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ATA DA 716ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2021, PELO 
FORMATO VIRTUAL 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e quatro de maio do ano dois mil e vinte e um, em primeira 
convocação, às dezenove horas, tendo participado cento e sessenta e 
seis Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e Ricardo Luiz Iasi Moura 

Vice-Presidente: Guilherme Domingues de Castro Reis 

Primeiro Secretário: Ricardo Luiz Iasi Moura 

Segunda Secretária: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 

Terceira Secretária: Karim Christine Donatelli Di Tommaso 
Latorre 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Confirmou com o técnico da plataforma a existência de 

quórum e declarou instalada a sessão em primeira convocação. Em 

seguida, determinou a execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros. 

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
Presidente – Antes de iniciar os trabalhos, lembrou que os 
Conselheiros que pretendessem se inscrever para falar deveriam clicar 
no desenho da MÃO; para apartear, clicar na palavra APARTE, no canto 
superior direito da tela; e, para falar pela ordem ou arguir questão de 
ordem, utilizar o chat. 
 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Eleitos e Suplentes convocados para a Reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Senhora Aldegonda 
Aparecida de Moraes Matarazzo Silva, 1ª Suplente do Grupo B da 
Chapa Participação, na eleição de 2016, que assume a vaga pelo tempo 
remanescente do mandato do agora Conselheiro Efetivo Ivan Castaldi 
Filho, até 2022. Comunicou que em razão de ter sido nomeada para o 
cargo de Diretora Adjunta de Palestras, a Conselheira recém empossada 
está automaticamente licenciada do Conselho, tendo sido convocado o 
respectivo Suplente. Prosseguiu, empossando os Suplentes convocados, 
a saber: Chapa Pinheirenses: Janice Bernardes Couto; Chapa Pinheiros 
Sempre: Luiz Carlos Madureira Catani e Ana Paula Cassetari Musa; 
Chapa Pra Frente Pinheiros: Eucy Maria Malta Ferreira Cintra de 
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Barros; e, Chapa Nova: Priscila Sampaio Carrijo. Não compareceram os 
Associados Fernanda Lopes Freixosa, da Chapa Pra Frente Pinheiros e 
Eduardo Luiz Di Pietro, da Chapa Participativa.  
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Prestou homenagem póstuma à Associada Eva Wilma 
Buckup, ao Conselheiro Antonio Avelino Luz Pessoa de Souza e ao 
Prefeito de São Paulo Bruno Covas, propondo votos de pesar e que fosse 
observado um minuto de silêncio em memória destes, do Associado 
André Ribeiro da Cunha Pereira, primo da ex-Diretora Fernanda Ribeiro 
Monteiro, e que fora campeão na prova automobilística 500 milhas de 
Indianápolis nos EUA e do Grande Prêmio Brasil de Fórmula Indy, no 
Rio de Janeiro, neste caso por proposição do Conselheiro Luiz Eduardo 
Fernandes, e o Associado Felício Mandiolo, por proposição do 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório. 
 
Primeiro Secretário – Comunicou que a Diretoria enviou carta ao 

Conselho, que está à disposição para consulta na Secretaria, 

informando nomeações de diretores com mandato até maio de 2023. 

 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se aos votos de pesar 
consignados pelos falecimentos da atriz Eva Wilma, do piloto André 
Ribeiro e do Conselheiro Antonio Avelino Luz Pessoa de Souza e falou 
em homenagem ao Prefeito Bruno Covas, seu amigo pessoal desde a 
infância. Prosseguiu, propondo três votos de congratulações. O 
primeiro, ao associado Guilherme Benchimol, fundador da XP 
Investimentos, que acabara de ser anunciada como patrocinadora 
oficial da Delegação Brasileira que participará das Olimpíadas em 
Tóquio, no Japão, apoio financeiro que indiretamente beneficia o 
Pinheiros, que é o maior Clube Poliesportivo da América Latina e oferece 
vários atletas para compor a Delegação Brasileira; o segundo, ao 
associado Ricardo Tripoli, nomeado Secretário Chefe da Casa Civil do 
Município de São Paulo, e, o terceiro ao associado Fernando Padula 
Novaes, que assumiu a Secretaria Municipal de Educação.  
 
Presidente – A par de dar os votos por aprovados, pediu licença ao 
orador para considerar as propostas como sendo do plenário como um 
todo. 
Regina Helena Secaf – Associou-se aos votos de pesar antes 
consignados, acrescentando o falecimento do arquiteto Paulo Mendes 
da Rocha, que embora tenha feito as suas grandes obras no Brasil, 
recebeu prêmios internacionais importantes, orgulhando-se por tê-lo 
como cidadão brasileiro e grande gênio da arquitetura. Aprovado. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Propôs voto de louvor 
(verificar o complemento) e parabenizou os Membros da Mesa do 
Conselho, Drs. José Manssur, Guilherme Domingues de Castro Reis, 
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Ricardo Luiz Iasi Moura, Maria Emília Alves Rocha dos Santos e Karim 
Christine Donatelli Di Tommaso Latorre, pelos trabalhos e dedicação 
envidados para que as reuniões aconteçam no formato online, muito 
produtivas. 
 
Presidente – Agradeceu. Informou que verificaria a possibilidade de 
publicar o texto lido pela oradora na Revista Pinheiros, mas certamente 
o enviaria na íntegra à família da associada Eva Wilma Buckup. 
 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Agradeceu. 
 
 

B) Exposição sobre os trabalhos já desenvolvidos pela Comissão 
Especial criada pela Presidência do Conselho Deliberativo em 
14/12/2020, para acompanhamento da efetiva implementação 
da Proposta Orçamentária aprovada para 2021, especialmente 
no que diz respeito ao Setor de Bares e Restaurantes. 

Presidente – Considerei de muita importância e peço licença às Sras. 
Conselheiras, Srs. Conselheiros que se encontram em casa nesta 
modalidade de runião virtual, para pedir a compreensão dos senhores, 
porque a comunicação que será feita agora é muito importante. Os 
senhores se lembram que quando da aprovação da proposta 
orçamentária nós criamos uma Comissão Especial para 
acompanhamento da efetiva implementação da proposta orçamentária 
aprovada para 2021. Esta notável Comissão, constituída por ilustres 
colegas nossos, Dr. Jorge Ehrhardt, Dr. Antonio Augusto Brant de 
Carvalho e o Dr. Rodrigo Lara e eles me têm concedido a honra de poder 
também participar das reuniões, nas várias reuniões que tivemos, 
discutimos sobre todos, absolutamente todos os assuntos de 
importância na gestão da nossa grandiosa Instituição. E hoje 
entendemos todos a unanimidade que poderíamos trazer ao 
conhecimento dos senhores a primeira conclusão dos trabalhos 
realizados e justamente enfocando uma matéria da maior importância, 
interesse e de preocupação dos senhores, que é o setor de bares e 
restaurantes. Assim, vou tomar a liberdade para no introito conceder a 
palavra a este ilustre Conselheiro Jorge Augusto de Albuquerque 
Ehrhardt, que é o Presidente da Comissão Especial, para que teça 
algumas primeiras considerações a respeito do que será apresentado, 
com muita honra, para os senhores.  
 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – ... A Comissão Especial de 

Orçamento foi constituída logo após a discussão da PO 2021, e já citado 

pelo Dr. Manssur, é composta pelos Conselheiros Antonio Augusto 

Brant de Carvalho, Rodrigo Lara, Dr. Manssur tem participado de todas 

as nossas reuniões, tem ajudado muito e gostaria de um agradecimento 

especial a três Conselheiros que também nos ajudaram muito nas 

reuniões, é o Luiz Fernando Loureiro, Marcelo Santos e Fernando 

Xavier. Algumas dificuldades foram encontradas nesse período, o Clube 

ficou quase dois meses fechado, do dia 6 de março a 24 de abril. Existiu 

também a eleição da Diretoria e a Comissão unanimemente resolveu 
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fazer uma pequena pausa, porque a mudança da Diretoria muda 

radicalmente em algumas áreas do Clube e algumas áreas estavam 

sendo referenciadas na PO 2021. Fizemos nesse período 15 reuniões, 

todas virtuais, a Comissão mais a Diretoria, 10 reuniões, somente a 

Comissão, cinco reuniões. Isso é para dar um quadro a vocês um 

quadro do tipo de trabalho que foi feito esse tempo. E gostaria de 

comentar rapidamente, gostaria que fosse apresentado aí na tela o 

fluxograma que foi desenhado pela Comissão, para ter uma ideia do que 

está sendo discutido. Então, muito rapidamente, quero comentar com 

os senhores, nessa linha superior – Se estiver ruim para alguns lerem 

pode aumentar o tamanho dessa tela – Então, falamos aí da PO 2021, 

Plano Diretor de Desenvolvimento nesse quadro central. Esse Plano 

Diretor precisa ser revisado, está em fase de revisão, isso foi uma 

sugestão da Comissão de Obras e acatada pela Diretoria. Estamos 

falando também da governança corporativa. Quero comunicar ao 

Conselho que a partir desta quarta-feira próxima, dia 26/5, está sendo 

instalado o Comitê de Gestão do Clube, composto por 14 Conselheiros 

senão me engano, entre eles alguns ex-Presidentes, que vai ajudar na 

definição estratégica do Clube. No fluxograma da direita nós tratamos 

de restaurantes. O Dr. Manssur já teve oportunidade de comentar, que 

logo a seguir, depois que fizemos uma rápida visita em cada um desses 

quadros do fluxograma nós vamos pedir que o Diretor de Restaurantes 

use a palavra e apresente o trabalho feito até o momento. Foi feita uma 

reunião da Comissão Especial com o pessoal de restaurantes e foi 

apresentado o Plano de Ação para a área com muita consistência e 

objetividade. O Plano apresentado deverá constar da PO 2021. 

Gostaríamos de destacar o ótimo trabalho realizado com competência e 

profissionalismo. A Comissão sugeriu ao Departamento de Bares e 

Restaurantes a divulgação entre os Conselheiros e as Comissões 

Permanentes do Conselho do novo trabalho que estão desenvolvendo, 

visando o envolvimento das áreas para facilitar o parecer quando for 

necessário. Então, o André vai ter oportunidade de apresentar em 

detalhes esse plano de trabalho e desde já parabenizo a equipe dele pelo 

excelente trabalho feito. Nessa área a Comissão sugeriu um estudo de 

terceirização de alguns pontos de vendas, que hoje o Clube tem mais de 

19 pontos de vendas. E a resposta que tivemos da Diretoria foi que será 

feito esse estudo a partir de 2022. É um estudo que precisa ser muito 

detalhado e que precisa de um pouco mais de tempo para atender a 

necessidade e a sugestão da Comissão. A Comissão sugere também a 

gestão profissional da área de lanchonetes e restaurantes, com 

estrutura de Diretoria profissional, mas mantendo a Diretoria 

Executiva, estratégica, voluntária. Em terceiro lugar, apresentar na PO 

2021 os planos de ação com metas, custo, benefício, objetivos 

detalhados, cronogramas e indicadores financeiros. Isso que eles vão 

apresentar deverá depois constar da PO 2021. Na linha imediatamente 

abaixo nós falamos aí do PDI. O PDI é o Plano Diretor de Informática, 

que foi aprovado como Regimento do Clube, a partir de 2016 deveria 

constar um Plano Diretor de Informática baseado no Plano Diretor de 
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Desenvolvimento nas outras áreas do Clube e em cima desse Plano de 

Informática que seria feita a PO todos os anos. Então, ela se basearia no 

Plano Diretor de Desenvolvimento e no Plano Diretor de Informática 

também. Esse Plano está em fase de execução e pedimos que a 

Diretoria finalizasse esse Plano no mínimo até o início dos trabalhos da 

PO 2022, que não demorará muito a começar. Ao lado do Plano Diretor 

de Informática nós temos aí um fluxo do sistema de gestão em custos e 

mais o BI que está sendo desenvolvido no Clube. Esse é um sistema 

complexo, um sistema que vai trazer muitos benefícios para o Clube e 

vai permitir obtenção de informações integradas em tempo real, vai 

ajudar muito na gestão do Clube como um todo, todas as áreas do 

Clube. A Comissão pediu para a Diretoria envolver as Comissões 

Permanentes e o Conselho Deliberativo. Deverá ser feita uma 

apresentação aos Conselheiros e às Comissões explicando o que é esse 

sistema de gestão em custos, e a ferramenta que está em fase de 

implantação, que é o BI. Então, com a participação do Conselho e das 

demais Diretorias que já participam hoje do desenvolvimento 

acreditamos que a qualidade do Plano deverá ser mais abrangente e 

mais adequada, que vai contar com a colaboração de pessoas muito 

capacitadas. Estamos falando aí também do Orçamento Base Zero, já 

existe a orientação e é feito para algumas áreas. Vou ler aos senhores 

aqui a resposta da Diretoria das últimas correspondências colocadas, a 

tendência é com o tempo isso ser estendido para as outras áreas. A 

Diretoria responde o seguinte: é consenso também que aplicação do 

Orçamento Base Zero em sua integralidade exige alguns pré-requisitos 

que ainda precisam ser materializados com o maior envolvimento das 

Diretorias nas discussões das diretrizes orçamentárias, pois atualmente 

a sobrecarga de atribuição das áreas de planejamento e financeira, e 

que o sistema de gestão em custos implantado é essencial para apoiar 

essa iniciativa no futuro. Então, os senhores veem que as coisas estão 

integradas, envolvimento das Comissões, aprovação no Conselho desse 

sistema de gestão em custos e a participação das Comissões e dos 

Conselheiros habilitados. ... Finalizando o que já comentamos sobre 

governança, PO, um pouquinho sobre restaurantes, o Plano Diretor de 

Informática, sistema de gestão em custos e BI, Orçamento Base Zero e o 

envolvimento das Comissões e aprovação pelo Conselho desses 

assuntos aqui declinados. Vamos em seguida para o PDE, que o Plano 

Diretor de Esportes. Estamos estudando junto com as Diretorias de 

Esporte a regulamentação dos esportes, inclusive esportes de areia. 

Está havendo uma reformulação nas Diretorias de Esportes, algumas 

locações, alguns esportes em outras Diretorias, como é o caso da Corria 

de Rua, que sairia de Esportes Olímpicos e estaria indo para a Diretoria 

de Relações Esportivas. E está se estudando também, isso inclusive 

deva acontecer ainda no mês de maio, a transferência da Corrida de 

Rua para Relações Esportivas. E está se discutindo também já num 

nível de detalhe a utilização do CIAA. O trabalho dessa área vai ser 

interrompido momentaneamente pela reestruturação que está 

acontecendo nas diversas Diretorias de Esportes, mas já está em 
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andamento, por exemplo, algumas regulamentações dos esportes de 

areia. Por fim, o Compliance e Auditoria Interna, nós analisamos o 

relatório entregue pela Diretoria e temos a afirmar apenas que o Plano 

de Compliance e Auditoria Interna é bom, foi apresentado no anexo 7 

dos relatórios da Diretoria. E só precisa no momento, pelo entender da 

nossa Comissão Especial, de definir a locação dessa área de 

Compliance. Entendemos e foi sugerido no parecer da Comissão 

Financeira que isso fosse embaixo, ao lado do Conselho Deliberativo e 

não subordinado à Diretoria Executiva do Clube. E por fim nós temos a 

área de RH, que a finalidade é avaliar, treinar planos de carreira, uma 

profissionalização do Recursos Humanos com racionalização e 

produtividade, já que essa área hoje é responsável por 52% de todas as 

despesas do Clube. Entendemos que existe hoje uma proposta de 

diagnóstico da área. Esse diagnóstico deverá ser feito com a 

participação de todas as Diretorias Executivas e o Plano deverá 

contemplar não somente área de Recursos Humanos, mas a área de 

Recursos Humanos na participação dela em todas as demais Diretorias. 

Entendemos que é um trabalho longo e em curto prazo deveremos ter aí 

condições de explicar aos senhores o cronograma, os objetivos e os 

indicadores financeiros que vão fazer parte desse trabalho. Acho que 

por hoje é isso, a ideia nossa foi dar uma visão geral do que está sendo 

feito pela Comissão e propomos que tudo que está sendo feito para a PO 

2021 seja estendido à PO 2022. Entendemos que isso encaixa 

perfeitamente e a PO 2022 está em fase de início de trabalhos. Qualquer 

esclarecimento a Comissão Especial está à disposição de Conselheiros e 

associados. Muito obrigado e passo a palavra a quem tiver algum aparte 

a fazer. 

 

Presidente – Então, pediria, por favor, que os ilustres Conselheiros, 

vejam, é uma exposição, depois ainda iríamos ouvir especificamente, 

quanto a Bares e Restaurantes o Diretor da área, e bem assim o Sr. 

Fabiano Cartolano de Almeida Barros. Já vi o trabalho de ambos e 

tivemos a inciativa de trazer para os senhores, para que possam 

conhecer esse trabalho. As notícias são boas relativamente a esse ponto 

específico, mas jamais poderia deixar de ouvir os ilustres - Engenheiro 

Arnaldo Osse Filho e o Dr. Luís Alberto Figueiredo de Sousa. Mas 

pediria essa compreensão no seguinte sentido, de se fazer as perguntas 

e permitir ao Dr. Jorge na medida do possível que respondesse, com a 

brevidade habitual, para que possamos dar prosseguimento com a 

oitiva do Dr. Patury e do ilustre assessor que, também, vai fazer parte 

deste momento, que é o Dr. Fabiano Cartolano de Almeida Barros, que 

é o coordenador de alimentos e bebidas.  

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Que bacana saber que vocês 

estão fazendo esse trabalho, a gente já tem trabalhado, trabalhamos em 

algumas situações juntos, bacana que esse trabalho esteja sendo feito 

dessa maneira. Só gostaria, uma recomendação se puder como 

sugestão. Muitas das coisas que estão sendo feitas acho que valeria a 
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pena reforçar para o Conselho que se segue um ritual do que já era 

feito, para não dar impressão que o orçamento anterior que está sendo 

agora revisado, havia sido feito sem critério. Acho que esse é um ponto 

de ressalva que é importante talvez ser reforçado nas próximas 

exposições, porque pode ficar essa impressão, que com todo esse 

cuidado que está se fazendo, o anterior não teve cuidado. Gostaria que 

isso fosse recolocado nas próximas apresentações. Outro ponto, Dr. 

Jorge, assim, parabenizo toda a equipe pelo trabalho, é um trabalho 

árduo, não tenha dúvida, gostaria de, se possível, deixar algumas 

observações, pontuações que eventualmente vão surgir como dúvidas 

na apresentação do trabalho final, mas se já as encaminhar me sentiria 

mais confortável, dado que esta Casa, não, Dr. Manssur, é uma Casa de 

debates, toda vez que a gente traz um tema para cá a gente tem que 

ouvir os debates, que resultam em contribuições positivas, que fazem 

com que o nosso Clube cresça e consiga ter mais 124 anos de história 

pela frente. A primeira delas, Dr. Jorge, é em relação aos restaurantes, 

a questão de terceirização. Existe uma questão voltada a tributos, 

principalmente IPTU, áreas, essas coisas. Então, seria muito importante 

que esse ponto ficasse bem evidente, do cuidado que se está tomando 

em relação à questão tributária, exposição e riscos eventuais que 

possamos ter pela questão de terceirização de áreas. Novamente, se o 

senhor quiser depois encaminharei isso por escrito, mas para não 

tomar muito do tempo, acho que estará na ata também. Outra coisa é 

sua menção em relação a um Comitê Estratégico. Vale a pena lembrar 

que a definição de estratégia de nossa Organização é dada pelo nosso 

ente máximo de governança, que é o Conselho, então, o Conselho pode 

sugerir e o Conselho deve ser então solicitado a estudar, deliberar todas 

as sugestões relacionadas à estratégia. E a gente tem que deixar bem 

claro o que é estratégia, acho que esse é um ponto importante que 

usualmente as organizações tem muita dificuldade, aquelas decisões 

estratégicas, essa é uma coisa importante, decisões que nos afetarão 

por longo período de tempo. Então, é uma coisa que começa em uma 

Diretoria e não acaba nas próximas Diretorias, por isso é muito 

importante que este Conselho seja escutado antes das estratégias serem 

tomadas como dadas líquidas e certas. Outro ponto em relação ao Plano 

Diretor de Informática. Acompanhei sua proposta na qual se colocou o 

Plano Diretor de Informática como uma obrigatoriedade do orçamento e 

gostaria de nesse mesmo bojo solicitar sua atenção para que esse 

trabalho redunde também na apresentação de um Plano Diretor de 

Recursos Humanos, tendo em vista que 50% de todo dinheiro que os 

sócios colocam no Clube são destinados a suprir as contas de pessoas. 

Respeitosamente a toda estrutura que temos no Clube, quando se 

pergunta por que tantos Diretores, 170, 180 Diretores? A resposta mais 

padrão que vem para a gente é porque as nossas pessoas, os nossos 

funcionários têm certas limitações que precisam ser complementadas. 

