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ATA DA 717ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021, PELO FORMATO VIRTUAL 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de junho do ano dois mil e vinte e um, em primeira 
convocação, às dezenove horas, tendo participado cento e setenta e quatro 
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 – Relembrou que a lista de presença com o ingresso na 
plataforma seria encerrada às 20:30 horas. Portanto, o Conselheiro que não 
tivesse acessado a plataforma até este horário, somente poderia tomar 
parte nas discussões, sem direito a voto; bem como que aqueles 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, 
exclusivamente 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 – Convidou para tomar posse no cargo de Conselheiro o Sr. 
Bruno Minioli, 1º Suplente do Grupo B da Chapa Pinheirenses, na eleição de 
2016, que na forma do disposto no §2º, do Art. 24, do Regimento para 
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Eleição Parcial do Conselho Deliberativo assumirá a vaga pelo tempo 
remanescente do mandato do saudoso Conselheiro Antonio Avelino Luz 
Pessoa de Souza, até 2022. O Sr. Bruno Minioli não estava presente. 
Prosseguiu, empossando os Suplentes convocados, a saber: Chapa 
Pinheirenses: John Herbert Buckup Junior; Chapa Pinheiros Sempre: 
Waldemar Arthur Zamariola e Cleantho de Camargo e Silva; e, Chapa Nova: 
André Coneglian Weyand. Foram também convocados para tomar posse, 
mas não compareceram, os Associados Fernanda Lopes Freixosa, da Chapa 
Pra Frente Pinheiros, Eduardo Luiz Di Pietro, da Chapa Participativa e Ana 
Isabel Arruda Pereira de Oliveira, da Chapa Sou + Pinheiros. 
 
 

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 – Em nome da Mesa do Conselho, submeteu ao Plenário, tendo 
sido aprovadas as seguintes proposições: votos de pesar: pelo falecimento 
da Associada Josephina Schiaparelli Minioli (Sra. Nena), mãe do Conselheiro 
Edson Minioli e avó do Conselheiro Bruno Minioli; pelo falecimento da 
Associada Mariana De Paula Eduardo, esposa do Associado Rodrigo 
Murakami Ohara e nora do Conselheiro Luiz Koji Ohara e da Associada 
Lyseth Rumiko Murakami Ohara; pelo falecimento do ex-Conselheiro Clovis 
Bérgamo, pai do ex-Conselheiro Clovis Bérgamo Filho, tendo os 
Conselheiros Rodolfo José Sanchez Serine, Ana Paula Adami Serine e 
Pamela Admi Serine apresentado homenagem então lida pelo Sr. 
Presidente; e, pelo falecimento do Associado Ernst Goeppert, por 
proposição do Conselheiro Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz. 

 
Primeiro Secretário – Comunicou que a Diretoria enviou cartas ao 
Conselho, que estão à disposição para consulta na Secretaria, informando 
comunicando nomeações, mudança de nomenclatura de cargo e 
exonerações de Diretores, bem como alterações em sua composição, 
ficando assim constituída até maio de 2023: Assessoria de Planejamento - 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo; Diretoria Área 
Administrativa - João Luís Gagliardi Palermo; Diretoria de Área Financeira - 
Antonio Augusto Brant de Carvalho; Diretoria de Área Cultural - Vera Maria 
Patriani Marinho Gozzo; Diretoria de Área Social e Diretoria de Área de 
Patrimônio - Raul Leite Mota Silva; Diretoria de Área de Comunicação - Ana 
Paula Adami Serine; Diretoria de Área de Marketing - Roque Antonio Horta 
de Ferreira Mendes; Diretoria de Área de Operações - Dante Boccuto 
Junior; Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação, Diretoria de 
Área de Esportes e Diretoria de Área de Relações Esportivas - Fábio Prado 
Ferraro; Diretoria de Área de Relações Sociais - Ricardo Luís Sacardo; 
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Diretoria de Área Jurídica - José Luiz Toloza Oliveira Costa; Diretoria de Área 
de Suprimentos - José Alípio de Barros; Diretoria de Área de Restaurantes - 
André Novaes Patury Monteiro. 

 
Presidente – Passou às comunicações da Presidência: A Mesa do Conselho 
teve a honra de encaminhar às ilustres Sras. Conselheiras e ilustres Srs. 
