneira mais extrema. E novamente 
agradeço o Conselheiro Andreas Fein pela maneira nobre com a qual defendeu este Conselho 
nas redes sociais.  Mas acho oportuno trazer isso a essa discussão, tendo em vista que o tema 
de governança ganhou uma importância muito grande. Os associados que hoje nos assistem 
pelas redes sociais possivelmente também ajudarão nesse debate, ajudarão a construir um 
Conselho melhor, uma forma de governança mais adequada para este Clube. Obrigado. 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram o livro de presença e deu por 
encerrados os trabalhos 23:40 horas. 
 

 
*** 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 708ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 17 de fevereiro de 2020. 
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