Então, precisamos resolver esse dilema e um Plano Diretor de Recursos 

Humanos pode trazer essa resposta, uma resposta que capacite o nosso 

turno de pessoas, desonere dessas obrigações associados que estão hoje 
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prestando serviço voluntariamente para cumprir um gap de 

competência. Acho que é isso que estamos buscando quando se fala em 

termos de profissionalização. E por último, Dr. Jorge, mas não menos 

importante, quando se fala em Orçamento Base Zero eu gostaria de 

deixar uma recomendação muito forte, não existe Orçamento Base Zero 

para uma parte de uma organização, porque o Orçamento Base Zero 

nada mais é do que o cruzamento na vertical, se imaginarmos uma 

matriz, na vertical teríamos as entidades e na horizontal, nas linhas 

dessa matriz teríamos os recursos e não há como pensar nisso de uma 

maneira integrada. O que seria entidade, recurso, somente para 

exemplificar, por exemplo, a conta de Telecom é um recurso, alguém vai 

gerir a conta de Telecom em uma empresa que faz Orçamento Base 

Zero. Que entidades usam a conta de Telecom? Teríamos então área de 

restaurantes, área financeira, área da Secretaria, essa distribuição 

pelas áreas, com o cruzamento do que são os recursos que se forma um 

verdadeiro Orçamento Base Zero. Então, enquanto não tivermos esse 

orçamento implantado na totalidade de nossa Entidade nós não 

podemos dizer que temos um Orçamento Base Zero, nós temos sim um 

orçamento que começa que se pode dizer, imaginando que não tem 

recursos, mas o conceito de Orçamento Base Zero não pode ser aplicado 

nessa condição. Espero que essas contribuições sejam úteis, levadas em 

consideração e coloco-me sempre à disposição para qualquer dúvida 

que tenha em relação a elas, poder ser consultado a qualquer tempo. 

Obrigado, desejo sucesso, que o seu sucesso é o sucesso do Clube. 

 

Presidente – Valiosas a sua contribuição como sempre, Dr. Luís. Vou 

dar a palavra ao Dr. Jorge, depois, apenas para racionalizar os 

trabalhos, porquanto anotei tudo que o Dr. Luís falou e muito do que o 

senhor disse tem sido objeto de análise. Claro que agora o Dr. Jorge 

com esses subsídios, vamos levar em conta também esses 

esclarecimentos e essas colocações sempre preciosas do Dr. Luís. 

Então, daria a palavra para o senhor se achar agora o momento para 

responder e depois já abriríamos para o setor específico. Aproveito para 

verificar que o Dr. Arnaldo Osse Filho, constou que ele pediu a palavra, 

depois retirou, então, gostaria de verificar. Vi que também está o Dr. 

Rodrigo Lara inscrito, Dr. Cândido Padin. A matéria não é da Ordem do 

Dia, é uma matéria expositiva, longe de mim impedir a utilização da 

palavra por todos, como o Dr. Luís, os senhores vão trazer excepcionais 

esclarecimentos, mas não é matéria da Ordem do Dia, é uma exposição. 

Então, vamos ouvir o Dr. Jorge, vamos ver o que ele fala e vamos 

racionalizar os trabalhos desta forma. Pois não, Dr. Jorge. 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Rapidamente, Dr. 

Manssur, somente para esclarecer, nós acertamos que hoje ia ser dado 

apenas um posicionamento, que restaurantes iria detalhar o trabalho 

que estão fazendo e que marcaríamos uma nova reunião do Conselho 

especificamente para conversar sobre o trabalho da Comissão Especial. 

A pergunta do Dr. Luís Figueiredo. Não temos intenção de falar que 
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houve falha no orçamento, na PO 2021, o que foi feito é que as 

Comissões Permanentes fizeram recomendações em comum acordo com 

o Dr. Ivan, que era Presidente na ocasião e foi reeleito agora, foi 

estabelecido que esta Comissão Especial criada iria acompanhar os 

trabalhos, para que as recomendações feitas naquela ocasião pelas 

Comissões Permanentes fossem atendidas, foram acordadas pela 

Diretoria que precisaria fazer essa adequação. A terceirização de 

restaurantes realmente é um trabalho grande, requer não somente a 

parte de serviços como também impostos e assim por diante. Tanto que 

a resposta da Diretoria de Restaurantes foi “Isso vai ser feito até o ano 

que vem, até 2022”. Então, é um trabalho longo que tem que ser 

abordado sobre os vários aspectos de postos, de serviços, de qualidade, 

em custos. O Comitê Estratégico está sendo criado agora por sugestão 

também das Comissões e a ideia é que esse Comitê ajude na definição 

das estratégias do Clube e que seja providenciada a regulamentação 

desse Comitê para que na próxima nomeação do Comitê Estratégico já 

estejam devidamente aprovadas todas as suas regras pelo Conselho 

Deliberativo. O PDI, comentado pelo Luís Figueiredo, que ele propõe 

também o PDRH, Plano Diretor de RH. Concordamos com essa 

proposta, acho que tem que ter um Plano Diretor de RH, ao mesmo 

tempo em que tem o Plano Diretor de Esporte. Na hora que o Clube 

tiver o Plano Diretor de Desenvolvimento suportando o sistema de 

gestão em custos, um PDI, um Plano Diretor de Esportes e um Plano de 

Recursos Humanos vai ser muito simples, muito tranquilo fazer o 

orçamento, fazer os ajustes necessários. O Orçamento Base Zero, 

discordo um pouco do Luís, acho que ele pode ser feito uma vez que 

você tenha desenvolvimento do sistema de gestão em custos. Hoje já 

tem algum trabalho feito com conceito de base zero, não são muitas as 

áreas, mas o Orçamento Base Zero, simplesmente diferenciando, 

muitas empresas trabalham com orçamento incremental. A área no ano 

passado teve R$10 milhões de recursos alocados, este ano vai ter os 

R$10 milhões mais a inflação, mais um incremento qualquer. E o Clube 

está tentando trabalhar no base zero, onde todo ano você revê os seus 

custos, revê a sua prioridade estratégica dentro da empresa e os 

recursos que vão ser alocados. Então, são coisas bastante trabalhosas 

que precisam de muita informação, precisa de um ERP muito forte e 

isso está sendo levado em consideração pela Diretoria de Planejamento 

como também pela Diretoria Financeira. A Diretoria Financeira está 

tendo uma participação muito forte em todo esse processo de revisão e 

realmente não estamos falando em falhas totais ou grandes falhas no 

orçamento de 2021, e sim ajustes, ações e recomendações feitas pelas 

Comissões Permanentes do Clube. Agora parece que o Dr. Lara quer a 

palavra, Dr. Manssur. 

 

Presidente – Deixe-me colocar aos senhores e já verifiquei a 

importância obviamente deste tema. Em boa hora estamos aqui com 

essa plataforma virtual, esse tema é da maior importância, nós temos 

uma pauta a cumprir. Trouxe, até por sugestão minha, aprovada pelos 
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colegas, como uma forma de apresentar aos senhores, para que todos 

pudessem tomar conhecimento desse trabalho que está sendo realizado. 

Se abrir os debates agora obviamente que iremos prejudicar os demais 

itens da pauta. O que vou sugerir, tendo em vista esta plataforma, já 

havia conversado com o Dr. Jorge, Dr. Brant e Dr. Rodrigo, eu vou 

marcar uma reunião do Conselho, a próxima seria no dia 28 de junho, 

em meados do mês de junho com um único item: Apresentação pela 

Comissão Especial dos trabalhos até então realizados, que ainda estão 

longe de chegarem totalmente ao final. Dr. Jorge se preocupou apenas 

em dizer quais os temas que estão sendo objeto de nossas 

preocupações, certo, Dr. Jorge? 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Perfeito. 

 

Presidente – Aí marcaríamos isso em meados de junho. Comunicaria 

às senhoras e aos senhores Conselheiros, o único item seria este, não é 

uma reunião formal do Conselho, com aprovação de ata, e tudo o mais, 

apenas uma exposição da Comissão Especial destinada a esses estudos, 

para que eles apresentassem, aí os senhores poderiam também tecer 

todas as considerações, porque se abrir, já vi que o ilustre Engenheiro 

Cândido Padin pediu a palavra, Engenheiro Arnaldo também, o Dr. 

Rodrigo também. Ainda queria ouvir, porque é importante para que os 

senhores possam ouvir o trabalho que se fez em bares e restaurantes. 

Os senhores vão ouvir esse trabalho, vão ver os quadros sinópticos que 

serão apresentados, eu lhes prometo, que antes do dia 15 de junho irei 

chamar uma reunião virtual especificamente para apresentação 

detalhada de todo o trabalho e abrir às perguntas e aos debates, mas se 

fizer agora irei prejudicar os demais itens da Ordem do Dia. Tivemos 

um Expediente relativamente breve, são 20h15, então pediria, por favor, 

se os senhores poderiam me dar esta compreensão, eu lhes prometo 

que até o dia 15 de junho os senhores terão, já estou solicitando, Dona 

Maria de Lourdes, a senhora veja, por favor, a primeira ou segunda-

feira do mês de junho, já fica marcada uma reunião com convocação de 

todos os Conselheiros para que possamos apresentar este 

relevantíssimo trabalho, trabalho de fôlego. E como primeira 

amostragem desse trabalho os senhores vão verificar agora, e fiz 

questão junto com meus pares, Dr. Jorge, Antonio Augusto e Dr. 

Rodrigo Lara, de começar por bares e restaurantes, para trazer essa boa 

notícia aos senhores, porque sei que é uma preocupação enorme. 

Pediria essa compreensão e passaria agora, se os senhores me 

permitirem, a palavra ao Dr. André Novaes Patury Monteiro e ao Sr. 

Fabiano Cartolano de Almeida Barros para que apresentem este 

trabalho que considero da maior relevância, da maior importância. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (pela ordem) – Por se tratar de um 

tema extraordinário, não previsto na convocação, gostaria que fosse 

seguido o rito de seguirmos com os itens que demandam deliberação e 

discussão, para que eles não fiquem premidos e se tome uma decisão 
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no correr do tempo, que a decisão por ir mais para frente, pois como o 

senhor também comentou que haverá uma reunião adicional, eu acho 

que teremos mais espaço para isso e não prejudicaríamos as decisões 

de uso de fundos, e também tão importante quanto essa de ajuste em 

nossos ordenamentos, que estão previstas na convocação de hoje. Essa 

seria minha colocação. Obrigado, Dr. Manssur. 

 

Presidente – Foi justamente isso que havia dito, mas se o senhor 

verificar, no item B do Expediente, isso é regimental, constou exposição 

sobre os trabalhos. O Sr. Jorge já expôs e de forma geral o senhor fez 

seu aparte. E agora vamos ouvir apenas o Dr. Fabiano para falar sobre 

bares e restaurantes, em seguida, Dr. Luís, vamos dar sequência à 

pauta do dia, por favor. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – De fato passou desapercebido, foi 

impertinente a colocação, perdão. 

 

Presidente – De jeito nenhum. 

 

Fabiano Cartolano de Almeida Barros – ... Passei uma apresentação 

para exibir a vocês ... gostaria, primeiro, até agradecer ao Dr. Manssur, 

Dr. Jorge Ehrhardt e Srs. Membros do Conselho, pela oportunidade que 

a gente está tendo para trazer essa transparência de restaurantes para 

vocês, sob a liderança do André Patury. É uma área, como todo mundo 

sabe, gigantesca, de grande magnitude e importância e tem necessidade 

de estar em constante evolução sem nunca esquecer nosso principal 

foco, que é atender com respeito e qualidade o sócio. Pode passar ao 

próximo slide. Somos uma área que demanda historicamente uma 

média de atendimento de 135 mil sócios por mês, então, hoje, devido à 

pandemia caiu esse atendimento para a casa dos 60 mil em média de 

atendimentos/mês. Se a gente der uma olhadinha no passado, olhar 

2019, o nosso fluxo de atendimento e verificar como a gente está 

atendendo este ano. Nesse gráfico expus em três frentes. 2019 como era 

nosso atendimento. A nossa primeira projeção orçamentária, tendo em 

vista uma projeção de frequência de associados no Clube, que está em 

cinza, para o ano de 2021, em vermelho está nossa nova projeção de 

acordo com o Orçamento Zero, digamos assim, para os próximos meses. 

Em amarelo inicial é o que já aconteceu, já está concluído nos meses de 

janeiro, fevereiro, março e abril. Dando continuidade, a nossa frente de 

trabalho, a gente está sempre levando em premissa para conseguir 

controlar os custos de restaurantes é redução de mão de obra, redução 

de despesas, ampliação de receitas, e sempre, sempre a satisfação do 

associado do Esporte Clube Pinheiros. Não vou levar muito tempo aqui, 

passar ao próximo slide para já conseguir entrar com mais detalhe para 

vocês. Estamos trabalhando com ênfase em três pilares, que é o 

controle de insumo, a padronização e o treinamento da equipe. Dentro 

do controle de insumo a gente está com implantação de um módulo de 

estoque, agora já estamos em fases finais de contratação, o qual hoje o 
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estoque está sendo controlado de forma manual através de planilhas e 

controle de verba nos pedidos que são efetuados. O módulo de estoque 

vai vir integrado com a nossa frente de caixa, ou seja, sei exatamente o 

que foi vendido, quanto que saiu do estoque, então, essa parte é 

essencial para a gente conseguir ter o controle de insumos dentro de 

cada ponto de venda. Isso vai reduzir em torno de 10% na estocagem de 

cada PDV. Dentro do pilar de padronização a gente está com as fichas 

técnicas e uso de posicionadores. Essas fichas técnicas levam em 

consideração cada prato disponível em cada cardápio de cada PDV, 

onde a gente tem uma padronização focada em redução de desperdício, 

então, o prato que você serve dentro da piscina ou serve dentro do 

Boliche vai ter exatamente a mesma gramatura. Então, isso vai ter um 

impacto direto nos desperdícios e com isso a gente consegue também 

maximizar nossa receita. Quanto menos a gente perde mais têm 

recursos para continuar as vendas e nosso controle de CMV fica perfeito 

para conseguir fazer o trabalho melhor, sempre reduzindo custos, 

ampliando receita. E dentro do pilar de treinamento a gente já entrou 

este ano, contratamos no ano passado uma equipe para fazer o 

treinamento do nosso corpo operacional de atendimento, onde a gente 

deixa de ter aquele tirador de pedidos e passa a ter um vendedor, é um 

vendedor que vai estar apto a atender melhor o nosso associado, é um 

vendedor que vai estar atento às necessidades do associado, então, ele 

vai estar desde ofertando produto até mais agilidade no atendimento. 

Isso nos traz o quê? Maior atendimento, maior número de pessoas por 

um colaborador, então, a gente consegue maximizar o uso do nosso 

quadro reduzido de mão de obra. Então, é importante salientar que no 

ambiente de restaurantes é um ambiente complexo e dinâmico, onde 

temos que estar sempre atentos também ao mercado, desde a parte de 

falta de insumos a possíveis inflações de preços, então, hoje, a nossa 

estrutura para fazer a elaboração de preços no cardápio a gente está 

olhando diretamente o mercado. Se tiver alguma inflação que impacte 

diretamente nas nossas fichas técnicas isso vai ser levantado, vai ser 

discutido com nosso Diretor André, para ver onde a gente consegue 

controlar esta movimentação no mercado. Então, todos esses itens que 

estão aqui em nosso plano de ação, de treinamento, ficha técnica, 

aquisição de posicionador, reajuste de preço de cardápio. O reajuste foi 

mínimo que tivemos nos preços do cardápio e conseguimos com esse 

reajuste já ter um aumento em nosso ticket médio, então, temos 

também já expressos no RAM, onde todos têm acesso, um aumento da 

receita na casa de 6%. Vou pedir para passar ao próximo slide. Dentro 

dos resultados já observados a gente pode notar uma melhora na 

margem bruta sobre o preço de venda. Essa evolução é possível devido 

ao uso de cardápios inteligentes, baseados em Curva ABC e insumos 

disponíveis no PDV. Então, o que seria um cardápio inteligente? Temos 

os produtos da Curva ABC que são top de venda e consumo dos 

associados e aqueles itens que são utilizados para fazer esses produtos 

também vão ter outros pratos disponibilizados dentro do PDV. Os 

únicos PDVs que apresentaram uma leve queda na margem foi devido a 
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retirada do sistema de buffet, como é o caso do CCR que, porém, teve 

uma maior venda do produto à la carte, uma maior procura, o CCR está 

conseguindo atender muitíssimo bem todas as pessoas nos seus 

diferentes horários, almoço e jantar. Dentro do Fitness, que também 

teve uma queda, a queda é referente também à baixa frequência do 

associado devido a essas alterações de horários, novos protocolos, o 

Fitness também teve uma queda na margem bruta, então, os produtos 

foram muito reduzidos para conseguir fazer esse atendimento. Pode 

passar ao próximo slide. Agora com relação à mão de obra nos pontos 

de venda. Para uma melhor adequação do quadro de colaboradores 

frente a um melhor atendimento que podemos proporcionar ao 

associado foram levantadas bases históricas de venda por horário em 

cada um dos PDVs. Dessa maneira a gente conseguiu alterar o horário 

de funcionamento de alguns PDVs e essa alteração de horário de 

funcionamento do PDV nos permitiu trabalhar com apenas um turno de 

alguns funcionários. Então, não tem mais a necessidade de um quadro 

duplicado para atender das 7h da manhã até às 22h, sendo que no 

período matinal não tem uma procura que justifique. E já temos outros 

PDVs que conseguem fazer esse atendimento. Também foram criadas 

áreas com atendimento e sem atendimento dos PDVs, dentro de cada 

PDV, então, na piscina a gente tem a área com atendimento e área sem 

atendimento, no 9 Pinos também temos área com atendimento e sem 

atendimento, o que se tornou até essencial nesses tempos de pandemia, 

porque dá maior rotatividade nas mesas e onde a gente está com a 

capacidade reduzida. Tais criações de área com atendimento e sem 

atendimento nos possibilitou reduzir o quadro de mão de obra 

sobressalente nos PDVs. Iniciamos nesse tema também ainda de mão 

de obra, como falei anteriormente, o treinamento da equipe para melhor 

atender o associado, com maior presteza, agilidade e atenção ao 

associado. Iniciamos um trabalho também no tema de mão de obra 

terceira, que vou expor no próximo slide. E na mão de obra terceira 

vimos a possibilidade de trabalhar de maneira mais racional. Agora 

posso até pedir para dar um pulinho ao próximo slide para explicar o 

que seria essa mão de obra terceira. A mão de obra terceira que 

estamos utilizando, foi feito um contrato com uma empresa chamada 

EGL, então, esse contrato foi acompanhado do nosso jurídico frente ao 

jurídico da EGL nos garantindo não termos problemas trabalhistas, 

qualquer tipo de processo trabalhista. Então, temos uma empresa 

terceirada, EGL, que nos fornece mão de obra para períodos sazonais, 

então, a gente vai ter uma mão de obra mais racional, onde a gente 

contrata mão de obra na real necessidade para um final de semana ou 

no caso de verão ou eventos a gente contrata essa mão de obra para 

prestar o serviço, não havendo aquela necessidade de pagar 

parceladamente uma pessoa que você vai usar duas vezes dentro do 

mês. Então, a gente conseguiu trazer essa mão de obra para finais de 

semana de alto fluxo, provavelmente no futuro estaremos utilizando 

quando tiver competições, quando tiver aumento de fluxo em 

determinados períodos a gente consegue trazer essa mão de obra para 
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fazer o atendimento e nisso a gente gera uma economia com 

contratação, que há todo um gasto na contratação, com encargos, 

benefícios, 13º, férias, entre outros gastos que se teria com uma 

contratação via CLT. E assim a gente atua de forma mais precisa na 

real necessidade de mão de obra para atendimento nos demais pontos 

de venda. Então, essa parte de mão de obra terceira, que a pessoa 

acaba confundindo nessa parte de terceirização, a mão de obra terceira 

é utilizada para suprir essas necessidades, inclusive devido à Covid 

alguns funcionários que se ausentam nós estamos conseguindo cobri-

los justamente com essa mão de obra terceira. Então, quando uma 

pessoa se ausenta, fica 15 dias afastada eu consigo trazer um terceiro 

para não dar falta no atendimento, então, consigo trazer, faz o trabalho, 

o custo é inferior ao fazer uma contratação nova e a gente tem essa mão 

de obra terceira. Pedir para passar mais um slide. E as ações tomadas 

já geraram efeitos na produtividade dos colaboradores também. Hoje 

temos um quadro que já está mais eficiente, o qual realiza maior 

número de atendimentos, focado na satisfação do associado. A 

quantidade média de atendimento por colaborador já apresentou uma 

evolução, isso trouxe para a gente o quê? Temos uma equipe sim, 

capaz, e com certeza com mais treinamento, mais engajada e mais 

produtiva ela será, isso já está sendo provado agora e com mais 

treinamento, o treinamento está previsto para finalizar em julho, o 

treinamento de toda equipe, então, mais engajada e mais atendimentos 

vamos conseguir gerar com o quadro reduzido de mão de obra. Pode até 

passar ao próximo slide. Se fizermos uma análise, nosso quadro hoje, 

hoje estamos com um quadro de colaboradores 32% menor do que já foi 

projetado para 2021, com 232 colaboradores de fato ativos e uma média 

de R$1 milhão de folha de pagamento, que se a gente comparar isso ao 

mesmo período de 2020 teve uma redução superior a R$900 mil por 

mês de custos, o que gera uma economia na casa de R$10,8 milhões no 

ano somente com a parte de mão de obra. Então, a gente está 

conseguindo fazer um trabalho no qual o quadro reduzido está 

conseguindo dar o atendimento que um quadro que antigamente, posso 

até falar, o quadro estava inflado, então, a gente com um quadro 

reduzido tem condição de atender e tem condição de atender com 

qualidade. Então, sempre nas premissas de treinamento já apontadas 

anteriormente. Até passar mais um slide. E para trazer um pouquinho, 

como estamos nesse retorno da reabertura do Clube, estamos no 

caminho certo, estamos atuando em frentes de real eficiência e que 

trarão ao Esporte Clube Pinheiros um resultado satisfatório, podendo 

chegar inclusive a resultado positivo, à medida que a frequência do 

associado do Esporte Clube Pinheiros retornar ao Clube para o seu dia 

a dia, retomando suas atividades e esportes. Então, estamos no 

caminho, devido a toda essa pandemia nossa frequência do Clube, 

como já disse anteriormente, caiu de 325 mil acessos ao mês em média 

para pouco mais de 100 mil acessos ao mês, à medida que esses 

acessos do associado forem aumentando nós estaremos atendendo, a 

gente atende em média, 65% desse público que entra no Clube nós 
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realizamos o atendimento. E dentro de todas as premissas que estamos 

trabalhando, de fichas técnicas, de quadro de mão de obra bem 

treinado, sem a necessidade de uma mão de obra excessiva, com uso de 

mão de obra terceira pontual temos, sim, a chance de conseguir chegar 

a resultados positivos em restaurantes. Quis ser mais sucinto possível 

nessa apresentação para vocês, tem bastante ainda conteúdo hoje para 

ser debatido. Agradeço a todos pela atenção e o Departamento de 

Restaurantes está à disposição para qualquer dúvida, ideias também, 

sugestões, assim como o nosso Diretor André Patury, nós prezamos 

pela transparência acima de tudo. Agradeço ao Dr. Manssur pela 

oportunidade de abrir esse espaço para o Departamento de 

Restaurantes poder mostrar a vocês os planos de ação, onde estamos e 

aonde chegaremos. 