Conselheiros, no último dia 17 de junho, o Relatório elaborado pela 
Comissão Especial que fora constituída na Reunião do Conselho 
Deliberativo de 14 de dezembro de 2020, para acompanhar a efetiva 
implementação da Proposta Orçamentária aprovada para 2021, para o 
presente exercício e as recomendações então acolhidas. Na ocasião tornei 
público os meus agradecimentos e ora reitero em nome da Mesa e 
certamente o faço também das Conselheiras e dos Conselheiros, aos 
Ilustres Membros da Comissão Especial, ilustres Conselheiros Jorge Augusto 
de Albuquerque Ehrhardt, Antonio Augusto Brant de Carvalho, Diretor de 
Área Financeira, e Rodrigo Ferreira Lara, extensivos aos responsáveis das 
áreas diretivas envolvidas na consecução dos resultados, agradecimentos 
que reitero. Tive a honra de participar de todas as reuniões e verifiquei a 
exuberância do denso trabalho que a digna Comissão Especial produziu. 
Dissera eu na assentada anterior que faria uma reunião no dia 14, para 
ampliar a exposição dos trabalhos, mas conversando com a digna Comissão, 
todos os seus integrantes entenderam que seria bem mais adequado 
apresentar os resultados por escrito. E agora, caso alguma ilustre Sra. 
Conselheira ou algum ilustre Sr. Conselheiro pretenda fazer 
questionamento já me autorizaram que lhes fosse encaminhado. Eu as 
mandarei à digna Comissão e nós teremos as respostas adequadas para 
todas as perguntas que porventura forem feitas. Também gostaria de 
comunicar e encaminhei aos senhores, no último dia 07 de junho, 
encaminhada às Sras. Conselheiras e aos Srs. Conselheiras uma 
correspondência recebida da Diretoria, dando conhecimento da aprovação 
da Lei Municipal nº 17.557/2021, que dentre outras determinações 
estabelece que o parâmetro para deferir a isenção do IPTU às agremiações 
desportivas se restringirá à análise do teor dos seus respectivos Estatutos 
Sociais. O nosso Estatuto, no Art. 4º, parágrafo 1º, como os senhores 
poderão ler e verificar, estabelece os objetivos substanciais de nossa grande 
Instituição, mas de acordo com os técnicos, vários estudos dos quais tive a 
honra de participar, haverá necessidade de fazermos pequenas alterações 
no Estatuto Social para ampliar as ações, para contemplar os atos 
acessórios, que também o Clube presta aos associados dentro do enfoque 
dos objetivos substanciais alinhados no Art. 4º, parágrafo 1º, a fim de que 
essas atividades acessórias assim desenvolvidas, que servem para 
completar a substância dos atos que consagram o objeto social da nossa 
Entidade, estejam também sobre os tentáculos e sobre a égide da lei. Assim 
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procedendo, já estamos fazendo estudos nesse sentido, tanto que a Mesa 
do Conselho de pronto respondeu à Diretoria, colocando-se à disposição 
para participar dos estudos correlatos cabíveis. Já tivemos uma primeira 
reunião nessa linha. Estudos esses que serão e que são necessários para 
apresentação aos senhores, observado o rito previsto no Estatuto, de 
proposta de alteração estatutária, a fim de que aprovadas, como se espera 
estas propostas, porque elas vêm em prol do benefício do Clube, levarmos à 
Assembleia Geral. Inclusive esta Presidência para se inteirar deste assunto, 
participou no dia 09 de junho próximo passado de uma reunião promovida 
pelo respeitabilíssimo SindiClube, oportunidade em que ouvimos os 
doutores tecerem de forma magistral explanações sobre essa conquista do 
mundo clubístico de São Paulo, isenção do IPTU, a forma pela qual devemos 
proceder à alteração para consagração dessas atividades acessórias. 