 

Presidente – Agradeceu. Dirigindo-se ao Diretor de Área de 

Restaurantes, que teria falado em primeiro lugar, mas teve problemas 

com o seu áudio, disse que entendeu importante trazer as 

considerações expostas, para que todos tivessem ideia do que está 

sendo realizado nesse vital setor do Clube, mas que fará uma reunião 

específica, para que todos esses pontos sejam objeto de discussão e 

também haverá oportunidade de ouvir os Diretores a respeito desse 

relevante assunto. 

 

André Novaes Patury Monteiro – Agradeceu pela oportunidade. 

 

Presidente – Como o problema com o áudio do Diretor André persistia, 

congelando inclusive a imagem, esclareceu que ele seria ouvido numa 

outra oportunidade, com a devida atenção. 

 

 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 715ª Reunião Ordinária, realizada 
no dia 26 de abril de 2021. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada 
conforme apresentada. 

 

 

Item 2 - Apreciação do processo CD-01/2021, referente ao pedido 
formulado pela Diretoria, de autorização do Conselho 
Deliberativo para utilizar recursos do Fundo Especial no 
valor estimado de até R$320.000,00, para executar obra 
de nova área para atender exclusivamente às atividades 
do CAD GYM. 

Presidente – Trata-se de um pedido da Diretoria, de autorização do 
Conselho para utilização deste valor de R$320.000,00, que é do Fundo 
Especial, portanto, depende de autorização nossa, para criar nova área 
para atender exclusivamente às atividades do CAD. Foram ouvidas as 
Comissões Permanentes de Esportes, de Obras, Jurídica e Financeira e 
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os senhores tiveram acesso aos pareceres e às principais peças do 
processo. Para que os senhores tenham uma melhor compreensão eu 
anotei aqui, num trabalho efetuado neste fim de semana, o seguinte, 
para colaborar com a formação do juízo dos senhores: as atividades do 
CAD são realizadas hoje no Conjunto Desportivo Recreativo e essas 
atividades o são de forma compartilhada. E cada vez que tem que se 
iniciar essas atividades são montadas estruturas e logo em seguida 
desmontadas. A nova instalação, e esses dados retirei dos autos 
específicos, a informação é mais adequada, mas nos autos pude 
sintetizar, a nova instalação terá um espaço coberto ao lado da antiga 
Churrascaria e será de uso exclusivo para o CAD, o que permitirá o 
aumento da capacidade dos inscritos na atividade. O prazo para 
execução desse trabalho é de 12 semanas. E noto que houve uma 
recomendação da Comissão de Obras. A primeira, e vou encaminhar se 
a proposta for aprovada, para que a Diretoria observe ambas as 
recomendações da Comissão de Obras e uma da Financeira. A primeira 
da Comissão de Obras é instalação de um para-raios para segurança, 
tendo em vista que a estrutura do local será metálica. Então, acho isso 
fundamental que se faça e tenho certeza que se fará. E a segunda, 
também, é a questão relativa à regularização perante os Órgãos Oficiais, 
alvará. E somente se iniciará a obra após esta licença. Por sua vez, a 
Comissão Financeira, que também foi concordante, ela pede, e bem, 
com boa cautela, que quando se cuidar do remanejamento de espaço 
que se tragam as definições métricas para avaliação do que se pretende 
fazer, viabilizando assim a mensuração, uma vez concluída a obra, do 
sucesso que certamente ocorrerá.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dr. Manssur, trago aqui um ponto 
que gostaria que fosse observado, que é um detalhe muito importante 
dessa solicitação das aprovações. Tendo em vista que aquela área da 
churrasqueira é uma área de recuo, ou seja, é uma área que tem um 
aspecto de “Será que nós podemos utilizar integralmente para nós ou 
não”, a minha pergunta que gostaria de entender é se eventualmente 
corremos o risco de ao fazer um investimento da área de recuo possa 
fazer com que a gente perca o dinheiro. Por que pergunto isso? Por que 
recentemente houve um incêndio na antiga marcenaria do Clube e o 
Plano Diretor de Desenvolvimento prevê de certa forma que essas 
atividades, como aquela da marcenaria fossem externalizadas do Clube 
e o espaço que sobra lá, que é um espaço sem discussões com relação à 
Prefeitura, é um espaço integralmente nosso, é um espaço bastante 
interessante para eventualmente se construir algo inteiramente 
adequado as nossas crianças, tendo em vista que por mais esforço que 
façamos na área antiga da churrasqueira, ela tem um pé direito baixo, 
ela precisa todo um conjunto que não vai permitir que as crianças 
façam algum tipo de atividade de jogar bola muito alto ou fazer coisas 
dessa forma. Então, essa seria em resumo a dúvida que tenho, se por 
ser uma área de recuo corre-se o risco. E se seria pertinente em algum 
momento que a Diretoria avaliasse o uso da antiga área da marcenaria, 
construindo uma instalação, assim, padrão Pinheiros mesmo, para que 
nossas crianças se iniciem no esporte, feito inicialmente o CAD pela 
família do Dr. Lima, que ela vá para frente e resgatemos realmente o 
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que sempre o CAD foi, que é a formação de indivíduos com base no 
esporte desde criança. 
 
Presidente – Dr. Luís, a pergunta do senhor é, como sempre, 
pertinente, é eminentemente técnica, como me faculta o Regimento, eu 
vou pedir ao Sr. Presidente da Diretoria ou quem ele porventura achar 
por bem indicar, que venha a responder, porque inclusive há outras 
perguntas nesse sentido, portanto, essa explicação da Diretoria se 
apresenta de rigor. ... pergunto ao Presidente se gostaria de ouvir todas 
as manifestações e se manifestar ao final? 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Prefiro me manifestar ao final. 
 
Presidente – Então, vou dar a palavra pela ordem de inscrição. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – ... Quero apenas fazer um aparte àquilo 
que o nosso colega Figueiredo acabou de comentar do que se refere à 
regularização dessa obra. Ele tem toda razão pelo fato de estar próximo 
do recuo, tendo em vista pé direito baixo, por isso houve uma 
recomendação da Comissão de Obras no sentido que essa obra só fosse 
iniciada após ter todas as autorizações necessárias do Poder Municipal, 
eventualmente para evitar a preocupação dele, que eventualmente já 
gasta o dinheiro e depois o Clube tenha problemas por isso. Então, é só 
um aparte que queria fazer ao pronunciamento que ele fez, dizendo que 
a preocupação dele também foi da Comissão de Obras quando 
recomendou que essa obra só fosse iniciada com as devidas...  
 
Presidente – Eu li essa recomendação, engenheiro, tanto que se houver 
a votação, dependendo da votação eu encaminharei com a observância 
estrita desta recomendação e da outra também, do para-raios.  
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Era só isso. Obrigado. 
 
Cândido Padin Neto – ... Vi o Luís há pouco falar sobre a preocupação 
dele, essa obra começou lá atrás comigo, onde estudamos a confecção 
nesse adendo praticamente ao CAD, ao tempo acho que foi o 
Conselheiro, o nosso amigo Libão que havia pedido, porque o CAD GYM 
necessitava de uma área para ele e o CAD realmente não comportava, 
aquele prédio do CAD não comportava essa área. Então, uma das 
opções que tivemos em projeto e estudando a obra foi realmente fazer 
esse adendo ali com a cobertura. Não vi agora o projeto que foi, mas 
realmente temos que tomar cuidado com as estruturas metálicas que 
compõe, tanto para chuva quanto barulho, e tudo, que podem ter essas 
atividades. E com relação a recuos também nós tomamos as devidas 
precauções à época, então, acredito que isso não seria o entrave agora, 
mas é uma obra que eu acredito que deveria ser agora para tapar uma 
situação. Mas realmente a gente deve ter como diretiva uma adequação 
daquele local para que se possa ser utilizado amplamente para esse tipo 
de atividade. Então, ele ficou meio capenga, eu acredito que realmente a 
gente fez, ficou meio capenga, porque tivemos que correr com as obras e 
as crianças não poderiam não ter um local para ficar aquele tempo. 
Então, ali acho que deve ser motivo de um estudo mais aprofundado 
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para se utilizar toda aquela área. O Luís também nos falou da área 
onde pegou fogo, que foi a parte de marcenaria. Nós temos que entender 
o Clube, o quanto a gente precisa de marcenaria, porque é um custo 
realmente enorme para se manter todo aquele equipamento, aquele 
material, tudo isso. Havia em estudo, até juntamente com a Arquiteta 
Ana Sá nós fizemos um estudo, seria utilizado para outras áreas, então, 
acredito que se possa olhar com mais carinho essas situações, como foi 
exposta pelos Conselheiros, para que possamos adequar melhor os 
espaços ociosos que temos hoje no Clube e precisa ser dado um fim 
para essa área, como foi lá, essa que realmente tivemos problema com 
incêndio. Então, com relação a todos esses aspectos que levantaram eu 
acredito que não tem problema nenhum, ela está apta a ser votada sim, 
mas com essas ressalvas que foram postas. Obrigado. 
 
Presidente – Muito obrigado ao senhor pela sua manifestação. ... Vou 
apenas fazer uma solicitação, a emoção do início da reunião me 
impediu, mas já tinha anotado. As reuniões virtuais são por 
necessidade, mas devem se processar como as presenciais. Nas 
reuniões presenciais os debates são entre os Conselheiros na fase de 
discussão e depois na votação obviamente nós é que decidimos. Quer 
entre os Conselheiros, quer com relação aos Diretores que nos honram 
como convidados a participar, eu pediria encarecidamente que se 
abstivessem de manifestações, porquanto nas presenciais não seriam 
possíveis essas manifestações, que elas são privativas de Conselheiros, 
quer de Diretores ou Diretoras, quer de Conselheiros entre si. O 
Conselheiro que quiser se manifestar é no aparte ou se inscrevendo. 
Então, pediria, por favor, que os comentários que estão sendo lançados, 
com muita honra, a liberdade de expressão é plena, mas não neste 
momento, porque vai se abrir uma discussão paralela e não é normal 
nem na presencial e muito menos na virtual. Pediria essa colaboração, 
essa compreensão pela boa condução dos trabalhos.  
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... Acho que 
está se debatendo neste momento é aprovação do CAD GYM. A ideia da 
Diretoria é que fique no mesmo espaço toda área do CAD, onde hoje o 
CAD GYM ocupa uma parte do antigo Fitness, área na qual queremos 
destinar exclusivamente para artes marciais. Então, no Fitness antigo 
iria todo Boxe que hoje está ocupando aquele espaço na marquise do 
Salão de Festas e todas as lutas seriam concentradas lá. E o CAD seria 
concentrado aonde está hoje, aonde está o novo CAD colocaríamos o 
CAD GYM. Com relação àquele espaço que pegou fogo e que não é hoje 
o momento de debate com relação à ocupação daquela área. Por ser 
uma área muito nobre, no meu entender não será destinado à parte de 
manutenção, poderá ser criado um novo espaço para esporte que o 
associado possa utilizar. Com relação à área de manutenção temos 
outros espaços. Quem já conhece o 2º subsolo do estacionamento da 
Faria Lima sabe a extensão daquele local. Temos na parte de cima no 1º 
subsolo, desde que criadas as devidas condições sanitárias e salubres 
para uso dos nossos funcionários poderíamos destinar aquele local para 
parte de manutenção, ficando, porém, aquele espaço que era a antiga 
marcenaria, serralheria para uso do sócio, pode ser usado para o 
Programa Esporte e Saúde, que retiraríamos do antigo Fitness, poderia 
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ser utilizado. E outras modalidades esportivas que lá teriam espaço. 
Então, acho que no momento é decidir se aquele local, desde que 
devidamente liberado pela Prefeitura, com todos os recuos respeitados, 
é lógico que sabemos disso, ninguém faria um projeto se respeitar os 
devidos recuos, mas tenho certeza que a obra não se iniciará sem a 
devida aprovação, como tudo que tem sido feito por nós. Acho que é 
isso, se alguém tiver dúvidas estou à disposição.  
 
Eucy Maria Malta Ferreira Cintra de Barros (aparte) - É somente um 
aparte a respeito dessa obra do CAD, porque falar em estrutura 
metálica e estou vendo inclusive que bastante gente está entrando para 
dizer que “Acha que não concorda muito com esse tipo de obra”. Eu não 
entendo nada, não sou engenheira, mas pelo barulho, e o que pensei foi 
mais pela temperatura, porque no tempo de verão como é que fica isso? 
É somente a cobertura que é metálica ou é a estrutura toda? É fechada, 
é metálica? ... Aguardei a exposição deles, porque pensei que eles 
pudessem me esclarecer, mas como não senti um esclarecimento eu 
quero perguntar novamente. 
 
Presidente – Será esclarecido agora. Presidente, o senhor ouviu a 
pergunta, se haverá no tempo de verão, em razão de cobertura se 
haverá alguma dificuldade ambiental com relação à temperatura? 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Acho que pela 
própria ventilação, pela altura do imóvel a ser feito no local não teria 
problema nenhum, a ventilação seria mais do que adequada, não vejo 
problema disso, inclusive aquela obra que foi feita anteriormente do 
CAD nós temos umas telhas sanduíche, também com esse tipo de 
preocupação. Essa é a primeira vez que ouço essa preocupação, mas é 
válida. 
 
Eucy Maria Malta Ferreira Cintra de Barros – Alguém também 
colocou a respeito de construir em outro local, porque de repente esse 
local não seria suficiente, e tal, só pediria, assim, que vejo a 
preocupação de todos os associados com a nossa área verde do Clube, 
de repente começa a levantar edificação aqui, ali, ali, ali, se isso não vai 
diminuir muito a nossa bela área verde que a gente tem dentro do 
Clube, que todos admiramos muito, né. Só isso. Boa noite. Obrigada. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – A cobertura 
seria feita onde já existe um campinho de grama sintética, quer dizer, 
não afetaria em nada a nossa vegetação já existente no local, é só cobrir 
aquele campinho que já está. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit (aparte) – Queria apenas fazer um aparte 
à Conselheira que me antecedeu, a preocupação dele é válida, só que 
está previsto no projeto uma telha de alumínio tipo sanduíche, com 
isolamento térmico e condutividade térmica entre 0,45 e 0,40. Quer 
dizer, foi tomada essa preocupação no que se refere ao conforto técnico 
quando foi projetada essa estrutura. Isso que queria esclarecer, então, a 
estrutura metálica está sendo prevista uma telha tipo sanduíche com 
isolamento térmico. 
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Presidente – Obrigado pelo esclarecimento. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini (aparte) – ... Gostaria de fazer 
um questionamento ao Presidente da Diretoria, que não tinha ficado 
muito claro para mim anteriormente, depois das explicações dele 
começou a clarear, mas ainda não ficou evidentemente claro a mim se a 
obra que estamos aprovando hoje tem relação direta com a obra que 
tinha sido aprovada em 2019 para construção do novo espaço CAD. 
Entendi que o plano, muito adequadamente explicado pelo Dr. Ivan 
Castaldi, é manter todas as atividades do CAD próximas, mas não 
consegui compreender se a obra que está sendo realizada agora havia 
sido planejada anteriormente para ser feita em conjunto ou se é uma 
nova obra, não havia sido planejada, está sendo planejada somente no 
momento.  
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Essa é uma 
nova obra, não estava contemplada naquele primeiro projeto. Naquele 
primeiro projeto utilizamos a preexistência já existia na Churrascaria, 
essa exigência foi posterior àquela obra. 
 
Presidente – Estamos esclarecidos, Dr. Sérgio Gasparini, por favor? 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Esclarecidos. Muito obrigado. 
 
Presidente – Vejo que não há mais inscritos, então, vou tomar a 
liberdade de dar por encerrada a fase discussão. E vou à fase de 
votação. Como os senhores já se familiarizaram nas reuniões anteriores, 
quer oficial, quer a de demonstração, vamos apresentar um quesito 
para ser respondido, mais ou menos seria: Quem estiver de acordo com 
o pedido da Diretoria, com as recomendações da Comissão Permanente 
de Obras, duas, que as li, e com a da Comissão Financeira, uma, que 
também dei conhecimento aos senhores, responderiam sim; aqueles 
que não estiverem de acordo com esse pedido da Diretoria de 
autorização, responderiam não. Então, pediria ao Administrador do 
sistema, por favor, que estampasse na tela o quesito e abrisse o 
processo de votação. Então, vou ler aos senhores. Item 2, está em azul à 
margem direita. A ilustre Conselheira ou ilustre Conselheiro aprova o 
pedido de autorização formulado pela Diretoria para utilizar recursos do 
Fundo Especial no valor estimado de até R$320.000,00, para executar 
obra de nova área para atender exclusivamente às atividades do CAD 
GYM, com as recomendações da Comissão Permanente de Obras e 
também da Comissão Permanente Financeira. Quem estiver de acordo 
tem a alternativa 1; quem não estiver de acordo tem a alternativa 2. 
Podemos dar início ao processo de votação, por favor. 
 
Técnico da plataforma – Autorizado pelo Sr. Presidente, prestou 
esclarecimentos sobre a votação virtual, número de acessos e quórum. 
Em seguida, abriu a votação eletrônica e exibiu o resultado na tela. 
 
Presidente – Senhoras e Senhores: 112 ilustres Sras. Conselheiras e 
ilustres Srs. Conselheiros votaram sim e 15 ilustres Sras. Conselheiras 
e ilustres Srs. Conselheiros votaram não, razão pela qual por maioria de 
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votos a proposta foi aprovada e eu, para fins de taquigrafia e de ata vou 
proclamar o resultado. Por maioria de votos, o Conselho Deliberativo 
aprovou o pedido de autorização formulado pela Diretoria para utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$320.000,00, 
para executar obra de nova área para atender exclusivamente às 
atividades do CAD GYM, com as duas recomendações da Comissão 
Permanente de Obras e aquela outra recomendação da Comissão 
Permanente Financeira. É esta a proclamação do resultado.  
Por sugestão do Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, pediu ao 
técnico da plataforma que a partir de então colocasse um cronômetro 
na tela, para contagem do tempo de 10 minutos para cada orador. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-04/2021, referente ao pedido 
formulado pela Diretoria, de autorização do Conselho 
Deliberativo para utilizar recursos do Fundo Especial no 
valor estimado de até R$150.000,00, para executar obra 
visando transferir o Espaço dos Funcionários – 
Departamento de Assistência Social (DAS) para o prédio do 
Centro Administrativo. 

Presidente – Foram ouvidas as Comissões Permanentes de Obras, 
Jurídica e Financeira e os senhores todos tiveram a possibilidade de 
acessar os pareceres. Eu tomei a liberdade, como no item anterior e é 
regimental, fazer uma breve síntese para os senhores. Esse item 3 tem 
como objetivo a elaboração de projetos executivos e execução de obra no 
espaço do subsolo do Centro Administrativo para receber as instalações 
do espaço dos funcionários, Departamento de Assistência Social, DAS, 
contemplando equipamentos para atender aos funcionários que 
frequentam o espaço. A justificativa do que pude depreender dos autos 
é que o espaço atual encontra-se em uma área destinada aos 
associados, distante de outras áreas no local. O Plano Diretor de 
Desenvolvimento previra essas obras e a douta Comissão Financeira 
fizera uma recomendação mais ou menos idêntica à anterior, mas vou 
retratar. Que futuramente quando houver oportunidade de obras 
encadeadas, ou seja, remanejamentos para otimização do uso de 
espaços disponíveis, que as solicitações de uso das verbas do Fundo de 
Investimento sejam enviadas em bloco, com apresentação de todas e de 
cada uma das motivações previstas para uma perfeita e melhor 
visualização. Eu quero informar que se porventura vier a ser aprovado 
este pedido de autorização será encaminhado com a recomendação da 
Comissão Financeira. Diante destas singelas explicações, abro a fase de 
discussão. Consulto a Sra. Maria de Lourdes se há inscritos. (Pausa) 
Não há inscritos. Não havendo inscritos, estou olhando aqui também... 
Ah, o Dr. Sérgio Cajado Gasparini nos honrará com a palavra. Com 
muita honra, doutor. Então, gostaria que o relógio fosse colocado 
também na tela e o Dr. Sérgio Gasparini nos dará a honra de sua 
palavra. Por favor, Dr. Sérgio, o senhor está com a palavra. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – ... Da última vez que vim a esta 
tribuna, penúltima na verdade, porque a última foi hoje mesmo, em 
fevereiro de 2021 fui à tribuna para falar mais ou menos o que vou falar 
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aqui hoje. Não gostaria de deixar passar a oportunidade de tocar nesse 
assunto, mas acho que a hora necessária é o momento. Recebemos hoje 
a DI 339/2021 enviada pela Diretoria ao Conselho Deliberativo e depois 
transmitida por ordem do Dr. Manssur, que mostra o cronograma físico 
de obras e quais são as obras que estão em projeto. Atualmente temos 
nove obras acontecendo no Clube, sem considerar a obra que foi 
aprovada há pouco em discussão e temos outros 12 projetos, além de 
três projetos que estão enviados ao Conselho, aguardando entrarem na 
pauta para serem votados. Na época disse que achava estranho 
estarmos votando mais obras, enquanto as obras que estavam 
acontecendo ainda não haviam terminado. Da última reunião, em 
fevereiro, até agora, as únicas obras que foram terminadas foram duas 
obras que foram votadas e aprovadas na reunião de fevereiro mesmo. 
Então, todas as obras que estavam acontecendo em fevereiro continuam 
acontecendo agora em maio. E a situação em que nos encontramos hoje 
no Brasil e no planeta mantém-se mis ou menos a mesma. Falei em 
fevereiro que não sabíamos o que nos esperava no futuro, se o Clube 
continuaria aberto e por quanto tempo continuaria. Tanto é que o Clube 
voltou a fechar desde então, fechou bem menos tempo do que ficou 
fechado em 2020, mas a gente continua sem saber se o Clube 
continuará aberto até o fim do ano, não temos como ter essa certeza. 
Por conta disso, eu gostaria de pedir atenção dos Conselheiros e 
também da Diretoria, que tivesse cuidado ao escolher quais obras estão 
sendo enviadas para o Conselho. Sei que todas as obras que são 
enviadas até nós para serem votadas tem sua importância e todas elas 
são quase sempre primordiais para melhorar a qualidade de vida do 
associado, mas o que gostaria de perguntar é se o timing dessas obras é 
o correto. Estamos vivendo uma pandemia, que provavelmente todos 
que estamos vivos hoje não voltaremos a ver uma no nosso tempo de 
vida, a gente ainda não tem certeza de quais serão os impactos 
econômicos para o nosso país até o fim do ano. Acho que a cautela para 
tomar conta do Clube nunca é demais. Como disse, já temos nove obras 
acontecendo atualmente. Não quero entrar no mérito de essa obra ser 
necessária ou não, mas acho que quanto mais obras estiverem 
acontecendo mais chances ao azar a gente está dando para ocorrer 
algum problema e termos arrependimento no futuro. Além disso, 
gostaria de lembrar e colocar aqui que acredito, a respeito dos projetos 
executivos que deixaram de ser enviados pela Diretoria. Há pouco 
tempo existia o hábito de que se solicitasse verba para fazer o projeto 
executivo de uma obra, independentemente se a obra fosse ser 
aprovada no Conselho ou não. Particularmente prefiro ter a certeza de 
que a obra vai correr corretamente, de acordo com seu projeto executivo 
a ter que voltar para votar aditivos a obras, que ocorrem. Tanto é que a 
obra do Tênis, que está ocorrendo ainda, tem previsão de ser solicitado 
aditivo de acordo com o documento enviado pela Diretoria hoje. Caso 
tivéssemos votado para fazer um projeto executivo antes de contratar o 
serviço e antes de aprovar a obra, muito possivelmente não 
passaríamos por esse problema. Gostaria de solicitar então à Diretoria 
que voltasse a enviar as solicitações para aprovação de projeto 
executivo anteriormente à aprovação das obras. Era isso, não vou 
discutir o mérito dessa obra especificamente ou não, mas gostaria de 
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ter colocado isso e acredito que me arrependeria se não tivesse o feito. 
Muito obrigado. Boa noite. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Sérgio, obrigado pela sua 
manifestação. Fiquei com uma dúvida em relação a sua colocação, essa 
dúvida eu vou usar uma figura de linguagem que é muito utilizada na 
engenharia de projeto. Na engenharia de projeto tem uma metáfora, 
respeitosamente a todas as mulheres, mas a metáfora é a seguinte: 
Uma mulher gera um filho em nove meses, mas nove mulheres não 
geram um filho em um mês. Por conta disso, desse princípio, que é uma 
metáfora que se utiliza como princípio em gestão, em engenharia, 
pergunto a você, a sua preocupação fonte é em relação à capacidade de 
execução de obras, ou seja, se colocarmos muitas obras no Clube não 
teria espaço para outras coisas? Não ficou muito claro para mim se é 
com a preservação dos recursos, se é com a capacidade de execução, 
para que acabemos antes de uma nova entrada de um ciclo de 
pandemia ou coisas dessa forma. E o terceiro ponto que iria lhe 
perguntar, você acabou respondendo, achei muito pertinente, que é a 
necessidade sim de termos projetos executivos bem executados para 
que isso possa ser utilizado na contratação da empreiteira. Então, 
agradeço se você puder me ajudar a esclarecer em relação ao seu 
pronunciamento. Obrigado. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Luís, sempre um prazer ouvir 
palavras vindas de você. Acho que sua primeira dúvida tinha sido a 
respeito da minha preocupação. Sim, a minha preocupação é em 
relação aos recursos, mas também ao corpo técnico que trabalha no 
Clube que evidentemente tem somente uma capacidade limitada de 
acompanhar as obras. Não sei qual é a capacidade efetivamente, mas 
sei que conforme aumentamos o número de obras mais perto chegamos 
dessa capacidade, mas minha maior preocupação é sim em termos 
financeiros. Como eu disse, a gente não sabe o que o futuro está nos 
planejando, é possível que até o fim do ano a gente tenha mais do que 
80% da nossa população vacinada e estejamos plenamente de volta 
economicamente, mas é possível que não estejamos com essa 
quantidade de pessoas vacinadas e estejamos num cenário pior, não 
tem como saber. Te deixei alguma dúvida, acho que você fez três, mas 
acho que respondi somente uma. 
 
Presidente – Já está respondido, a terceira ele já estava esclarecido. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Estou satisfeito, a terceira estava 
esclarecida. 
 
Presidente – Diante das indagações e das dúvidas anteriormente 
expostas, aí como sempre muito bem pelo Dr. Sérgio Gasparini, 
consulto o Sr. Presidente se tem algum esclarecimento a prestar diante 
das dúvidas do Dr. Sérgio Gasparini. O senhor gostaria de prestar 
algum esclarecimento? Porque o Conselho tem que votar perfeitamente 
esclarecido, ouvindo todas as opiniões, quer da gestão se tiver que 
explicar, quer dos Conselheiros entre si, a formação do juízo, de peso, 
medida e valor depende da compreensão da matéria extrema e de 
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quaisquer dúvidas. Então, pergunto se o Sr. Presidente tem algum 
esclarecimento a prestar? 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Primeiro, 
todas as obras aprovadas estão todas sendo terminadas, exceto a do 
Tênis e a do Skate. Será entregue nesta quinta-feira a inauguração do 
Skate, onde quero aproveitar a oportunidade para convidá-los para essa 
inauguração, quinta-feira, às 18h, uma pista de Skate fantástica, nos 
moldes daquilo que o Clube precisa e merece. Com relação a projetos 
nós sempre tivemos muito cuidado com relação a gastar dinheiro em 
projetos não utilizados. Em um passado próximo gastamos mais de R$1 
milhão não corrigidos em projetos não utilizados. Eu acho que é muito 
dinheiro. E nessa gestão, nesses dois anos isso não ocorreu em 
nenhum centavo. Temos que aproveitar a oportunidade, numa 
eventualidade de o Clube estar numa diminuição de atividade para 
fazer as obras necessárias. Acredito que o Clube esteja muito bem 
cuidado e muito bonito. Com relação a valores, estamos gastando 
menos daquilo que foi aprovado de investimentos para este ano de 
2021. E lembrando que no ano de 2020 nós iniciamos janeiro com R$35 
milhões em caixa e terminamos em dezembro com os mesmos R$35 
milhões, com tudo aquilo que foi feito. Então, não sei onde, estamos 
construindo, fazendo, alguns dos nossos adversários políticos dizem 
que não se deve fazer obra, outro vem e diz que deve ser feito, porque 
aquele dinheiro guardado não é corrigido no mesmo volume, na mesma 
rapidez que são os materiais de construção. Quer dizer, a gente precisa 
chegar num entendimento, na verdade não fazemos nenhuma obra 
grande, todas são manutenções. Além disso, temos dois banheiros que 
estão sendo feitos, um com a preocupação de acessibilidade no 
estacionamento da Tucumã, isso já está em andamento. E outro é o 
banheiro aqui do Mickey, no parquinho, que também deve terminar até 
o final do mês que vem. E com relação àquilo da pauta, porque o que 
tem acontecido é que estamos saindo um pouquinho daquilo que é a 
pauta, que é aprovação desse novo espaço para o DAS. 
 
Presidente – Estamos esclarecidos, Presidente. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – O que ocorre 
é o seguinte, esse espaço do DAS é contíguo ao refeitório dos 
funcionários, o local hoje de utilização dos funcionários não é o melhor, 
é embaixo do Solário da piscina, então, acho que a proximidade do 
refeitório e do espaço que o nosso funcionário, que é um dos nossos 
bens maiores, ele possa utilizar no local adequado. Acho que é bastante 
normal essa solicitação e vem inclusive ao encontro do Plano Diretor. 
Não sei se alguém é contra, se alguém tiver dúvida, por favor, estou 
aqui para responder aquilo que é da pauta. 
 
Presidente – Está perfeitamente esclarecido, Presidente. Como não há 
mais inscritos, vou declarar encerrada a fase da discussão. E vamos 
entrar na etapa da votação. O quesito será estampado aos senhores, 
mas é na mesma linha do anterior. Quem estiver de acordo com o 
pedido da Diretoria, responda afirmativamente; quem for contrário... 
Dr. Sérgio quer um aparte ao Sr. Presidente? (Pausa) Sou da liberdade 
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de expressão, tudo bem, Dr. Sérgio, o senhor pode fazer seu aparte, por 
favor, que seja objeto do tema, Dr. Sérgio, para a gente não derivar a 
discussão para outro campo. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini (aparte) – Acredito que o tema 
seja objeto da discussão porque estamos falando de obra, afinal de 
tudo, mas sendo necessário posso voltar em Várias. Na verdade, ao 
Presidente da Diretoria é saber, se numa situação hipotética em que 
apresento agora o senhor tivesse que escolher entre gastar um dinheiro 
num projeto executivo que não vá ser realizado ou ter que vir solicitar 
diversos aditivos a uma obra, como aconteceu anteriormente aqui no 
Clube no caso do estacionamento, qual o senhor preferiria fazer?  
 
Presidente – Acho que seria melhor em Várias, Dr. Sérgio, aí é uma 
questão subjetiva, são perguntas, é uma honra, mas acho que hoje 
teremos, são 21:30 horas, estamos bem adiantados, acho que em 
Várias o senhor poderá fazer essas considerações e as mandarei ao 
Presidente imediatamente, como sempre faço, e ele responderá por 
escrito ao senhor esta sua dúvida, que é uma questão hipotética, é uma 
questão subjetiva, não é? Então, vamos prosseguir, estamos no 
processo de votação e vou pedir novamente ao Administrador do 
sistema ... vamos colocar o quesito na tela, por favor. A ilustre 
Conselheira ou o ilustre Conselheiro aprova o pedido de autorização 
formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no 
valor estimado de até R$150.000,00, para executar obra visando 
transferir o Espaço dos Funcionários – Departamento de Assistência 
Social (DAS) para o prédio do Centro Administrativo? Logo abaixo os 
senhores têm ambas as opções, eventualmente abstenção é não votar. 
Então, está aberto o processo de votação e aguardaremos pelo tempo 
regulamentar, por favor. (Pausa) O tempo está encerrado, verifico que 
foram 128 Conselheiras e Conselheiros que votaram. O resultado é, 
votaram sim 111; votaram não 17. Para fins de ata vou proclamar o 
resultado: O Conselho Deliberativo por votação majoritária aprovou o 
pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos 
do Fundo Especial no valor estimado de até R$150.000,00, para 
executar obra visando transferir o Espaço dos Funcionários – 
Departamento de Assistência Social (DAS) para o prédio do Centro 
Administrativo. Este é o resultado do item 3 da Ordem do Dia. ... Antes 
de eu dar uma proclamação, a ilustre Conselheira Maria Elisa 
Cappellano, Sr. Administrador de sistema, diz que o voto dela não teria 
sido contado, ficou “No aguarde”. O senhor poderia me esclarecer essa 
questão, por favor? 
 
Técnico da plataforma – Claro, doutor, durante 1 minuto de votação 
todos os Conselheiros votantes, esse botão de AGUARDE fica apenas na 
tela com a votação fechada. Com a votação aberta aparece o botão de 
CONFIRMAR. É só clicar na opção e no botão. O que pode ter 
acontecido é ter perdido o tempo de votação, querer votar depois de 1 
minuto, o sistema automaticamente fecha, então, o AGUARDE é sempre 
quando a votação está fechada. 
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Presidente – Vou pedir mais uma colocação. A Sra. Maria Elisa insiste 
em dizer que não foi o que aconteceu. Não tenho elementos, Sra. Maria 
Elisa, ouviu a explicação. O elemento que tenho, e vou pedir aos 
senhores encarecidamente, estamos no Esporte Clube Pinheiros, fiz 
uma solicitação, esta reunião é apenas em razão do isolamento físico, 
mas estamos na aproximação social através da forma virtual para 
garantia da vida e da saúde. Não é permitido fazer-se presencial. Se 
presencial fosse eu não iria permitir nenhum comentário a latere, ou 
seja, ao lado, que não fosse ou ao microfone de apartes para 
Conselheira e Conselheiro ou por Conselheiras ou Conselheiros na 
tribuna. Já pedi isto, os senhores estão colocando e há um Conselheiro 
que está fazendo a colocação na parte do lado, comentários a respeito 
da matéria, da votação. Peço-lhes encarecidamente, com o maior 
respeito, com o maior acatamento, para que nós nos abstivéssemos 
destas manifestações, a fim de não haver troca de opiniões, que não é 
permitido nem na presencial nem na virtual. Tenho, Dr. Mario 
Gasparini, a mais absoluta certeza que essa sua observação será 
observada. O senhor sabe por que tenho? Porque este é o maior 
Conselho Deliberativo que conheço, e eles irão observar essa orientação, 
porque eles têm estatura moral e grandeza para fazê-lo. Tenho certeza 
absoluta que esse meu pedido, com acatamento e com respeito será 
atendido. A informação que tenho do Técnico, Dra. Maria Elisa, é que 
tivemos a honra e o privilégio de contar com seu voto, consta no 
sistema que a senhora teria votado. 

 

 

Item 4 - Apreciação do processo CD-11/2019, referente à 
primeira discussão e votação de proposta subscrita 
por sessenta e quatro Conselheiros, de criação de um 
§3º no Art. 21 e dos §§1º e 2º no Art. 63; de supressão 
do inciso III do Art. 70, alteração do “caput” do Art. 
72, supressão do Art. 75 e seus parágrafos e do §3º do 
Art. 77 e de criação de um §3º no Art. 79, todos do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Sendo autor de emendas à proposta, deu-se por impedido 
de presidir esta parte da reunião, da mesma forma que informou o 
impedimento do Vice-Presidente Guilherme Domingues de Castro Reis, 
à época relator do parecer emitido pela Comissão Jurídica sobre a 
matéria. Assim, indicou o Primeiro Secretário Ricardo Luiz Iasi Moura 
para conduzir os trabalhos deste item. Não havendo contestação, 
transmitiu-lhe, então, a presidência. 
 
Presidente “ad hoc” Ricardo Luiz Iasi Moura - Trata-se de proposta 
apresentada subscrita pelo Conselheiro Paulo Roberto Antunes mais 
sessenta e três Conselheiras e Conselheiros, pretendendo criar e alterar 
dispositivos do Regimento Interno do Conselho Deliberativo para que 
seja retirada, no âmbito do Conselho, qualquer espécie de escrutínio 
secreto, permitindo aos associados fiscalizar mais efetivamente a 
atuação de seus representantes no Conselho; bem como que caso a 
Diretoria apresente algum fato novo, imediatamente antes do início da 
votação das matérias, a votação seja automaticamente adiada para a 
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reunião seguinte, ou, sendo algo urgente, que a matéria seja aprovada 
por dois terços do Colegiado. No prazo regimental, apenas o Conselheiro 
Efetivo Doutor José Manssur formulou emendas supressiva, 
modificativa e aditiva. Foi ouvida a Comissão Permanente Jurídica, que 
opinou no sentido de que o processo está em termos de ser apreciado 
pelo Conselho Deliberativo. Este parecer foi disponibilizado no site do 
Conselho com as demais peças do processo fundamentais para 
deliberação. A matéria está em discussão. 
 
André Franco Montoro Filho – ... A proposta que está formulada 
nesse item da discussão é uma proposta que tem dois marcos ou dois 
pontos fundamentais ou dois pontos principais. O primeiro é a proposta 
de se extinguir o voto secreto. O segundo cria um mecanismo de 
interferência da Diretoria em reuniões do Conselho Deliberativo. Ouso 
afirmar que ambos estão em divergência, contrariam princípios 
basilares à trajetória da história da civilização ao longo dos séculos e 
que são, como o Dr. Manssur lembra, firmemente contemplados nos 
normativos e na tradição do nosso glorioso Esporte Clube Pinheiros. 
Vou relembrar dois momentos que representam marcos fundamentais 
na história da humanidade e na história da civilização, esses eventos, 
esses acontecimentos se referem ao início, à origem das normas de 
defesa do cidadão contra o abuso do poder autoritário e discricionário 
dos soberanos e poderosos. O primeiro é a promulgação da Carta 
Magna em 1215 na Inglaterra, na qual foi estabelecido o princípio, que 
nenhum tributo ou imposto pode ser criado ou elevado sem aprovação 
de uma câmara de representantes, o princípio do no taxation without 
representation. O segundo momento ocorreu também na Inglaterra no 
século XVII. Foi estabelecida a norma que qualquer gasto público só 
pode ser realizado com aprovação de uma câmera de representantes. 
Esses dois princípios estabelecem que o Governo, ou no caso específico 
o soberano na época, só pode cobrar ou gastar quando autorizado pela 
população eventualmente através de seus representantes. Qualquer 
desobediência a esses princípios é denominada autoritarismo. A 
implementação da soberania da população e a limitação do poder 
estatal exige algumas regras para ser efetiva, regras de defesa da 
população contra possíveis abusos dos poderosos. O voto secreto é um 
desses mecanismos de defesa da população, que a defende de pressões, 
constrangimentos e intimidações de qualquer natureza. Infelizmente 
esse abuso ainda é comum, por exemplo, ameaça que sofri do atual 
Presidente, já relatada neste Conselho, sem que recebesse qualquer 
resposta até agora. Esse princípio, por causa de alguns poucos e 
lamentáveis acontecimentos em nosso país perdeu muito prestígio, pois 
atribuíram esses erros erroneamente ao voto secreto e, portanto, se 
desenvolveu uma cultura de rejeição ao voto secreto, com argumentos 
de transparência, que são válidos em muitos casos, mas esquecendo o 
ganho da proteção contra os poderosos. Um famoso político mineiro 
comentava que “Ao se adentrar a cabine de votação secreta sente-se 
uma enorme vontade de votar de acordo com a sua consciência” ou com 
a nossa consciência. Em processos eleitorais ou disciplinares é 
flagrante a possibilidade de coerção e, portanto, o voto secreto é 
imperativo, mas a possibilidade de intimidação não se restringe a essas 
duas situações, podem ocorrer em diversas oportunidades, o que põe 
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em defesa da livre manifestação a permanência em nosso regramento 
da possibilidade de votação secreta. Em relação ao segundo 
componente da proposta de mudança do Regimento, poder de veto ao 
Presidente, justificado por fatos novos, essa proposta representa uma 
extemporânea e indevida interferência da Diretoria em deliberações 
exclusivas do Conselho, isso é inaceitável, é uma delegação de poderes 
de todo inadmissível. Em nome da necessária democracia e divisão de 
Poderes, que é um dos fundamentos e uma das causas de grande 
sucesso e permanência do nosso glorioso Esporte Clube Pinheiros, em 
nome dessa divisão quem deve julgar se existe ou não o fato novo e que 
se deve ou não adiar ou retirar de pauta aquela deliberação é o 
Conselho, nunca o Presidente da Diretoria. Pode ser, até como está na 
proposta do Dr. Manssur, o Presidente do Conselho, mas é sempre o 
Conselho que decide isso, nunca delegar e não pode delegar para a 
Diretoria. Por essas razões eu advogo e peço votos de todos pela rejeição 
de todas as propostas constantes desse item. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 
 
Rodrigo Ferreira Lara (aparte) – ... Uma pergunta rápida, porque 
entendo que hoje o nosso processo, ninguém está falando, a proposta 
não tem nada a ver com acabar com voto secreto, na verdade a gente já 
tem o voto aberto hoje, que é o senta, levanta, a gente consegue ver as 
pessoas ali, quem vota para um lado ou para o outro, só o que a gente 
está pedindo é que isso possa ser voto nominal, constado em ata. A 
gente tem tecnologia para isso hoje. Então, é só uma pergunta, porque 
esse é o meu entendimento da proposta, que ela não acaba com o voto 
secreto, só passa a ser uma forma mais transparente, onde os 
Conselheiros podem aí sim prestar contas ao associado de como estão 
votando, que hoje no senta, levanta não fica registrado em ata. E a 
partir dessa proposta passaria a ficar registrado em ata as votações, 
então, entendo dessa forma. Fica somente essa pergunta ao Dr. André. 
Muito obrigado. 
 