Nesta reunião de várias entidades coirmãs, dirigentes e gestores de 
Clubes, participaram juntamente com o advogado que cuida deste tema 
relevante, Dr Fernando Escudero. Na oportunidade inclusive prestou-se 
uma justa homenagem ao então Vereador, ilustre Dr. Eduardo Tuma, que 
hoje honra e dignifica o Tribunal de Contas do Município como Conselheiro, 
sendo que na oportunidade o vereador que tanto se empenhou pela 
aprovação deste Diploma Municipal prestou os esclarecimentos a respeito 
desta lei, que inclusive foi aprovada à unanimidade pelo Egrégio Plenário da 
Câmara Municipal de São Paulo. Senhores, a medicina, a saúde e a verdade 
estão preponderando, ainda temos um caminho a percorrer em razão desta 
pandemia que desde março do ano passado tem de forma dramática 
afetado a humanidade, e por linha de consequência o nosso querido país, o 
nosso Estado e nosso município. Mas as notícias nos dão as informações 
correspondentes de que o processo de vacinação está em curso. Se 
porventura, e sempre de acordo com os ditames governamentais, a 
situação hoje existente arrefecer, diminuir, provavelmente na reunião de 
julho, caso haja redução das restrições venha novamente a ter a honra e o 
privilégio de revê-los pessoalmente e realizar a reunião próxima do 
Conselho no formato semipresencial. A plataforma hoje existente 
permaneceria para aqueles que assim se sentirem mais confortáveis, e 
aqueles que porventura nos honrarem com a presença nós iremos fazê-la 
de forma presencial. Temos que fazer um ajuste por causa das questões da 
votação, para que tenhamos apenas e tão somente por óbvio um rito só, 
uma forma só, um procedimento só para votação. E se isto ocorrer eu 
pretendo introduzir a semipresencial no Salão de Festas. Aliás, com relação 
a fazer as reuniões no Salão de Festas, estou inclinado, é uma tendência a 
doravante realizar as reuniões neste local, porque ele significa para mim, 
para muitos e talvez para todos o coração do nosso Clube, e lá os senhores 
também terão um conforto maior de espaço. Vamos ver, mas, voltando as 
reuniões, de início as pretendo realizar no nosso Salão de Festas. 
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Finalmente, senhores, não poderia deixar de fazer uma menção que 
significa uma homenagem, uma justa homenagem a uma Conselheira que 
para mim e tenho certeza para todos, posso definir como um patrimônio do 
Esporte Clube Pinheiros. O que digo a este respeito agora dissera quando se 
lhe prestara uma justa homenagem quando da inauguração das novas 
dependências do Museu Hans Nobiling. Refiro-me a esta figura magistral, 
esta senhora que tenho como norte sempre a iluminar os meus caminhos 
com suas orientações precisas, refiro-me à honrada, à digna, à preclara 
Conselheira Dulce Arena Avancini. E faço este voto de congratulações hoje, 
porquanto a reunião é virtual, quando for presencial ela receberá uma 
homenagem que deverá se perenizar dentre tantas aquelas por ela 
meritoriamente recebidas. Digo isso, porque no último dia 06 de junho a 
ínclita Conselheira Dulce Arena Avancini, que tanto honra esta Casa e esta 
Instituição completou 72 anos de Clube e no próximo dia 06 de julho fará 
aniversário, para toda alegria nossa, aniversário numa idade lindíssima, na 
certeza de que permanecerá por muitos e muitos anos ao nosso lado. Disse 
isso, como lhes falei, quando da inauguração do Hans Nobiling e hoje 
reitero, na certeza de que os senhores que estão a me ver e a me ouvir 
certamente me acompanharão nesta justa homenagem a esta figura que 
tenho como sendo patrimônio do Esporte Clube Pinheiros, Dulce Arena 
Avancini.  
Prosseguiu, submetendo ao Plenário, que consignou voto de pesar proposto 
pelo Conselheiro José Ricardo Pinheiro Lima, pelo falecimento do Associado 
Hugo Carotini Junior, irmão do Conselheiro Ivo Kesselring Carotini e dos ex-
Conselheiros Paulo Kesselring Carotini e Mario Carotini. Aprovado. 
De igual modo, apresentou ao Plenário proposição do Conselheiro Efetivo 
Célio Cássio dos Santos, consignando voto de louvor ao Sr. Paulo Cesar 
Movizzo, Presidente do SindiClube, pelo extraordinário trabalho realizado 
em prol de todo setor clubístico, principalmente na questão do IPTU. 
Aprovado. 