André Franco Montoro Filho – Não fui eu que redigi a proposta, mas a 
proposta está redigida explicitamente, como falou tanto o Presidente 
Manssur quanto o Presidente Ricardo Moura, de extinção do voto 
secreto. E é esse ponto que sou contra. Não tenho medo de voto 
nominal e aparecer meu nome nesse caso específico na lista de votação, 
como é que pede aí algum Conselheiro, na ata, até coloque na ata que 
me pronunciei contra essa proposta da extinção do voto secreto, que 
acho que deve continuar existindo a possibilidade de voto secreto para 
momentos específicos. Acho que a regra em geral tem sido no Esporte 
Clube Pinheiros, a regra é o voto aberto, nominal, etc., sem maiores 
problemas, mas acho que não se deve impedir e deve se prever que 
eventualmente possa existir essa necessidade em casos disciplinares 
que se recomende a votação secreta. E quero que permaneça essa 
possibilidade. 
 
Rodrigo Ferreira Lara – Obrigado. Posso um complemento? 
 
André Franco Montoro Filho – Pode. 
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Rodrigo Ferreira Lara – Então, se entendi bem, essa proposta seria só 
uma modificativa no que tange à questão do voto secreto e não a 
questão do nominal, é isso, se entendi corretamente? 
 
André Franco Montoro Filho – Olha, meu entendimento, parece que 
foi também o entendimento do Dr. Manssur e Dr. Ricardo, que a 
proposta é fundamentalmente pela extinção do voto secreto e a questão 
do voto nominal e registro em ata é uma consequência, que acho que 
poderiam ser independentes, mas aí acho que teria que ter outra 
emenda propondo isso, que acho que seria absolutamente defensável. 
 
Rodrigo Ferreira Lara – Ok. Obrigado. 
 
Maria Elisa Cappellano – ... O que queria me pronunciar também é a 
respeito dessa questão – Não vou falar tão bonito quanto o Montoro, 
porque não tenho tanto embasamento – mas uma coisa eu sei, que o 
voto secreto é um princípio democrático e não pode ser extinto. Vi que o 
Lara falou inclusive dessa questão de poder nominar as pessoas e o 
voto, mas nesse tempo que estive no Conselho a gente teve vários votos 
abertos, foi a questão do senta, levanta. Não tenho problema também 
de ter o meu nome nos votos que fiz, mas acho que não pode ser extinto 
o voto secreto. O voto secreto é garantia, em algum momento de não ter 
o voto de cabresto, é um princípio democrático. Se a gente extinguir o 
voto secreto abre um precedente para extinção da democracia. ... Então, 
assim, e o voto secreto é uma forma de evitar pressão sobre os eleitores 
de várias formas. A gente sabe que essa pressão existe e também existe 
no Conselho. Outra coisa que essa questão do fato novo o que vejo, por 
exemplo, já falei isso na penúltima reunião do Conselho quando me 
pronunciei, tenho muito orgulho de estar no Conselho e a gente tem 
uma questão que não é somente a minha, de todos os Conselheiros, que 
é o que a gente vai deixar para este Conselho, nós não somos eternos, a 
gente está vendo nossos companheiros morrer de Covid. Então, o que a 
gente vai deixar para este Conselho? Um Conselho fraco? Vamos deixar 
um Conselho que vai ficar a mercê da Diretoria? O grande Conselho, o 
Egrégio Conselho do Esporte Clube Pinheiros. Então, assim, vou votar 
com o Dr. Montoro, concordo com a emenda do Dr. Manssur, não pode, 
essa questão do fato novo não pode passar. Era somente isso que 
gostaria de falar esta noite. Obrigada a todos. 
 
Mario Montenegro Gasparini – ... agradeço ao Dr. Manssur pela 
condução sempre firme da reunião, principalmente no que tange a nos 
acostumarmos a essa nova forma, não é tão simples quanto parece, não 
tem sido fácil para o senhor, conta com a minha solidariedade e 
respeito. Quero me manifestar sobre esse tema, li com bastante 
cuidado, entendo o motu dos signatários da proposta. O Dr. Manssur 
fez um trabalho muito dedicado no sentido de tentar encontrar uma 
forma de acomodar o desejo dos subscritores a uma forma adequada, 
mas nós recebemos hoje uma aula aqui do Dr. André Franco Montoro, 
explicando algumas questões. E a fala do Conselheiro Lara também 
deixou claro que efetivamente haja talvez um desencontro entre o 
efetivo desejo dos subscritores e o que está presente nessa proposta. 
Com relação às votações eu também me alinho tanto ao Dr. Montoro 
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quanto aos outros, Maria Elisa e quem mais já disse, não vejo nenhum 
problema de estabelecer um modelo de voto nominal ou registrado, 
vamos chamar assim, de todas as matérias do dia a dia do Conselho, 
essas não são votações secretas e o voto ali também não é secreto. E 
hoje, como o Lara mesmo disse, a tecnologia, e a gente está 
experimentando hoje aqui para fazer esses registros. Não vejo nenhum 
problema. Mas certamente há questões que merecem e devem 
permanecer protegidas pelo voto secreto. Dr. Montoro já disse, 
basicamente as questões eleitorais, principalmente as disciplinares. E a 
gente também não pode esquecer das votações secretas. Nesses últimos 
20 anos que estive no Conselho poucas vezes vi votações secretas. Vi 
sessões secretas, as que são destinadas a problemas disciplinares, 
então, não vejo nenhum problema. Mas essa amplitude de extinção do 
voto é algo perigoso e inadequado para ser em minha opinião aprovado. 
Mas o que mais me preocupa mesmo, Dr. Ricardo, é a segunda parte da 
sugestão, que é essa criação de uma interferência da Diretoria no dia a 
dia das reuniões do Conselho, uma vez que surgindo um fato novo o 
tema é retirado de pauta sem a discussão, sem avaliação e sem o 
comando do Conselho. Como já foi dito pelo Dr. Montoro, isso é uma 
interferência inadequada, certamente equívoco dos subscritores que 
talvez não tenham compreendido a extensão disso, e que também foi 
fruto de um trabalho bastante extenso do Dr. Manssur no sentido de 
tentar qualificar o que é fato preexistente de fato novo. Mas o esforço do 
Dr. Manssur me preocupa um pouco a subjetividade de quem é que vai 
dizer o que é fato novo, o que é fato preexistente. Então, tudo aquilo que 
é subjetivo não deve constar na norma principal, porque senão vai ficar 
a bel prazer de quem está ali sentado de plantão na cadeira naquele 
momento. Então, em vista disso e para o bem do andamento eu acho 
que o mais importante, que os subscritores têm escrito pelas redes 
sociais, estou vendo aqui inclusive no chat várias solicitações de 
votação nominal. Ninguém tem medo de votação nominal, galera, 
inclusive se for para votar eu também vou acompanhar o Dr. Montoro, 
porque estamos do lado da democracia e da história, nós não estamos 
aqui querendo inventar a roda. E nesse sentido eu acho que se há 
intenção de tornar as votações ordinárias, de dia a dia do Conselho 
registradas, a gente precisa elaborar uma proposta mais adequada, 
mais alinhada com isso, porque efetivamente a gente está abrindo 
portas aí que depois vão se tornar, na verdade podem se tornar, não 
vão, mas elas podem se tornar problemas no futuro. Então, em vista 
disso, acompanho o Dr. Manssur, ou melhor, gosto das propostas do 
Dr. Manssur, mas em minha opinião o ideal mesmo seria que a gente 
retirasse essa proposta, a reescrevesse, os subscritores fizessem uma 
avaliação da extensão efetiva do que estão propondo para que a gente 
possa efetivamente colocar. E também estou de acordo, já coloco aqui, 
por votação nominal, como está sendo pedido. Agradeço a gentileza e 
desejo boa noite a todos. 
 
Paulo Roberto Antunes – ... Na realidade fui a primeira pessoa, essa 
proposta veio do nosso grupo, da Unidos, que nada mais quer do que 
trazer uma transparência para o Clube. Ouvi com atenção a todos que 
falaram a respeito da nossa proposta. Na realidade algumas coisas que 
discordo. O voto secreto é bom para os dois lados, tanto para o lado 
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bom quanto para o lado ruim, têm suas maldades, vamos falar assim. A 
ideia de não ter esse voto, de ter a clareza do voto é justamente para dar 
aos associados do Clube, que são os donos do Clube, nós somos donos 
do Clube, a clareza do que o Conselho anda fazendo, nada mais que 
isso, nada mais claro e nada mais democrático do que ter a clareza nos 
votos. Então, discordo um pouquinho sobre esse negócio do voto 
secreto. Quanto aos fatos novos da Diretoria, é justamente isso que a 
gente quer, que nós Conselheiros possamos ter o poder de resolver algo 
que venha claro da Diretoria. Não é possível a gente estar numa 
discussão e a Diretoria traz algo novo para aquela discussão, a gente 
quer que o Conselho, quando a gente receber as coisas da Diretoria 
para aprovar que elas venham com as aprovações de todas as 
Comissões. Se tem algum fato novo, a Comissão tem que dar seu 
parecer de novo. Não é possível a gente ter uma obra, sei lá, vamos falar 
de uma obra, e na hora da aprovação aparece que tem que fazer mais 
três escadas. Então, volta para a Comissão de Obras, dá o parecer, que 
o Conselho vai aprovar. O que justamente a gente quer é que o 
Conselho seja forte. Essa proposta foi feita em 2019 e só o Dr. Manssur 
que fez uma emenda, então, todos nós tivemos tempo para fazer as 
emendas, para fazer as sugestões para a gente ter um Clube melhor, o 
que a gente quer é exatamente a transparência e um Clube melhor. ... 
Citaram também sobre conchavos. A partir do momento que você tem 
um voto claro, um voto aberto, onde todo mundo sabe o que você votou 
que conchavo vai ser esse? Aonde faz o sentido do conchavo? O 
conchavo faz quando você fala uma coisa com uma pessoa e chega 
atrás e faz outra. Quantas pessoas a gente ouve “Ai, grava seu voto, 
grava seu voto, grava seu voto”. A partir do momento que seu voto é 
público, consta em ata, não existe conchavo, existe uma posição pró 
Clube. Então, assim, o conchavo é meio estranho. Assim, a mercê da 
Diretoria não, porque o Conselho é livre. A partir do momento que vai 
fazer a sua opinião a respeito daquele item, da votação que está sendo 
proposta você não está atendendo a Diretoria, você está, sim, pensando 
no Clube. Essa é nossa ideia, que a gente faça as coisas pensando no 
Clube. Então, como disse, essa proposta foi feita em 2019, senão me 
engano foi protocolada no Conselho em julho ou agosto de 2019 e 
somente agora a gente está conseguindo dar entrada. Então, essa é a 
posição da nossa proposta, com a clareza dos votos para os associados 
que são efetivamente os donos do Clube. Agora pode o aparte. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Meu aparte se refere à questão 
de quem é que decide se a matéria é fato novo ou não. Concordo 
plenamente com o Paulo Roberto Antunes de que havendo um fato novo 
é importante que se tenha opinião dos Conselhos, tempo mais para 
pensar e a matéria seja melhor discutida. No entanto, quem decide isso 
não é o Presidente da Diretoria, é o Conselho. É nesse sentido que sou 
contra essa proposta. E devo lembrar que a emenda aditiva e 
substitutiva do Dr. Manssur sana esse defeito. 
 
Paulo Roberto Antunes – O senhor fez uma pergunta para mim, é 
isso? 
 
André Franco Montoro Filho – Talvez não, né. 
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Paulo Roberto Antunes – Então, deixe-me somente explicar ao senhor. 
Na realidade em nossa ótica, a gente entende assim, quando a gente 
recebe a proposta do Conselho para votar tem todo descritivo do que vai 
aprovar. Então, a gente vai aprovar uma obra, tem isso, isso, isso e 
isso, então, não é o Conselho que vai colocar alguma coisa nova, porque 
a obra é da Diretoria, a obra não é do Conselho. Nós do Conselho 
aprovamos o que a Diretoria passa para a gente aprovar. Um pedido de 
obra não sai do Conselho, e sim da Diretoria. Então, o que a gente 
chama de novo seria assim: Oh, a gente recebeu aquela proposta, 
antigamente vinha aquele monte de papel, está tudo descritinho, aí 
chega lá algum Diretor fala: Ah, mas sabe o que aconteceu, aqui a gente 
errou e precisa colocar mais cinco janelas, estou falando algo bem 
louco, precisamos colocar mais cinco janelas. Pronto, é algo novo. Algo 
novo volta para a Comissão de Obras e fala para dar o parecer, porque 
não cabe a nós julgar se aquelas cinco janelas fazem sentido ou não, 
não é todo mundo que é engenheiro. Então, na realidade se criou uma 
confusão nesse fato novo, mas é justamente isso, porque o Conselho 
aprova o que vem da Diretoria, e não o Conselho propõe as obras. Não 
sei se fui claro, Sr. André. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang (aparte) – ... Paulão, seguinte, 
vocês estão colocando, estou usando plural porque você o tempo todo 
não está respondendo por você, está usando sempre um plural na 
criação dessa proposta. Então, vocês podem me dizer qual é o caso 
concreto onde houve um voto secreto e isso incomodou vocês para gerar 
essa situação dessa proposta? Por quê? Porque excluir totalmente o 
voto secreto deixa para trás algo que o legislador original do Esporte 
Clube Pinheiros, que naquele momento, quando ele criou o nosso 
Regulamento, colocou essa opção de deixar aberta a possibilidade de 
voto secreto, caso os Conselheiros imaginassem que fosse a situação 
para tal. Se vocês pudessem me esclarecer qual foi a situação onde 
houve um voto secreto, que vocês com base nisso, estão trazendo essa 
proposta? 
 
Paulo Roberto Antunes – Quando fala nós realmente lá na Unidos a 
gente formou uma comissão, senão me engano foram seis ou sete 
Conselheiros, a gente se reuniu para justamente criar essas propostas. 
Por isso falo nós, porque realmente foi a Unidos que fez. Assinei porque 
na realidade acabei finalizando todo o processo e assinei primeiro. Na 
semana me perguntaram: Por que a gente colocou isso? Falei: Poxa, 
sabe o que acontece? Isso aí foi feito em 2019 e ficou preso no Conselho 
até hoje. Então, assim, não consigo lembrar o que aconteceu em 2019 
que fez com que a gente fizesse essa proposta. Peço até desculpas a 
vocês, mas talvez se esse processo tivesse entrado mais rápido eu 
conseguisse te responder essa proposta sem problema nenhum, até 
peço desculpas a você. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Talvez o Dr. Manssur quando 
for esclarecer o que está trazendo possa recordar, com sua brilhante 
memória, o que caso pode ter trazido isso. Obrigado a todos. Boa noite. 
 
Paulo Roberto Antunes – Mas 2019 não era o Dr. Manssur ainda.  
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Presidente “ad hoc” – Mas ele pode esclarecer isso também. Obrigado, 
Conselheiro Paulo, Conselheiro Eduardo. ... 
 