 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se às manifestações de pesar 
pelo falecimento da Associada Mariana De Paula Eduardo e pelo 
falecimento da Associada Josephina Schiaparelli Minioli. Propôs voto de 
congratulações à Diretoria, em especial ao Diretor de Área de Suprimentos, 
Conselheiro José Alípio de Barros, bem como à Comissão de Licitação, pelo 
excelente trabalho que resultou na contratação da nova empresa de 
serviços de limpeza no Clube. Disse que como Membro da Comissão 
Jurídica participou como ouvinte, apresentando eventuais sugestões de 
natureza jurídica, acompanhado do Conselheiro André Fragoso. Aprovado. 
 
Presidente – A pedido do Conselheiro José Ricardo Pinheiro Lima, informou 
que o saudoso associado Hugo Carotini Junior foi um grande campeão de 
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Polo Aquático nos anos 60 e 70, motivo de orgulho para toda a família 
Pinheirense. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 
Item 1 - Apreciação da Ata da 716ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 24 de maio de 2021. 

Presidente – Apresentou pedido de correção de três erros materiais 
formulado pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, a saber: 
página 13 – 6ª linha = excluída a expressão “este estatuto”; página 30 – 4ª 
linha: incluída a conjunção SE para dar sentido à frase: ... 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, página 37 – 4ª linha: substituída a expressão 
“me is leading” por “MISLEADING”. Não havendo contestação declarou a 
ata aprovada, com tais retificações. 

 
 

Item 2 - Apreciação do processo CD-42/2019, referente à proposta 
formulada pela Diretoria, de concessão do título de Atleta 
Benemérito a Ives Gonzalez Alonso, da Seção de Polo 
Aquático. 

Presidente – Esclareço aos senhores, mandamos o processo de capa a 
contracapa, mas tive o cuidado nesses últimos dias de trazer uma singela 
contribuição aos senhores para facilitar a discussão e o acompanhamento 
da matéria. Foram ouvidas as Comissões Permanentes de Esportes, Jurídica 
e de Sindicância, encaminhei todos esses pareceres aos senhores 
juntamente com todas as peças principais do processo. Vou tomar a 
liberdade, senhores, de lhes apresentar e o faço com o mais absoluto 
respeito, uma ordem cronológica, a cronologia, uma linha do tempo do que 
se debateu nestes autos. Ele se iniciou sob a Presidência de meu ínclito 
antecessor, no dia 26 de novembro de 2019, este Expediente encontra-se às 
fls. 2/46, mercê de um ofício da Diretoria que propunha a concessão deste 
título de Atleta Benemérito a Ives Gonzalez Alonso. Já às fls. 47, neste 
mesmo dia 26 de novembro de 2019, há o despacho da ilustrada 
Presidência do Conselho Deliberativo, que determinava autuação do 
processo e o encaminhamento da matéria para exame e parecer das 
Comissões de Esportes, Jurídica e de Sindicância, que são as competentes 
em razão da matéria. No dia 15 de janeiro de 2020, este parecer se 
encontra às fls. 48, a douta Comissão de Sindicância de então exarou um 
parecer no sentido de que a proposta se encontrava em condições 
favoráveis à sua apreciação e votação pelo Conselho Deliberativo. Às fls. 49, 
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datada de 24 de janeiro de 2020, há uma correspondência da Comissão de 
Esportes, solicitando a juntada de uma carta, assinada pelo Presidente da 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, declarando que a Liga 
Mundial foi equivalente ao Campeonato Mundial, tendo a participação das 
melhores equipes do mundo, essa é a correspondência que a douta 
Comissão de Esportes solicitava, das quais participaram também os 
melhores atletas do mundo, embora o Campeonato Mundial de 2015 tenha 
sido realizado em Kazan, na Rússia, um mês após a Liga Mundial, em 
Bérgamo, na Itália. Às fls. 50/51 já há um despacho da ilustrada Presidência 
do Conselho de então, encaminhando esta carta que acabei de ler aos 
senhores, para manifestação da Diretoria. Esse despacho, portanto, já foi 
introduzido no sistema na mesma data do protocolo. No dia 19 de fevereiro 
de 2020, às fls. 52/53 há um ofício da Diretoria de nº 163, datado do dia 17 
de fevereiro de 2020, informando que ainda aguardava a carta da 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos atestando a equiparação 
da Liga Mundial ao Campeonato Mundial. É aquela resposta, Srs. 