Andreas de Souza Fein – ... Inicialmente gostaria de subscrever 
integralmente o pronunciamento do Conselheiro André Franco Montoro 
Filho. A possibilidade de haver voto secreto é fundamental para o 
exercício de qualquer democracia, é a maneira mais democrata, mais 
precisa que existe para a livre expressão do voto. Não chegaríamos 
aonde chegamos no Esporte Clube Pinheiros ou em qualquer outra 
organização se ainda tivéssemos em processos de votação seja de 
matéria eleitoral, disciplinar, orçamentária ou qualquer outra que fosse 
se a única possibilidade fosse o voto a bico de pena. Acho que isso é 
totalmente impossível de a gente abrir mão da possibilidade do voto 
secreto. Infelizmente demorei para perguntar, mas encaminhei uma 
pergunta ao Conselho na semana passada para ver se conseguiam me 
explicar quando foi a última vez que houve uma votação secreta que 
não tenha sido de processos eleitorais. Não me lembro, nos últimos 15 
anos de ter havido qualquer votação que não tenha sido aberta. Com 
toda sinceridade percebo, espero que ninguém me leve a mal, mas 
somente pelos comentários que estão aqui na lateral, pedindo votação 
nominal, existe certo, uma fumaça de ameaça, de pressão, 
eventualmente cobrança no futuro para que alguém possa cobrar um 
Conselheiro que ele não quer prestar contas dos seus atos, dos seus 
pronunciamentos, das suas manifestações no Conselho. Ora, qualquer 
um que queira acompanhar o Conselho sabe exatamente como 
qualquer Conselheiro pensa, age e se posiciona. As reuniões são 
gravadas, quando não há pandemia são abertas ao público, são 
transmitidas pela internet, a ata está disponibilizada a qualquer pessoa, 
o pronunciamento de qualquer Conselheiro está disponível para 
qualquer um que se interesse pelo que está fazendo. ... Da mesma 
maneira, também sempre me manifestei de maneira muito aberta, 
muito clara, muito transparente no Conselho, pretendo continuar 
fazendo assim, também sempre dei conta dos meus atos nas redes 
sociais, e-mails, etc., então, não há problema algum. Mas mesmo esse 
pedido de registrar em ata nominalmente o voto, primeiro, não vejo 
necessidade pelos motivos que já falei. Em segundo eu percebo o 
espírito, de novo, com todo respeito, talvez não tenha sido a intenção, 
mas o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções, eu 
percebo certo eivar de possível cobrança nesse tipo de iniciativa. Então, 
acho que já existe transparência e controle suficientes no nosso Clube 
para quem queira se inteirar do que o Conselho está fazendo. Então, só 
para resumir, encaminho meu voto contrário a todas essas mudanças 
de cancelamento de votação secreta e registro em ata dos votos. Eu 
acho que estamos tendo um exemplo aqui fantástico de um processo de 
votação, sem dúvida nenhuma prefiro a reunião pessoal, mas este 
processo de votação aqui que temos exercitado, digital, estou achando 
excelente esse sistema de votação, até acho que isso seria uma 
mudança, se pudéssemos fazer quando voltássemos a ter o prazer das 
reuniões pessoais, fica aqui minha sugestão já de que estudemos como 
poderíamos fazer este método de votação. Nunca tive nada contra o 
senta, levanta, mas achei esse método muito bom. Com relação à outra 
proposta, todos me conhecem aqui, Dr. Manssur já conhece bastante 
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meus pensamentos, os ilustres Presidentes que o antecederam também 
conhecem, sempre fui da opinião de que o Conselho é uma instância de 
governança do Clube, que só fica abaixo da Assembleia Geral e tem que 
ter a sua higidez, a sua personalidade e a sua soberania absolutamente 
preservadas. E já está. Acho totalmente, de novo, com o máximo 
respeito e pedindo perdão, mas aqui também acho que o caminho para 
o inferno é pavimentado de boas intenções, o Conselho já tem a 
prerrogativa de rejeitar hoje qualquer discussão que esteja acontecendo 
e que a Diretoria apresente um fato novo que não tenha sido revisado e 
analisado pelas Comissões. Eu me lembro, o Dr. Manssur há de se 
lembrar, senão me engano na discussão da reunião de 22 de fevereiro 
havia uma proposição da Diretoria que tinha uma previsão de 
faturamento e a Diretoria começou a dizer que não era X, poderia ser 
2X, eu já era Presidente da Comissão Financeira, estava pronto para 
dizer que tal matéria tinha que ser retirada de pauta, porque a Diretoria 
estava alterando aquilo que tinha sido enviado para as Comissões e 
que, portanto, o Conselho não poderia discutir aquilo lá. Não precisei 
fazer, porque o Dr. Manssur, muito atento percebeu isso, alertou a 
Diretoria e ela retirou qualquer mudança de escopo da proposição que 
estava sendo discutida. Então, acho que é uma proposição que gera 
subjetividade, portanto, não sou favorável, embora as emendas que o 
Dr. Manssur apresentou tenham contribuído muito positivamente para 
mitigar esses problemas. Mas acho que o Conselho, hoje, dentro da sua 
autoridade, da sua soberania e das suas possibilidades já pode exercer 
discricionariedade de entender que a Diretoria no decorrer das 
discussões está apresentando um fato novo, que não foi devidamente 
avaliado pelas Comissões e, portanto, automaticamente qualquer 
Conselheiro pode fazer uma questão de ordem, pode levantar esse ponto 
e o Presidente vai retirar de pauta, ou então a discussão continua 
dentro das premissas que já haviam sido previamente definidas. Esse é 
meu pronunciamento, de novo, tenho máximo respeito às propostas de 
alterações dos ordenamentos do Conselho, mas realmente não vejo 
como votar favoravelmente às emendas que mudam a sistemática de 
voto, que eliminam a possibilidade do voto secreto e também não vejo 
necessidade de mudança do nosso procedimento para aprovação das 
proposições de obras ou de alterações da Diretoria. Era isso. ... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Prazer ouvir você falar, estou 
aliado ao que foi previamente exposto pelos Conselheiros em relação 
também à forma como o Dr. Manssur dá um encaminhamento e um 
remédio para essa questão da Diretoria. O que gostaria de trazer aqui 
para discussão das Sras. e Srs. Conselheiros é o seguinte, uma 
percepção sobre o que significa trazer uma proposta ao Conselho. Falo 
muito isso, acho que meu primeiro professor aqui, que entrei e me 
ensinou o que é ser o Conselho foi o Dr. Manssur, acho que assisti 
umas três vezes a aula dele sobre o que é o Conselho, como deve se 
comportar um Conselheiro. Eu trago aqui comigo em função dessas 
lições que tive com o Dr. Manssur um conjunto de observações feitas ao 
longo desta reunião de hoje, que a gente precisa refletir sobre eles. O 
primeiro deles é o seguinte, precisamos entender que este Conselho não 
se debate política, chapa política só existe no momento da eleição, 
minha gente, acabou, não existe mais, não é para se fazer política de 
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chapa dentro desta Casa. Esta é uma Casa de debate, esta é uma Casa 
onde a gente traz as propostas, esta é uma Casa onde a gente precisa 
ter muito respeito ao debate ideológico. Dr. Manssur e eu já nos 
debatemos várias vezes ideologicamente, mas nunca perdemos o 
respeito e admiração pessoal que um tem pelo outro, por saber defender 
o seu ponto de vista, respeitando a nossa ideologia do esporte. No 
esporte eu posso ser adversário de alguém no jogo, mas acabou o jogo 
nós vamos sentar à mesa e contar as histórias do que a gente fez, nós 
vamos sentar à mesa e vamos compartilhar nossa glória esportiva. Esse 
é um ponto que estamos esquecendo aqui. Olha, o nível que vejo dessa 
proposta, que é um julgamento pessoal, essa proposta carrega um tanto 
de ingenuidade, imaturidade e desconhecimento do Conselho. Vejam os 
senhores, assistam ou leiam a ata, quantas vezes foi falado por 
Membros da Diretoria e por Membros do Conselho que o Conselho tem 
que aprovar as propostas da Diretoria, isso é um absurdo, minha gente. 
O Conselho não aprova, o Conselho delibera, aprovação é o resultado da 
deliberação, um possível resultado, mas não é aprovação que se busca, 
busca-se a deliberação com base no debate. Quando vários 
Conselheiros assinam uma proposta não significa que eles estão 
aprovando a proposta, significa que eles estão falando o seguinte: 
Vamos levar para esta Casa maior, que é o Conselho, onde 215 pessoas 
pensando vão dar uma sugestão e uma solução muito melhor do que a 
dessa proposta, trazendo emendas, trazendo discussão. Essa proposta 
que está aqui trouxe tanta discussão, mas tanta discussão que o 
primeiro julgamento é o seguinte, não tem maturidade essa proposta, 
gera mais dúvida do que consenso, não se faz complementariedade, há 
dúvidas em tudo, esquecemos que existe a votação simbólica, na 
proposta que foi colocada nada se fala sobre a votação simbólica. A 
votação simbólica seria secreta? Olha que coisa, e a gente não pensou 
nisso. Nós temos que pensar quando fazemos uma proposta em âmbito 
de Conselho, aquelas consequências previsíveis que a gente consegue 
enxergar e trazer para esta Casa, porque esta Casa consegue identificar 
aquelas consequências imprevisíveis, que muitas vezes no calor da 
escrita a gente não consegue perceber. E não há coisa mais bacana do 
que um proponente reconhecer que o mérito do Conselho é discutir sua 
proposta, porque senão seria autoritarismo, querer que uma proposta 
passe a todo jeito. Dessa forma, eu vejo o seguinte, nós precisamos 
realmente falar sobre temas de discussão que prolonguem a nossa 
governança. E governança é isso, é a forma como se exerce o poder. 
Hoje o órgão máximo de poder no Clube é o Conselho, não se esqueçam, 
a Diretoria está embaixo do Conselho, a Diretoria deve trazer propostas 
para que o Conselho delibere. E o Conselho pode, sim, ao engano do 
que foi falado aqui, o Conselho pode sugerir obras, o Conselho pode 
sugerir melhorias que eventualmente não tenham sido detectadas pela 
Diretoria. Agora, o que não se pode fazer é tentar inverter regras que 
não passariam sequer no crivo de uma CVM, a Comissão de Valores 
Mobiliários, que rege de uma forma muito clara qual é o interesse de 
todo aquele corpo pulverizado de stakeholders que está em torno de 
uma sociedade. Nós não podemos inverter isso, nós temos que respeitar 
as regras de governança, nós temos que entender que essas regras é o 
que nos permite ter tradição. Então, vamos entender ante o espírito 
daquele que legislou para saber se a gente está discordando do espírito 
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ou da forma como ele escreveu. Isso acho que é maturidade que 
acredito, que acredito que faltou nessa proposta. Faço minha as 
palavras que foram comentadas pelos nossos Conselheiros que me 
antecederam, Dr. Andreas, Dr. Mario, Dr. André Franco Montoro e 
também m e alio à forma como o Dr. Manssur sugere remédios para 
essa questão voltada aos fatos novos. Dizer o que é fato novo é difícil, 
nas empresas de capital aberto existe o fato subsequente, que é 
anunciado após um fato relevante ou então eventos subsequentes que 
são colocados nas demonstrações financeiras após o fechamento. 
Fechei a demonstração em 31 de dezembro, mas em janeiro aconteceu 
alguma coisa material, nós não temos essa definição do que é 
materialidade para dizer o que é alguma coisa que seja relevante ou 
não, como é que a gente vai falar que esse fato subsequente é forte o 
suficiente para mudar alguma coisa que foi encaminhada. Passo minha 
palavra. Dr. Manssur, muito obrigado. 
 
Fernando Kahtalian (aparte) – ... Queria só, rapidamente, aproveitar 
do seu conhecimento, não entendi muito bem, se o senhor pudesse me 
esclarecer. O que a CVM tem exatamente a ver com a reunião do 
Conselho do Clube Pinheiros? Não entendi. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Brilhante, ótimo, agradeço a sua 
pergunta. Sempre que temos algum tipo de ordenamento interno se 
procura comparar com alguma coisa externa que seja relevante, então, 
já comparamos com Código Civil em algumas ocasiões, Dr. Manssur 
pode até me ajudar, Dr. Ricardo também. E no caso das deliberações 
voltadas à governança a que mais se assemelha é a Lei da Sociedade 
por Ação, que muitos dos dispositivos dela também são regulados pela 
Comissão de Valores Mobiliários em termos de governança, em termos 
de como se opera o funcionamento das instituições. É nesse sentido que 
fiz o comentário. 
 
Fernando Kahtalian – Perfeito, é porque a CVM teoricamente não tem 
nada a ver com esse ambiente de Conselho de clube associativo. Mas 
agradeço. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Corretíssimo, desculpe-me se lhe 
causei motivo de pensamento equivocado, mas é uma referência 
paralela que a gente faz para algum ordenamento que já é mais maduro 
e já instalado nas outras esferas e instâncias onde se tem que recorrer 
a algum tipo de regra relacionada à governança. 
 
Fernando Kahtalian – Agradeço e peço desculpas, é que não consegui 
ver o paralelo, então, por isso questionei o senhor. Muito obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Estamos juntos, a gente corre e 
faz esporte no mesmo Clube, Fernando. 
 
Marcelo Giordano Beyruth (aparte) – ... Luís, para variar, parabéns 
pelas suas colocações, sempre uma aula para a gente entender melhor 
os pontos discutidos neste Conselho. O que queria comentar com você 
rapidamente é, a colocação que você fez foi muito feliz quando fala que 
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a gente tem que separar a política quando entra no Conselho e focar 
exatamente 100% no bem do Clube. Toda vez que a gente sobe na 
tribuna, faz alguma colocação, alguém vai lá, pede um aparte e leva 
para o lado político, essa é uma coisa que o Conselho precisa trabalhar 
muito ainda nisso, os próprios Conselheiros novos que estão entrando 
no Conselho, para que tenha essa visão diferente. Já tenho 15, quase 
16 anos de Conselho e realmente esse é um vício do Conselho. Então, 
muito bem colocado e parabéns pelas colocações. Obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perfeito, o Conselho é um órgão 
eminentemente político, mas não se faz política no Conselho. Por que 
ele é político? Porque as pessoas que são geradoras de uma proposta 
têm que mostrar o seu benefício e convencer os demais desse benefício, 
e que se esse benefício não é bom para um, é bom para todos. E uma 
coisa somente é boa para todos quando atinge esse ápice de ser 
concordada, de ver que o benefício é para uma área, no nosso caso de 
Clube para uma área específica, isso é fazer política, é mostrar que 
alguma coisa vai beneficiar a todos. E é diferente de fazer, vamos dizer, 
de construir uma politicagem dentro do Clube. Então, é muito 
importante, sim, que a gente separe essas coisas. Dr. Manssur sempre 
falou, quando a política... Tenho isso de cabeça... 
 
José Manssur – ...entra pela sala, o direito sai pela janela. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Exatamente, essa é uma coisa 
muito importante para a gente sempre ter em mente. Mas é isso, a 
gente tem que sim estar sempre com essas coisas presentes para que 
faça desse nosso órgão o órgão realmente que exerce o seu poder e que 
sabe funcionar da maneira como deve ser, como órgão supremo e 
máximo de deliberação dentro do nosso Clube. Muito obrigado. 
 
José Manssur – .... Ouçam-me apenas como sempre fui, um dentre 
vós, nada mais, um mero, singelo e simples Conselheiro e tenho a 
honra de pertencer a este Colegiado. Quando digo que este Colegiado é 
rico, hoje tivemos o exemplo, este Colegiado é excepcional, tivemos aqui 
lições extraordinárias. Vou fazer apenas um esclarecimento apenas a 
título de ilustração, não tem nenhum juízo de valor. No dia 27 de maio 
de 2019 no número regimental de mais de 50 Conselheiros, 50 
Conselheiros ou mais, no dia 27 de maio de 2019 apresentaram esses 
ilustres Conselheiros, ao meu eminente antecessor, ilustre Dr. Célio 
Cássio dos Santos, essa proposta, portanto, ela é de maio de 2019, 
formulada por óbvio por Conselheiros, poderia ter sido pela Mesa do 
Conselho ou pela Diretoria. Não o foi, estou com os autos nas mãos, ela 
foi apresentada por Conselheiros. Dr. Célio deu encaminhamento 
normal. Ouviram-se as Comissões, ouviu-se a Comissão Jurídica que 
entendeu que estava em ordem para vir a Plenário. E quando tomei 
posse e assumi a Presidência, houve a postergação por causa da 
pandemia, a partir de dezembro tivemos a PO, as eleições. Tão logo 
terminado este ciclo, despachei: Inclua-se em pauta na próxima reunião 
do Conselho, dê-se ciência ao ilustre Conselheiro Paulo Roberto, que 
pode confirmar. Então, este processo é oriundo de proposta de 
Conselheiros, em 2019, na gestão de meu ilustre antecessor, e quando 
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verifiquei que já estava por determinação de S. Sa. em termos, 
simplesmente tive que cumprir as determinações legais e o coloquei em 
pauta. Esta é a primeira explicação. Anotei aqui algumas expressões, 
algumas lições excepcionais e vi que muitos falaram em questões 
disciplinares. Eu vou pedir, quem estiver nas mãos, por favor, que 
vejam o Art. 74 do nosso Regimento Interno. Nosso Regimento Interno, 
Art. 74, Sr. Presidente, diz o seguinte: salvo deliberação contrária, o 
voto será simbólico. Voto simbólico quer dizer voto ostensivo, é uma 
espécie, o gênero é voto ostensivo. Quais são os votos ostensivos? Uma 
da espécie de voto ostensivo é o simbólico. Então, diz o 74 do nosso 
Regimento: salvo deliberação contrária, o voto simbólico será sempre 
que o Conselho decidir sobre penas disciplinares ou concessão de 
títulos honoríficos. Então, a regra geral na questão disciplinar, meu 
Emérito Dr André Franco Montoro Filho, cujas lições recentemente as li 
em oportuno artigo que recortei, já dissera isso ao senhor, da Folha de 
São Paulo, onde o senhor mostra os seus princípios liberais, 
excepcionais. Então, em questão disciplinar, o voto será sempre 
simbólico. Falou-se em questão eleitoral. No item 12 da minha singela 
proposta, eu digo expressamente, não foram cogitados na proposta 
principal os aspectos referentes à eleição, porque tem regramento 
específico, onde é sacrossanto o direito sagrado do voto secreto, isto não 
é objeto da proposta. Então, afasto desde logo a questão eleitoral e a 
questão disciplinar. A questão eleitoral porque não está cogitada na 
proposta e a questão disciplinar porque nós temos regramento 
específico no Regimento Interno. Pois bem, o Regimento Interno do 
Conselho diz: Dos processos e métodos de votação. São três os 
processos, os ostensivos são simbólico e nominal, porque a partir do 
momento em que a votação é nominal – Bom, o simbólico os senhores 
sabem, que é aquele em que pela posição física do Conselheiro a gente 
fica sabendo, então, na votação de processo disciplinar a gente fica 
sabendo qual é o tipo de voto, porque é simbólico – A votação nominal 
será efetuada pela lista de Conselheiros, diz o Art. 72, que serão 
chamados, portanto, identificados pelo Primeiro Secretário, 
respondendo “Sim” aqueles que forem favoráveis, e os “Não” contrários 
à posição, mas eles são nominados. E essa nominação, está no 
parágrafo 2º: Terminada a chamada que se refere ao parágrafo anterior, 
onde o Conselheiro repetiu em voz alta e o Secretário reproduziu o voto 
dele, o Presidente proclamará o resultado e mandará ler os nomes dos 
Conselheiros que tenham votado “Sim” e os que tenham votado “Não”, e 
fica constando em ata quem votou “Sim” e quem votou “Não”. Então, 
essa é a primeira explicação que lhes dou, não se cogita de votação 
secreta eleitoral, porque não é objeto da proposta. E na votação 
simbólica temos o regramento. O que quis, e aí peço licença para 
acompanhar a ilustre e sempre atenta Conselheira Maria Elisa 
Cappellano e outros que também se manifestaram nessa linha, quando 
eu apresentei a emenda com relação ao fato novo, aquele que decide 
tem que estar atento àquilo que cotidianamente acontece, é experiência 
diuturna, isso é disposição legal, não é o Manssur que está falando, 
está no Código de Processo Civil, o juiz deve decidir de acordo com 
aquilo que a sua experiência cotidiana vê do que normalmente 
acontece. Então, o que eu quis dizer, Dr. Montoro, Dr. Fein e os demais, 
quando eu fiz essa emenda do fato novo foi, a Diretoria apresentou 
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determinada questão concernente à obra ou autorização, como nós 
vimos hoje, imediatamente o que faz o Presidente do Conselho? Ele 
manda ouvir as Comissões. As Comissões se pronunciam no prazo de 
até 30 dias. Após esses pronunciamentos, estando tudo em ordem é 
inserida na Ordem do Dia. O que eu li na proposta? Que realmente às 
vezes acontece, no dia da reunião, quando é presencial, naquela mesa 
onde os senhores assinam o Livro, quantas vezes os senhores viram a 
zelosa e operosa Sra. Maria de Lourdes e suas colegas entregarem 
“Olha, a Diretoria apresentou este adendo ou esta explicação”. Então, o 
que quis dizer com o fato novo? Se for algo inédito que não estava sendo 
cogitado obviamente que os Conselheiros e as Conselheiras não poderão 
decidir a respeito deste fato novo, até então desconhecido, porque sobre 
ele, sobre este fato novo as Comissões não se pronunciaram. E há 
Conselheiros, a maioria é assim, que se louva dos pareceres para poder 
decidir. Ora, se o fato é novo e se ela não se pronunciou, como é que o 
Conselheiro irá decidir? Então, o que se deve fazer neste caso, e aí eu 
tenho impressão que o Dr. Montoro fez bem a colocação, o Presidente 
do Conselho deve verificar isso, é ele o Presidente do Conselho, ele que 
dirige os trabalhos, se a seu sentir entender que é fato novo, ele 
comunica o Plenário que este é um fato novo, dá as suas razões do 
porque é o fato novo. E como sobre este fato novo não houve 
pronunciamento das Comissões, a matéria tem que ser retirada de 
pauta para, acrescida do fato novo ser devolvida às Comissões para que 
elas se pronunciem sobre o todo e posteriormente vem ao Conselho. 
Com isso, se eu entendi, que quis evitar aquilo que se chama decisão 
surpresa. Os senhores foram convocados para determinada autorização 
ou para determinada aprovação relativo a um fato concreto. No dia da 
reunião aparece algo que modifica aquilo, não é justo que os senhores 
tenham que na hora se pronunciar, sem a assessoria do órgão 
consultivo que lhes dá a base para decidir.  
 
Presidente “ad hoc” – Dr. Manssur, só para comunicá-lo que o seu 
tempo se esgotou. Vamos conceder mais cinco minutos. 
 
José Manssur – Agradeço sua gentileza, Sr. Presidente, é que a matéria 
é tão cativante, então estou procurando ser claro. Então, se retira de 
pauta, devolve-se para a Comissão, ela dá o parecer e se volta 
posteriormente para que ninguém seja pego de surpresa. Esta é a 
questão relativa ao fato novo. Com relação à votação secreta, 
obviamente ela tem uma previsão, é o inciso III, do Art. 70, do 
Regimento, que prevê a votação secreta. O que está dito no Art. 75: 
além de casos previstos neste Regimento, realizar-se-á votação por 
escrutínio secreto a requerimento de Conselheiro presente, com 
aprovação do Plenário. E aí a votação se dá, quando tivermos a honra 
de voltarmos ao presencial, com os dizeres “Sim” ou “Não” através de 
cédulas, ou então como hoje. Aliás, o ilustre Dr. Luiz Eduardo 
Fernandes me chamou atenção, eu vi aqui na lateral, hoje estamos a 
votar como? De forma secreta, nós votamos “Sim” ou “Não”, o 
Administrador do sistema colocou a votação, ninguém sabe daqueles 
cem, cento e poucos que votaram “Sim”, quem são, e quem votou “Não”, 
quem são. Essa foi uma votação secreta, ela está aqui consagrada como 
votação secreta. Mas ela é prevista, desde que algum Conselheiro peça. 
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O que diz a proposta? A proposta diz que pelo princípio da 
transparência, que está no Art. 4º, do nosso Estatuto, que fala 
claramente, parágrafo 2º: Para realização dos objetivos, princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A Constituição da 
República por sua vez, eu a trouxe porque sabia que isso iria vir à tona, 
diz no Art. 37: Que um dos fundamentos da administração também é o 
princípio da publicidade. Nada de novo, simplesmente tive a honra de 
trabalhar nessa alteração que acabei de ler para os senhores o 
Estatuto, eu transportei o Art. 37 para o Art. 4º, até porque a Lei de 
Incentivo ao Esporte exigia essas considerações para que pudéssemos 
gozar do benefício. Mas a própria Constituição da República, Professor 
Montoro, brilhante Professor Montoro, ela estabelece que quando nós 
tivermos, é obrigatório, é lei, é Constituição, quando nós tivermos em 
discussão matéria de direito indisponível, referente à personalidade e da 
dignidade humana, a reunião é secreta, para preservação não do voto, 
não da identificação, mas para preservação daquilo que se está a votar 
e da pessoa que está sendo objeto da votação. Então, eu dei essas 
explicações, acredito que tenha me feito entender, o fato novo, vou 
sintetizar, é quando nós somos pegos de surpresa com alguma 
modificação no dia da reunião, há que se interromper o processo, 
submeter-se ao Plenário e falar “Calma, agora volta para as Comissões 
darem opinião para que nós fiquemos bem elucidados e possamos votar 
com ciência e com consciência”, daí a questão do fato novo. A questão 
da votação ostensiva na espécie simbólica e nominal, o Art. 74 diz: Que 
nas penas disciplinares, o voto será sempre simbólico, portanto, ele já é 
expresso, ele já é ostensivo. E a nominal, fazendo a chamada nome por 
nome, dizendo “Sim” ou “Não” também é uma forma ostensiva. Secreta 
foi hoje, enquanto for virtual e vamos introduzir esta ferramenta, ela 
será sempre assim “Sim” ou “Não”. Quando houver algo de superior, 
algo que influa diretamente nos princípios da personalidade humana, 
nos princípios da dignidade humana a reunião haverá de ser, e sempre 
secreta, porque há um valor maior a ser protegido. Eram essas as 
singelas considerações, esperando ter contribuído para a riqueza deste 
debate. Se os senhores entenderem inclusive que é melhor 
examinarmos mais para frente isto, tranquilamente. Eu só trouxe à 
discussão e com isso encerro, Sr. Presidente, para cumprimento de uma 
obrigação. O processo já estava em ordem na gestão do meu ilustre 
antecessor. Terminado o processo eleitoral eu coloquei em votação. E o 
fiz bem, porque li recentemente, e com isso termino, que há de se 
discutir com deliberação, Dr. Luís Figueiredo de Sousa, há de se 
deliberar com decisão e há de se decidir com influência. Era o que tinha 
a dizer aos senhores. 
 
Presidente “ad hoc” – Muito obrigado, Sr. Conselheiro Efetivo José 
Manssur. Há um pedido do Conselheiro Rodolfo José Sanchez Serine, 
perguntando se o Plenário já se considera devidamente esclarecido. Vou 
consultar o Plenário, por favor, Felipe, prepare um quesito nesse 
sentido. ...: O Conselheiro se considera devidamente esclarecido sobre o 
item 4 da Ordem do Dia? “Sim” ou “Não”. ... Vou declarar o resultado: 
111 Conselheiros disseram que “Sim”, se consideram devidamente 
esclarecidos sobre o item 4 da Ordem do Dia, 19 disseram “Não”. Por 
maioria, então, declaro encerrada a fase de discussão. Vamos à votação. 
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A primeira questão preliminar, levantada pelo Conselheiro Mario 
Montenegro Gasparini, é um pedido de retirada desse item da Ordem do 
Dia. Peço ao Felipe que prepare um quesito nesse sentido. 
 
Técnico da plataforma – Retirar o item 4 da Ordem do Dia, né? 
 
Presidente “ad hoc” – Isso. Vi aqui uma manifestação do Conselheiro 
Gilberto Maria Rossetti, perguntando se não seria o caso de votar todos 
os pedidos de retirada em bloco. Primeiro nós estamos votando o pedido 
de retirada, se o Plenário concordar com a retirada, sai tudo, se não 
concordar a gente votará cada um dos artigos aqui. ... Somente dois 
esclarecimentos, houve algumas dúvidas no chat. Estamos 
considerando a proposta feita pelos Conselheiros que estavam inscritos 
e quem fez essa proposta dentre os inscritos foi o Conselheiro Mario 
Montenegro Gasparini, por isso não mencionamos os demais 
Conselheiros que fizeram esse pedido no chat. Em relação ao 
questionamento do Conselheiro Fernando Kahtalian, acho que a 
questão está muito clara, né, se estamos votando a retirada desse item 
da Ordem do Dia ou não, penso que não tenhamos dúvidas aqui, eu 
vou seguir com o resultado da votação. ... 84 Conselheiros votaram 
“Sim”, pela retirada de pauta, 46 votaram “Não”. Por maioria de votos, 
então, está retirado de pauta esse item 4. Encerrada a votação, eu 
devolvo a palavra ao Presidente, Dr. José Manssur. 
 
- Reassume a Presidência o Presidente José Manssur. 
 
Presidente (José Manssur) – Com muita honra, agradecendo a clareza, 
a objetividade de V. Sa., Sr. Secretário, o que demonstra a qualidade de 
todas as Conselheiras e todos os Conselheiros.  
 
Primeiro Secretário – Obrigado. 
 
Presidente – Uma breve demonstração do valor das integrantes e dos 
integrantes desta Casa, todos primorosos na forma e no fundo, 
inclusive nas deliberações. 

 
 

Item 5 - Apreciação do processo CD-36/2017, referente ao 
Recurso de Revisão interposto por onze Conselheiros, 
contra uma anterior decisão do Conselho Deliberativo 
objeto da Resolução nº 04/2020, de 17/02/2020, que 
rejeitou proposta subscrita por cinquenta e quatro 
Conselheiros, formulada com base nos incisos I e II, do 
Art. 124, do Regulamento Geral, que pretendia conceder 
o ingresso como Associado Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente de aquisição de título 
social, a ex-atleta da Seção de Ginástica Artística, que 
teria se acidentado em competição anterior às seletivas 
para os Jogos Olímpicos de 1984, interrompendo sua 
carreira esportiva 
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Presidente – Em fevereiro do ano passado, o Egrégio Conselho, digo eu 
aos senhores, deliberou rejeitar proposta de iniciativa do ilustre 
Conselheiro Francisco Giordano Neto, acompanhado de outros 
cinquenta e três Conselheiros, que pretendia conceder ao Sr. Alan Mark 
Liberman, ex-atleta da Seção de Ginástica Artística, o ingresso como 
Associado Contribuinte, na classe Individual, independentemente de 
aquisição de título social, tendo em vista ter se acidentado, como 
dissera aos senhores, nas seletivas para os Jogos Olímpicos de 1984, o 
que trouxe-lhe a interrompção de sua carreira esportiva. Contra tal 
decisão, o ilustre Conselheiro, Dr. Rodolfo José Sanchez Serine, 
acompanhado de outros dez Conselheiras e Conselheiros recorreram ao 
Conselho, para aprecisão e eventual deliberação de revisão daquela 
anterior decisão que não havia acolhido o pedido inicial. Ouviu-se a 
douta Comissão Permanente Jurídica, que se pronunciou pela 
manutenção da decisão recorrida. São em rápidas palavras a suma do 
essencial. A documentação necessária foi disponibilizada. A matéria 
está em discussão. 
 
Reinaldo Fernandes Campos – ... Logo me inscrevi, porque essa 
proposta que foi apresentada no ano de 2020 e foi rejeitada em 17 de 
fevereiro, ela vem apresentada com base nos incisos I e II, do Art. 124, 
do Regulamento Geral. Acontece que no inciso I, do Regulamento Geral, 
existe o 3º parágrafo desse Art. 124, e o 3º parágrafo do Art. 116, do 
Regimento Interno do Departamento Esportivo, condiciona o limite de 
um ano para propor o ingresso na categoria de Associado Contribuinte. 
Então, ou seja, de acordo com o parecer das Comissões Jurídica e de 
Esportes no ano de 2020 a respeito desta proposta, eles tratam esse 
requerimento como intempestivo, por quê? Porque ele está ferindo os 
nossos Regulamentos de acordo com o que vem rezando esses 
Regulamentos desde 1990, quando houve aquela alteração estatutária. 
O que quero deixar bem claro aqui, que ninguém vai negar, ninguém vai 
desrespeitar a condição do atleta pelo fato de ele ter se acidentado, pelo 
fato de ele ter limitações para prática esportiva nos dias atuais e logo 
depois do que aconteceu, mas só que existem algumas perguntas e 
alguns comentários que gostaria até de fazer, que na época, em 
fevereiro de 2020 não fiz. Por exemplo, por que o atleta na época não 
cobrou uma atitude do Clube diante da possibilidade dos responsáveis 
pela seção da Ginástica Artística relatada nessa proposta, desde que ele 
já tinha sido comunicado pelo coordenador técnico da Ginástica 
Esportiva que ele teria condição de solicitar a concessão desse Sócio 
Contribuinte. Depois, o atleta em questão, diante das posições que 
assumiu profissionalmente até hoje, ele não me parece que tivesse 
nenhuma limitação que o impedisse de fazer essa solicitação, e a quem 
de direito, e tendo tantos conhecidos assim do Clube, como está referido 
na proposta, essa tarefa seria até relativamente fácil. Vejam, depois que 
ele se acidentou, saiu do país a trabalho, ficou muitos anos voltando ao 
Brasil, até 2017. Não estou nem julgando se está certo ou errado, a 
profissão, não estou julgando isso, estou julgando o seguinte, é que 
houve um silêncio de 30 anos praticamente. Nesses 30 anos muitas 
coisas aconteceram. Então, surge essa proposta agora e que 
infelizmente, se aprovada, ela vai ferir flagrantemente nosso 
Regulamento Geral e o Regimento Interno do Departamento de 
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Esportes. Então, peço, até fiz um comentário aqui, como já estamos no 
adiantado da hora, digo o seguinte, essa proposta é muito bem 
elaborada por sinal, em minha opinião está carregada de muita emoção, 
mas acho que ela deve ser analisada explicitamente sobre a 
irregularidade de ferir os nossos Regulamentos. Acho que neste caso 
podemos sentir a emoção que for, mas temos de votar de acordo com os 
interesses claros do Clube, da nossa Instituição e não por emoção. Por 
isso, desde já declaro meu voto rejeitando esse recurso, que acho não 
podemos virar as costas para os nossos Regulamentos. Esta minha 
manifestação. Boa noite. Muito obrigado. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... O Estatuto Social determinada na 
época dos fatos, em seu Art. 123, que por proposta de cinquenta 
Conselheiros no mínimo poderá o Conselho Deliberativo conceder o 
ingresso como Sócio Contribuinte na classe Individual ao militante que: 
Inciso I – atuando no Departamento Esportivo há cinco anos no mínimo 
com exemplar comportamento tenha se distinguido nas competições 
esportivas oficiais; Inciso II – acidentado em atividade esportiva na 
defesa do Clube ou de entidades oficiais, devidamente convocado, ficar 
impossibilitado de competir. Importante neste momento destacar aos 
ilustres Conselheiros e Conselheiras que esses incisos não são 
cumulativos. Atendendo a qualquer um deles já faria o Conselho estar 
apto a pedir pelo ingresso do atleta como Sócio Contribuinte. Esses 
eram os regramentos vigentes na época em que o atleta encerrou a sua 
participação em competições pelo Esporte Clube Pinheiros e 
simultaneamente encerrou também a sua carreira esportiva em razão 
do sério acidente sofrido. Esse é um fato incontroverso, porque em 
nenhum momento, nenhuma página de todo processo que hoje vem à 
revisão, isso foi contestado, o atleta preenche e atende a todos os 
critérios objetivos descritos nesses normativos, pois atuou no 
Departamento Esportivo do Clube por mais de cinco anos, permaneceu 
treinando por mais de sete anos ininterruptos, e o fez com exemplar 
comportamento e conseguiu grande distinção nas competições que 
participou pelo Pinheiros. Destaco aí o título de vice-campeão mundial 
em Torino, na Itália, em 1980. E também se acidentou em atividade 
esportiva em defesa do nosso Clube, em decorrência direta desse grave 
acidente ficou impossibilitado de competir. Bastaria atender apenas um 
desses incisos estabelecidos no Art. 123, mas não, o atleta atende aos 
dois incisos cumulativamente. Ou seja, de forma exacerbada 
demonstra-se aqui o total atendimento aos requisitos objetivos 
determinados pelo Estatuto Social do Esporte Clube Pinheiros então 
vigente. Importante ratificar que não existiam nesses regramentos 
qualquer previsão de prazo para que os Conselheiros pudessem propor 
a concessão de ingresso como Sócio Contribuinte, se limitando apenas 
a fixar os requisitos objetivos necessários para essa concessão, 
inclusive cito que somente em 3 de novembro de 2006, através da 
Resolução 27/2006 foi alterado nosso Estatuto e criado o Regulamento 
Geral. E aí sim passou a conter esse Art. 124, a previsão normativa 
estabelecida em seu parágrafo 3º, que diz que o direito de propor o 
ingresso na categoria de Associado Contribuinte prescreve em um ano 
após a última participação do atleta em competição esportiva oficial 
representando o Clube. A lei nova, Sras. e Srs. Conselheiros extirpou 
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por completo e de forma imediata o direito de propor do Conselho 
Deliberativo, inexistindo qualquer previsão de prazo para situações 
jurídicas já consolidadas ao tempo da mudança legislativa. A nova lei 
não pode extirpar o direito de propor do Conselho Deliberativo. E vigora 
aqui sem dúvida alguma o princípio do tempus regit actum, ou seja, o 
tempo rege o ato. O Direito Processual Brasileiro acertadamente adotou 
o sistema do isolamento dos atos processuais, evitando que uma lei 
nova possa prejudicar relações jurídicas ocorridas no passado. Não há 
razão nenhuma, Sras. e Srs. Conselheiros, para se negar a concessão, 
ainda mais lastreando tal negativa na aplicação de prescrição, pois 
estaremos desrespeitando e violando o princípio do tempus regit actum, 
invocando lei nova para prejudicar e extirpar o direito de propor deste 
Conselho Deliberativo. Somente seria lícito, justo e moralmente correto 
indeferir a concessão se o atleta não atendesse aos requisitos 
autorizadores, o que não é verdade. Como dito e provado o atleta atende 
de forma cumulativa todos os requisitos, razão pela qual faz jus à 
concessão de ingresso como Associado Contribuinte em nossa 
Agremiação. Por fim, com o máximo respeito, o parecer da Comissão 
Jurídica confundiu dois temas de enorme relevância, Primeiro, 
considerou que inexiste direito adquirido ao atleta, o que é óbvio, 
senhoras e senhores, porque o atleta não possui direito algum. Não, 
como dito, o direito aqui em discussão é o direito de o Conselho propor 
o ingresso do atleta como Associado Contribuinte, não há que se falar 
em direito do atleta, o direito em discussão é do Conselho. Segundo, 
considerou que o atleta ficou inerte e não apresentou requerimento 
hábil. Não, Sras. e Srs. Conselheiros, quem não exerceu o direito de 
propor anteriormente foi o Conselho, o atleta não pode requerer nada, 
nem que quisesse, quem pode propor é o Conselho ou a Diretoria, não é 
o atleta que encaminha requerimento, mas sim os Conselheiros, o que 
foi feito agora em 2017. Portanto, não existe fundamento legal para 
embasar aplicação de prescrição ao Conselho Deliberativo, pois como 
dito e comprovado, na época dos fatos não existia previsão prescritiva, o 
Conselho tem o direito de propor o ingresso desse atleta como 
Associado Contribuinte, o Conselho é soberano e nenhuma lei nova vai 
retirar esse direito de nós Conselheiros. Esclarecidas essas premissas, 
resta a nós, Conselheiras e Conselheiros, tão somente avaliarmos se o 
atleta atende aos requisitos autorizadores da concessão ou não, o que 
também ficou provado sem qualquer dúvida, que ele atuou no 
Departamento Esportivo por mais de cinco anos, como dito, treinando 
no Clube mais de sete anos ininterruptos, e o fez com exemplar 
comportamento. Conseguiu grande distinção nas competições que 
participou, destacando aí o título de vice-campeão mundial. Como 
também infelizmente foi acidentado gravemente em atividade esportiva 
em defesa do nosso Clube, em decorrência direta desse acidente ficou 
impossibilidade de competir. Finalizo, Sras. e Srs. Conselheiros, 
pedindo que se imaginem no lugar desse atleta, que defendeu 
honrosamente as cores do Pinheiros com título brasileiro mundial, e 
enquanto se preparava para participar dos Jogos Olímpicos, 
participando de competição na defesa do nosso Clube infelizmente se 
acidentou gravemente, acabando por encerrar sua carreira esportiva. O 
então coordenador, Professor Publio, considerado uma das maiores 
autoridades da Ginástica Artística no Brasil, declarou que prometeu ao 



45/53 

atleta que receberia um título do Pinheiros. Infelizmente ele não deu 
segmento às providências nem tampouco o Conselho fez na época. Mas 
agora estamos fazendo e corrigindo essa lacuna. Se as Sras. e os Srs. 
Conselheiros entenderem que o atleta não merece o nosso 
reconhecimento, se a história de sua dedicação bem como seu 
sofrimento quando do acidente sofrido não são suficientes para 
concessão desse agraciamento, votem “Não”, mas se ao contrário, as 
Sras. e os Srs. Conselheiros entenderem que o atleta fez por merecer ser 
agraciado com o ingresso como Associado Contribuinte votem “Sim”. E 
é assim que voto, “Sim”. Muito obrigado. 
 
Presidente – Conselheiro Serine, por favor, o ilustre Dr. Reinaldo 
Fernandes Campos pediu um aparte, estou consultando se o senhor 
concederia esse aparte ao Dr. Reinaldo, por favor. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Eu vou pedir licença e desculpas ao 
ilustre Conselheiro Reinaldo, mas dado o adiantado da hora e a ele já 
ter se pronunciado, como bem o fez, eu não concederei o aparte. Muito 
obrigado. 
 
Presidente – Então, não há mais Conselheiros inscritos, então, vou dar 
por encerrada a fase de discussão. Vou abrir a etapa da votação. 
Preparamos um quesito, que na verdade “Quem estiver de acordo com o 
provimento do recurso terá a opção nº 1, respondendo “Sim”; quem for 
contrário, portanto, negando o provimento ao recurso, responderia 
“Não”. Pediria ao Sr. Administrador do sistema, portanto, que 
estampasse na tela a formulação do quesito. Vou ler aos senhores: A 
Conselheira ou o Conselheiro que acolher o Recurso de Revisão para 
reformar a Resolução nº 04/2020, e conceder ao ex-atleta Alan Mark 
Liberman o ingresso como Associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente de aquisição de título social? Tem o quesito nº 1 e o 
quesito nº 2. Estamos bem esclarecidos, pediria ao Sr. Administrador 
do sistema que iniciasse o processo de votação, por favor. (Pausa) Está 
encerrado o tempo da votação, pediria ao Sr. Administrador do sistema 
que estampasse o resultado, por favor. Votaram pelo provimento, 26; 
pelo desprovimento, 88. Então, vou proclamar o resultado: Por votação 
majoritária foi negado provimento ao Recurso de Revisão, mantida, 
portanto, a decisão anterior, objeto da Resolução nº 04/2020. Este é o 
resultado da votação e esta é a proclamação deste item da Ordem do 
Dia. 
 

 
Item 6 - “A Voz do Conselheiro”.  

Não houve inscrições. 

 
 

Item 7 - Várias. 

Presidente – ... No prazo legal a Diretoria enviou seu Relatório anual e 
a prestação de contas de 2020,  
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dr. Manssur, quero cumprimentá-
lo e cumprimentar o Dr. Ricardo pelo equilíbrio, brilhante condução, 
com certeza essa condução também se deve ao trabalho em equipe que 
o senhor zela tanto por fazer. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Venho usar esse Expediente de 
Várias para fazer uma solicitação ao Presidente do Conselho, 
especialmente ao Dr. Manssur,... que volte a fazer aquelas sessões de 
preparo dos Conselheiros, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Vou fazer, já estava até marcado, e tenho três ideias. Essa 
é uma, a outra é aquela que falara no início, de fazermos as reuniões 
para a PO, a outra que acho importante é usarmos essa plataforma 
para trazer aos senhores pessoas de relevância no cenário nacional 
para falar sobre vários temas de importância para todas as 
Conselheiras e Conselheiros, fora de Regimento, de Estatuto, de Ordem 
do Dia. É uma matéria que estou vendo outros clubes coirmãos com 
enorme sucesso fazerem. Gostaria de implantar aqui e tenho certeza 
que os senhores iriam gostar. Mas está acolhido, vou fazer esta reunião, 
já vou pedir para a Dona Maria de Lourdes marcar esta reunião. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Esse formato de reunião tem sido 
muito interessante, está mostrando umas entranhas, e sempre o 
associado se mostra desconfortável. Achei interessante algumas 
mensagens sendo mandadas em nome de outra pessoa, isso causa um 
desconforto muito grande, misleading, o termo é esse, misleading, nos 
faz confundir. Isso, além de ser, na minha opinião, falo em meu nome, 
ocupando a tribuna, com a minha imunidade, que posso ter ocupando 
a tribuna, eu acho isso uma deselegância muito extrema, que este 
Conselho não deveria admitir. Se tem uma coisa que somos, Dr. 
Manssur, esportistas. Sabe, Dr. Manssur, o esporte é isso, ensina a 
gente a competir, o esporte ensina a gente a competir com regras. 
Acima de tudo, o que vale no esporte é respeitar a regra para competir, 
sabe, não se pode fazer esse tipo de coisa. Então, peço 
encarecidamente, Dr. Manssur, novamente, acho que é muito 
importante a gente ter essa reciclagem das regras, das etiquetas, do que 
significam os nossos ordenamentos, porque somente dessa forma a 
gente vai conseguir fazer propostas de unir a tecnologia, o modernismo, 
a boa vontade. E, Dr. Manssur, olha que coisa bonita que tivemos hoje, 
temos aqui a participação de várias gerações neste Conselho, temos 
jovens brilhantes, se me permite declinar o nome daquele jovem, Caio 
Pantarotto, Sérgio Gasparini, Alexandre Fiore, e convivendo com 
pessoas de gerações completamente diferentes, temos que tirar um 
proveito muito grande disso, mas a regra básica para tirar esse proveito 
é jogar em cima dos ordenamentos. Brilhante explanação do Dr. 
Reinaldo e parabéns pela condução da reunião. Era isso queria fazer. 
Agradeço o senhor ter acatado o pedido. Parabéns a todos, parabéns 
aos Conselheiros. 
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Presidente – Muito obrigado. Está acolhido e agradeço toda a 
colaboração que o senhor tem nos dado, é uma honra. 
 