Conselheiros, que tive o cuidado de ler todo o processo, de capa à 
contracapa, não me importou o nome, importou apenas o conteúdo. E fiz 
esse trabalho para facilitar aos senhores no exame dos autos, no manuseio 
dos autos para suas sucessivas e sempre bem ponderadas considerações. Às 
fls. 52/53 há um ofício da Diretoria, informando que ainda aguardava 
aquela carta em que fora enviada à Confederação Brasileira de Desportos 
para certificação, solicitada pela douta Comissão de Esportes. Às fls. 54, 
meu honrado antecessor encaminhou essa resposta da Diretoria à 
Comissão de Esportes, dizendo: Olha, estamos aguardando a resposta do 
ofício que vocês solicitaram.  Às fls. 55 esse despacho foi cumprido. No dia 
20 de fevereiro de 2020, às fls. 56/63 há o primeiro parecer emitido pela 
douta Comissão Permanente Jurídica, manifestando-se favoravelmente 
quanto ao pleito de concessão de título de Atleta Benemérito ao atleta Ives, 
proposto pela Diretoria. No dia 22 de fevereiro de 2020 surge o ofício da 
Diretoria de nº 202, anexando carta da Presidência da Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos, datada de 19 de fevereiro daquele ano 
de 2020, confirmando a equivalência da Liga Mundial de Polo Aquático, 
realizado pela FINA, em Bérgamo, Itália, de 23 a 28/6/2015, – É um resumo 
da resposta que estou trazendo aos senhores – onde participaram as 
principais equipes e atletas do mundo, servindo inclusive como competição 
classificatória para os Jogos Olímpicos Rio 2016, ao Campeonato Mundial 
realizado em Kazan, Rússia, um mês após a Liga Mundial, em Bérgamo, na 
Itália. Nesse mesmo dia, às fls. 26, o então digno Presidente do Conselho 
despacha esta resposta, endereçando à Comissão de Esportes. Despacho 
esse que foi cumprido no dia 02 de março de 2020. No dia 13 de outubro de 
2020, esse interstício certamente em razão da pandemia, fls. 68/69 há o 
parecer desfavorável da Comissão de Esportes à época, com considerandos, 
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reconhecendo o feito inédito do Polo Aquático Brasileiro, mas enfatizando 
àquela oportunidade que o ordenamento do Clube estabelece a obtenção 
de medalha até o 3º lugar em Campeonato Mundial como requisito para 
benemerência. O Regulamento Geral, dizia a douta Comissão de Esportes, é 
taxativo, enumerando as únicas hipóteses que permitem a concessão de 
título benemérito: Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos e Campeonato 
Mundial. Às fls. 70, datada de outubro de 2020 há uma carta da Comissão 
de Esportes, solicitando ao Presidente do Conselho que o processo fosse 
revisto pelas Comissões de Sindicância e Jurídica, uma vez que seus 
pareceres foram emitidos anteriormente à juntada da declaração do 
Presidente da CBDA, de fls. 65, ressaltando que não há previsão 
regulamentar para concessão de título benemérito para a Liga Mundial. No 
dia 09 de novembro de 2020, às fls. 71/78 há um parecer da Comissão 
Jurídica, confirmando, em atendimento àquele pedido, a sua promoção 
anterior, favorável ao pleito. No dia 28 de janeiro de 2021, já sob minha 
singela Presidência, há um parecer da Comissão de Sindicância atual no 
sentido de que examinaram o processo e que quanto à documentação de 
admissão o mesmo se encontrava em condições favoráveis à sua apreciação 
por esse Egrégio Plenário, contudo, acompanhava o parecer da Comissão de 
Esportes, salientando que o mesmo pedido não se enquadraria em nosso 
ordenamento jurídico. Razão pela qual não aprovava a concessão da 
benemerência. No dia 29/1/2021, às fls. 80, esta Presidência determinou a 
juntada do parecer da Comissão ao processo e já dizia a operosa Secretaria 
que designasse dia e hora para inclusão da matéria na pauta do Conselho. 