Fabio Rogério Moreira – ... Quero colocar em primeiro ponto um item 
que já vim aqui na tribuna colocar. Enviei uma solicitação à Comissão 
de Obras, não tive resposta, sobre a situação da cobertura do 4º andar 
do Ginásio Poliesportivo. Enviei à Comissão de Obras uma solicitação 
dos laudos e das respectivas ARTs tanto da nova construção quanto da 
antiga, que hoje o que temos ali é um Frankenstein, uma cobertura 
anterior que não foi retirada, pusemos outra em cima, que precisa da 
anterior. Então, vim solicitar aqui os respectivos laudos de que a 
estrutura antiga está compatível, se pode ficar lá, por que não foi 
retirada, isso não foi me respondido. E se a nova estrutura já está 
finalizada de acordo com que havia previsto. A gente tinha uma 
solicitação, a ideia dessa obra era evitar as goteiras e parece que para 
evitar goteira a gente construiu um telhado em cima do outro e não 
tivemos a finalização. O segundo item... 
 
Presidente – O primeiro pedido está deferido. Agora, vamos ao 
segundo. 
 
Fabio Rogério Moreira – Muito obrigado. O segundo é em relação ao 
relatório que foi apresentado e que já discutimos. Foi aprovado e 
gostaria de colocar aqui. O que acontece? Temos um documento 
extremamente contábil e muito pouco descritivo em nível de gestão, 
então, quando a Diretoria envia o relatório final de tudo que foi feito no 
Clube durante o ano, por exemplo, aprovamos agora o relatório do 
orçamento de 2020 e teve uma série de discussões, acabei não 
solicitando, que aqui existe muito pouca informação de gestão. Por 
exemplo, hoje foi a primeira vez que pudemos entender um pouquinho 
do déficit que acontece dentro da área de restaurantes, que antes a 
gente não tinha essa ideia. Aparece um número lá, déficit de R$12 
milhões, mas a gente não sabe da onde vem, quais são os itens que 
estão calculados. Então, que a gestão atual da Presidência do Dr. Ivan, 
que venha incluir valores de gestão, não somente da parte de 
restaurante, mas de toda a parte que está sendo gerida. Nós temos ali o 
custo administrativo gigante, a gente não sabe detalhes por que tem, e 
se temos mais valores que seja incluída essa parte de gestão. Talvez até 
seja interessante incluir isso no PDD que o Sr. Jorge comentou, para 
que isso seja comentado.  
 
Presidente – Dr. Jorge está nos ouvindo e vou pedir para que ele 
observe isto.  
 
... 
 
Fabio Rogério Moreira – O terceiro ponto que gostaria de solicitar é 
que dentro do PDD que o Sr. Jorge comentou, vi que não existe nenhum 
ponto em relação ao Conselho Fiscal. É uma situação, já comentei 
inclusive com o Dr. Jorge, que o Conselho Fiscal hoje tem um papel 
pouco relevante dentro dos fatos que são gerados por uma série de 
limitações do próprio Regulamento. Então, já que temos agora um novo 
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Conselho Fiscal, gostaria de solicitar tanto ao Sr. Jorge incluir isso no 
PDD e o próprio Conselho Fiscal que verifique se existem modificações 
necessárias dentro do Regimento e do Regulamento do Conselho Fiscal 
que devam ser enviadas ao Conselho, para que este Conselho Fiscal não 
tenha um papel apenas burocrático, ele possa ter um fato relevante e 
poder verificar a fundo todos os números que são colocados e não 
apenas verificar se estão ali números corretos ou não. ... O último item, 
até não interrompi, somente terminando, Dr. Manssur, dentro dessa 
aprovação do DAS e dessa modificação não foi especificado o que vai ser 
feito com aquela área. Então, gostaria que a Diretoria depois 
esclarecesse o que vai ser feito.  
 
Presidente – É uma das recomendações feitas pela Comissão 
Financeira quer neste item quanto no anterior, é esclarecer o que vai 
ser feito quer com a mudança do CAD quer com a mudança do DAS. 
 
Fabio Rogério Moreira – Perfeito. Só isso. 
 
Presidente – Vou dar a palavra ao Dr. Tatit. Dr. Tatit, com a brevidade 
possível, dentro dos limites, o senhor pediu um aparte, por favor, queira 
fazê-lo ou queira prestar o esclarecimento. Tenho outros oradores. 
(Pausa) Vi que a Sra. Regina Secaf já estava habilitada, por favor, vamos 
dar a palavra à Sra. Regina Secaf. É uma honra ouvi-la, Dra. Regina, 
por favor. 
 
Regina Helena Secaf – Obrigada, Dr. Manssur. Na linha deste 
Conselheiro anterior que acaba de falar, gostaria de colocar algumas 
dúvidas sobre justamente a Comissão Especial da PO, porque havia 
entendido, talvez erroneamente, que esta Comissão faria uma revisão 
do orçamento. E me surpreendeu o fato de algumas resoluções 
parecerem entrar no próprio planejamento do Clube, então, me 
surpreendi com isso. É só uma questão, porque não sei se isso não vai 
interferir nas próprias Diretorias atuais, quer dizer, planejamento, 
bares e restaurantes eu vi que parece que não interferiu, eles estão 
juntos, estão fazendo as coisas juntos, tal. Então, queria saber, porque 
um Plano Diretor já foi feito. 
 
Presidente – Vou responder à senhora. Existe um ilustre representante 
da Diretoria, Dra. Regina, nesta Comissão, que é o Dr. Antonio Augusto 
Brant de Carvalho. E houve oito resoluções quando na votação da PO, 
como recomendações e fizeram parte da resolução para serem objeto de 
exame. Então, tenho para mim e há um representante da Diretoria, que 
a matéria que está sendo discutida está circunscrita estes oito itens. 
Mas vou encaminhar essa observação da senhora, porque realmente 
não pode passar dos limites, objeto da aprovação do Conselho 
Deliberativo. 
 
Regina Helena Secaf – Sim. Muito obrigada, Dr. Manssur. ... E a outra 
questão realmente é sobre obras mesmo. Quer dizer, fiz alguns pedidos 
ao Conselho. A Diretoria me respondeu em vários momentos sobre o 
teto do Poli, que estava tudo certo, mas não vi, por exemplo, um 
documento da Comissão de Obras. Esperava que recebesse ou que 
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todos os Conselheiros recebessem um parecer da Comissão de Obras 
sobre o que está acontecendo ali. Os sócios nos perguntam. Pusei aqui 
A Voz do Conselheiro, mas, vejam, os sócios têm me perguntado o que 
aconteceu com a parede do Poli, que caiu. ... Sabe, fica uma 
insegurança. 
 
Presidente – O Presidente da Comissão Permanente de Obras está a 
nos ouvir... Ele já pediu, quer fazer uma consideração para a senhora. 
Por favor, Engenheiro Tatit, pode fazê-la. 
 
Regina Helena Secaf – Muito obrigada. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit (aparte) – Regina, também respondendo 
ao Conselheiro que antecedeu, não consegui fazer o aparte, Dr. 
Manssur, porque não apareceu em minha tela ou me atrapalhei um 
pouco, tanto o microfone quanto o vídeo. Mas queria somente esclarecer 
que a Comissão de Obras fez um vasto relatório sobre o censo esportivo. 
Isso está arquivado e foi mandado aos Conselheiros, ao menos foi a 
solicitação da Comissão de Obras, alguns Conselheiros tinham pedido 
esclarecimentos. Os Conselheiros que pediram esclarecimentos foram: 
Fein, Regina Secaf, você pediu, teve também o Serine. Então, no 
despacho que a Comissão de Obras deu nós pedimos que os 
Conselheiros que mostraram interesse, que a antiga Diretoria do 
Conselho encaminhasse a esses Conselheiros. Então, me causa 
surpresa se não foi mandado para você, nossa solicitação é para que 
fosse mandado aos três Conselheiros que mostraram algum interesse 
em saber o que tinha acontecido lá. Então, gostaria, Dr. Manssur, que 
fosse enviado o relatório da Comissão de Obras para todo o Conselho. 
Está à disposição, quem quiser pode ir aí. É um relatório muito longo, 
então, a pessoa tem que entender um pouquinho para entender, diria 
que é um relatório meio maçante para quem não é da área, mas aqueles 
que mostrarem interesse está à disposição, o Conselho tem tanto o 
arquivo digital quanto o arquivo físico, que deixamos aí. 
 
Presidente – Então, todos aqueles que tiver interesse em conhecer 
esses pareceres, pelo princípio da transparência está disponibilizado.  
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Sempre um prazer participar 
das reuniões e ouvir a Dra. Regina. Na verdade, não é um aparte no 
sentido de uma pergunta, etc., mas é mais um apoio no sentido de que 
também senti que aquela Comissão Especial estava extrapolando um 
pouco, mesmo pensando naquelas oito medidas. Apesar de ser um 
trabalho bastante interessante, eu acho que deve ser feito, é meritório, 
mas na verdade está extrapolando a meu modo de ver, aquele pedido 
que foi feito dos oito pontos que foram levantados pela Comissão 
Financeira e mais alguns que foram levantados inclusive por mim na 
reunião, que estava realmente mais focado na questão orçamentária. E 
as outras questões surgiam da questão orçamentária, por exemplo, a 
questão da informática. Aquelas reduções de custo estavam ligadas à 
informática. As mudanças nos procedimentos que tornassem os 
processos mais ágeis e mais rápidos, mas o foco era o orçamento. 
Concordo com você, Regina. 
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Presidente – Dra. Regina e Dr. André, eu anotei. Vou levar ao 
conhecimento da Comissão esta preocupação dos senhores, porque 
realmente ela tem que se limitar, não se pode decidir nem fora dp 
pedido nem abaixo do pedido e nem acima do pedido, tem que se estar 
diametralmente de acordo com o pedido e com a resolução emitida pelo 
Conselho. Levarei ao conhecimento de todos. 
 
Regina Helena Secaf – Muito obrigada. 
 
Cândido Padin Neto – Venho aqui, queria também deixar meus votos 
de pesar a todos os pinheirenses que tiveram a perda de seus 
familiares, realmente uma situação calamitosa que estamos vivendo. 
Tomara que Deus nos abençoe para que possamos sair ilesos disso 
tudo. Como sabem, há algum tempo não estou como Diretor de Obras 
do Clube, gostaria de agradecer a todos que colaboraram comigo nesta 
estrada, agradecer aos funcionários e aqueles Conselheiros que se 
solidarizaram com os trabalhos realizados e a minha atuação à frente 
do cargo, principalmente ao Presidente da Comissão de Obras, Dr. 
Flávio Tatit, que chamei para que fosse até verificar, porque fiquei 
muito preocupado com as coberturas. Vi o Fabio Rogério falando sobre 
as coberturas, não pude adentrar a esse assunto, mas realmente fiz ver 
ao Presidente, ao Dr. Ivan, que sempre me ouviu. E tomamos uma 
posição firme em prol do sócio, porque o sócio foi lesado. A minha briga 
sempre foi isso, de não deixar o sócio ser lesado ou o patrimônio do 
Clube ser lesado. A obra está judicializada, como bem sabe o Dr. 
Manssur. Fizemos os reforços, era uma obra que não aguentava o peso 
a que tínhamos comprado. Colocada de uma maneira que teria que ter 
feito, obrigação de todos esses reforços que fizemos. Mas hoje ela está 
assentada na laje, na calha, então, é um problema isso. Realmente 
agora temos dois telhados, única obra que temos dois telhados. Mas 
acredito que passada essa fase judicial que está tendo, e tudo, aí vamos 
poder dar cabo e realizar isso. Deixei de pagar por volta de R$400 mil, 
está lá no relatório, porque acreditava que não seria justo aceitar a obra 
nas condições que estava. Então, já faço essas ponderações para o 
Conselheiro Fabio Rogério. E também ao Andreas Fein, que sempre 
acompanhou, vinha me pedindo e eu sempre o levei às obras para ver, 
estava sempre ao par de tudo, principalmente na obra do Tênis, aonde 
ele me acompanhou juntamente com elementos do Conselho. Agradeço 
também ao Roberto Mendes, me ajudou muito também na obra quando 
tivemos, me dediquei algo absurdo para o Clube, dei demais da minha 
vida pelo Clube. E não poderia deixar aqui de enviar esses 
agradecimentos a todos e agradecer pelo que me deram, vieram falar 
comigo e acompanharam de perto essa minha trajetória, pois tudo era 
dito, nada escondido, isso fiz questão, foi uma transparência total do 
meu trabalho, me entreguei integralmente à gestão de corpo e alma. Em 
meu escritório praticamente virei um turista, a empresa já estava louca, 
meus sócios, e tudo. Faço até um apêndice aqui, Dr. Manssur, que 
sirva aos outros Diretores, que a tarefa do Diretor é complexa, exige 
quase que um tempo integral, portanto, temos que entender que vamos 
perder financeiramente porque está doando seu tempo, mas por outro 
lado vamos encher a alma de bons valores, que tudo que fiz, tudo que o 
senhor faz, Dr. Manssur, o senhor está aí todo dia, vejo o Presidente 
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todo dia no Clube, isso deve encher a alma, porque não é a substância, 
não é o dividendo do dinheiro ou o que a gente possa usufruir. Não, é o 
que a gente se doa pelo Clube, aí é que está a grandeza de tudo. 
 
Presidente – É verdade. 
 
Cândido Padin Neto – Então, procurei sempre tentar fazer uma gestão 
profícua, exigindo de todos do departamento muito profissionalismo, 
comprometimento, foram inúmeras as obras que levei a efeito. Nesse 
nosso pouco período nós fizemos acho que setenta e tantas obras, 
pequenas, mas que precisavam ser feitas para o Clube, não teve obras 
grandiosas. A única que demos início foi o Tênis, mas o Clube se 
revigorou, tudo que estava velho nós arrumamos, colocamos o Clube 
muito mais bonito do que estava. E isso realmente deve-se a um 
trabalho mesmo, uma labuta diária, só não consegui estruturar o 
departamento, talvez vá ficar para uma próxima vez, mas mexemos 
muito na parte orçamentária, na entrega dos projetos, até com o Badra 
no início, também agradeço ao trabalho inicial dele. E levamos todas as 
obras, Dr. Manssur, para o Pregão reverso para licitação, nada foi feito 
de boca, nada foi feito de conversa, as empresas se qualificaram por 
estarem tecnicamente perfeitas e por terem financeiramente o seu 
aporte para poderem participar. Todas foram, aquelas que não estavam 
foram tiradas. E todas foram levadas para licitação. Isso, pode ver no 
departamento, as que perderam, até vieram agradecer e falar o ótimo 
trabalho que tínhamos feito dessa parte toda. Então, fico muito grato 
por todo esse trabalho. Também quero agradecer aqui, montamos um 
grupo, que foi o Space Planing, trabalhei como coordenador e não 
poderia deixar aqui de agradecer às arquitetas Ana Sá, o trabalho 
imenso, a Tereza que fez um projeto maravilhoso, concebemos aquela 
sala, aquela nova Sede Social, aquela maravilha que ficou hoje, com 
aquele piano, as pessoas se interagindo, se integrando, a Margot. E a 
Regina Secaf, que teve a ideia do grupo, ainda participando a Adriana, 
incansável, que se doa integralmente ao Clube, a Berenice, mulheres 
maravilhosas, comprometidas com o ECP, se doando integralmente a 
todos os projetos desenvolvidos. Além dessa sala, nasceu integração que 
quisemos com o café, que vai ser colocado ali ao lado do Bradesco, 
também um trabalho de marketing do Clube muito bom, integrando 
toda aquela praça que hoje vocês estão vendo, que antigamente era um 
local feio, horroroso. Não poderia obviamente de comunicar a este 
Egrégio Conselho, tendo em vista que muitos associados, Dr. Manssur, 
e alguns Conselheiros, que vieram me interpelar acerca do 
desmoronamento desse reservatório de água que ocorreu durante a 
pandemia. Graças ao meu bom Deus, Dr. Manssur, acho que às vezes 
ele coloca as pessoas certas em determinados lugares, não aconteceu 
nada com nenhum associado porque o Clube estava fechado. Pasmem, 
senão estivesse poderíamos ter uma dilaceração e risco. ...  
 
Presidente – Graças a Deus. Dr. Padin, o tempo do senhor já está 
esgotando. 
 
Cândido Padin Neto – O senhor me dá mais um minuto? 
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Presidente – Pediria, porque é meia-noite e regimentalmente tenho de 
dar por encerrados os trabalhos. 
 
Cândido Padin Neto – Vou continuar em um minuto. Mas tal fato, Dr. 
Manssur, é fulcro de uma irresponsabilidade na execução e fiscalização, 
era uma caixa d’água para ser feita em concreto armado e foi feita em 
bloco. Um valor altíssimo pago pelo Clube, foi feito isso e que poderia 
causar e levar a óbito um associado. Então, acho que este Conselho e 
nós temos que mudar muito o Clube, temos que ter auditoria. E é isso 
que vou fazer de agora em diante e me doar para que haja mudança no 
Clube, para que a gente possa ter mais 120 anos de Clube. Muito 
obrigado pela sua atenção, Dr. Manssur. Saúde a todos. 
 
Presidente – Parabens pela manifestação e que Deus te abençoe, Dr. 
Padin, estamos sempre juntos, essa é a grandeza do nosso Clube. 
Senhores, verifico pelo horário, meia-noite, regimentalmente eu tenho 
que dar por encerrados os trabalhos e tinha para ouvir ainda o Dr. 
Paulo Eduardo Blumer Paradeda, o Sr. Arnaldo Luiz de Queiroz 
Pereira... Ah, só tenho o Dr. Paradeda e o Dr. Tatit. O Dr. Tatit já se 
pronunciou, somente pediria, será que poderíamos ouvir o Dr. 
Paradeda, ele está inscrito há algum tempo. O senhor está no plenário 
virtual, Dr. Paradeda? (Pausa) O seu pronunciamento, porque 
regimentalmente, Dr. Paradeda, os trabalhos se encerram meia-noite, 
não gostaria de ficar sem ouvi-lo. 
 
Paulo Eduardo Blumer Paradeda – Agradeço muito ao senhor. Tenho 
recebido inúmeros contatos, reclamações de sócios, são os donos do 
Clube, a respeito da impossibilidade de seus filhos, também sócios, 
usufruírem nas Escolinhas do Clube, isso em razão das imensas filas 
de espera que hoje existe. ... Temos Natação, Tênis, Judô como alguns 
exemplos. Os associados se inscrevem aos 8, 9 anos e aos 10, 11 ainda 
não foram chamados, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Vou encaminhar, se o senhor puder me mandar por 
escrito, encaminharei à Diretoria e ela responderia ao senhor por 
escrito. 
 
Paulo Eduardo Blumer Paradeda – Vou terminar rapidamente. ... Para 
começar a prática esportiva estão demorando de três a quatro anos. 
 
Presidente – O senhor tem razão. 
 
Paulo Eduardo Blumer Paradeda – Não tenho conseguido justificar aos 
pais que seus filhos sócios de um Clube deste tamanho, com esse 
poderio, com essa estrutura, não conseguem aprender Tênis, Natação e 
Judô na infância. 
 
Presidente – Por favor, o senhor me mandaria, vou encaminhar à 
Diretoria que responda para mim, encaminharei imediatamente ao 
senhor. 
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Paulo Eduardo Blumer Paradeda – Vou mandar amanhã cedo ao 
senhor para a gente poder justificar aos associados, porque é uma 
situação que está se tornando insustentável. ... Boa noite. 
 
Presidente – Recebi algumas manifestações, passamos cinco minutos 
do horário, mas são cinco minutos altamente proveitosos, porque 
pudemos ouvir a todos. Peço desculpas se porventura estendeu-se a 
reunião por esses minutos a mais, mas com a consciência de que todos 
foram ouvidos, foi uma reunião extraordinária, temas importantíssimos, 
esta é a grandeza do Esporte Clube Pinheiros. Cumprimento a todos, 
desejar-lhes paz, saúde e logo estaremos todos juntos de mãos dadas e 
braços juntos pela grandeza do Clube. 
 
 
ENCERRAMENTO 
Presidente - Informou o número de Conselheiros que participaram da 
reunião e deu por encerrados os trabalhos aos seis minutos do dia 
25/04/2021. 

 
* * * 

 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 717ª Reunião Extraordinária do 

Conselho Deliberativo, realizada no dia 28 de junho de 2021, 
com as alterações já dela constantes. 
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