No dia 05 de abril de 2021, às fls. 81/82 há uma manifestação da Diretoria, 
tecendo considerações e pedindo reanálise do processo, considerando que 
dos 18 títulos de Atleta Benemérito outorgados nos últimos seis anos, 
apenas quatro foram por medalha olímpica ou mundial. Os outros 14 
beneméritos foram por medalha em Pan-Americano. É inegável o quão 
desafiador é a conquista de uma medalha olímpica ou mundial em relação 
ao Pan-Americano. Desta forma é absolutamente claro e defensável, dizia a 
Diretoria, que a medalha de bronze em Campeonato Mundial da FINA reúna 
mérito para consideração da proposta de outorga da benemerência ao 
atleta Ives. Às fls. 83/88 há um e-mail contendo despacho do Presidente do 
Conselho, deferindo este pedido de reanálise, tendo em vista que a própria 
proponente apresentava estas considerações para apreciação global, 
completa desta matéria. Os senhores vejam que eu examinei o processo 
por um todo. Vou acompanhar os debates, mas reafirmo, este processo 
está por mim lido de capa à contracapa, estou plenamente habilitado a 
responder quaisquer perguntas que os senhores formularem. Às fls. 89/96 
há um parecer subscrito por quatro integrantes da Comissão Jurídica, 
ratificando os pareceres anteriores dados por esta digna Comissão, 
manifestando-se favoravelmente sobre o pleito, sendo que houve um voto 
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divergente do eminente Dr. Daniel Pereira de Almeida Araújo. E vou 
sintetizar, porque os anteriores pronunciamentos da Comissão ratificavam 
aquele já lido. Esse voto divergente opinava no sentido de que em que pese 
o esclarecimento sobre o conflito com o Campeonato Mundial realizado em 
Kazan, na Rússia, o conceito de Campeonato Mundial se caracteriza apenas 
por uma única e mais relevante competição anual, segundo S. Sa., de cada 
esporte específico, restando clara diferenciação para a Liga Mundial em 
função das características e circunstâncias do referido campeonato. Em 06 
de maio de 2021 a digna Comissão de Esportes solicitou prorrogação de 
prazo para manifestação à luz destes fatos supervenientes. Em 07 de maio 
de 2021, fls. 101, há um parecer da Comissão de Sindicância, datado de 03 
de maio de 2021, no sentido de que o processo se encontrava em condição 
favorável a sua apreciação e aprovação pelo Conselho Deliberativo. Fls. 
103/104, maio de 2021, a digna Comissão de Esportes, em parecer subscrito 
por quatro integrantes, opina pela concessão do título, portanto, aprovação 
do pedido, reconhecendo o fato inédito do Polo Aquático Brasileiro, que 
seguindo nosso ordenamento jurídico, em seu Art. 6º, e o Regulamento 
Geral, Art. 6º, inciso VI, estabelece obtenção de medalha até 3º lugar em 
Campeonato Mundial como requisito para concessão do título. Votou 
divergentemente a ínclita Sra. Thais Bicudo Ferreira Da Rosa Pantarotto, 
tecendo considerações e concluindo, que embora tenha sido um feito 
inédito, a Liga Mundial não é Campeonato Mundial, que foi realizado no 
mês seguinte. Para contemplar a benemerência pleiteada o Regulamento 
Geral teria que ser alterado, com a inclusão dos três primeiros colocados 
em Ligas Mundiais, assim completa a ilustre integrante da Comissão de 
Esportes, Sra. Thais, o atleta somente nessas circunstâncias estaria apto 
para receber o título de Atleta Benemérito, caso contrário não. Às fls. 108, 
em 24 de maio, esta Presidência determinou a inclusão em pauta. Fiz este 
relatório minucioso para todos os senhores, não apenas em respeito às 
senhoras e senhores numa singela demonstração de que estudei a matéria, 
como também para facilitar os debates que hora dou por iniciados.... vamos 
ao início dos debates ... Já há oito inscritos. Lembro aos senhores da 
disposição contida no Art. 61, do Regimento Interno, mas pretendo ouvir 
todos. Mas num determinado momento eu vou lembrar aos senhores a 
disposição do Art. 61, do Regimento Interno, os senhores já poderão 
consultar, porque temos outros itens da Ordem do Dia. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – ... temos que ter uma reflexão hoje no 
momento do voto. O Ives hoje é marido da médica Luana, brasileira, veio ao 
Brasil há muito tempo, se casou, tem o filho Nicholas, um rapaz da mais alta 
qualidade, caráter, sem dúvida. O Dr. Manssur sempre menciona e respeito, 
o Conselho é soberano, mas falando um pouquinho, vou falar apenas três 
itens e uma leitura do Regimento, que no Conselho onde tenho a honra de 
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estar como Conselheiro em mandatos ininterruptos há 40 anos, sempre 
elogiando também a renovação, jovens, Marília, filha do Conselheiro Davi, 
que acabou de entrar no pleito, a juventude, a renovação sempre é 
importante. Quando a gente fala um pouco o que passou do Polo Aquático, 
vivi na época de 60, 70 como jogador, depois como dirigente, o último 
dirigente de esportes aquáticos individuais, que hoje teremos a honra de 
ter o Fernando Xavier na próxima Diretoria, até o momento com a gestão 
do Fabio Ferraro, grande amigo, grandes amigos. Enfim, voltando ao 
assunto, vou falar apenas três pontos para tentar esclarecer aos 
Conselheiros sobre o que aconteceu perante essa passagem do Ives para 
Conselheiro ou o que vocês venham a decidir. Solicito a todos que reflitam 
bastante dentro desses três pontos e espero esclarecer uma decisão final. E 
lógico, já deu para perceber que sou um ex-atleta de Polo Aquático, estou a 
favor da benemerência deste atleta. Ives Gonzalez, até então quero 
priorizar que ele é um ídolo e um ícone no esporte também das crianças 
pinheirenses, pois ele é técnico das divisões de base e da equipe feminina 
que hoje existe, também pentacampeã brasileira da Liga Nacional Brasileira. 
Mais para frente nesses pontos eu vou explicar um pouco porque hoje nós 
chamamos de Liga Mundial, existe também o Campeonato Mundial, mas as 
ligas mundiais, no caso a Liga Mundial que ocorreu era classificatória para 
as Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016. Então, primeiro ponto que gostaria 
de enfatizar, já foi dito aqui pelo próprio Dr. Manssur na leitura. O 3º lugar 
na Liga Mundial de Polo Aquático em 2014, Bérgamo, Itália, foi 
reconhecido. Falar um pouquinho do que é a FINA. A FINA é um órgão, uma 
entidade, fundada em 1908, em Lausanne, na Suíça, portanto, Federação 
Internacional de Natação pelo nome, mas ela compreende as modalidades 
de Polo Aquático, Natação, Saltos Ornamentais e Nado Sincronizado. Vou 
até esclarecer alguns pontos. O que é FINA? – Acredito que todos os 
Conselheiros aqui têm essa noção – Reconhecida pelo COI (Comitê Olímpico 
Internacional). Então, não discordando, até entendendo, o Marcelo Santos 
que vai falar um pouco a posteriori, filho da nossa lenda Manoel dos Santos, 
benemérito, primeira medalha olímpica na Natação, todos nós temos essa 
noção, respeitando a Sra. Thais, o Sr. Daniel Pereira, mas que o 
Campeonato na época, antes das Olimpíadas de 2016, disputado em 2015, 
em Bérgamo, na Itália, ele foi classificatório para as Olimpíadas. Se vocês 
me permitem, neste primeiro ponto, já dizendo para vocês, vou mostrar 
uma ilustração para terem uma ideia do que foi o fato, por isso que houve 
essa discordância, Dr. Manssur colocou muito bem. Volto a dizer, a decisão 
de vocês, o Conselho é soberano na decisão, respeito, porém, por ser, Dr. 
Manssur falou bastante sobre as famílias tradicionais do Polo Aquático, eu 
me considero, participei da década de 60. Tive a honra de assistir o Pan-
Americano de 60, mas o Pan-Americano mudou muito – Dr. Manssur foi um 
atleta, Ivan Castaldi foi atleta, vários Conselheiros aqui presentes foram 
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atletas – na década de 60 muito valorizada a medalha dos nossos 
campeões. Ivo Carotini aqui presente no Conselho era um ídolo, era um 
garoto na época, me lembro, o Ivo foi capitão da Seleção Brasileira de Polo 
Aquático, em Tóquio, 1964 e no México, em 1968. Um pouco de história 
somente para vocês entenderem. O próprio Ivo pode entrar aqui, até 
gostaria que ele confirmasse isso, e meu irmão que por 46 anos fez parte 
desta Casa, do Conselho, na época a Seleção Brasileira, década de 60, era 
uma importância o Pan-Americano, as equipes que eram enviadas ao Pan-
Americano na década de 60, início de 70 eram as mesmas equipes que eram 
enviadas nas Olimpíadas. Isso mudou, vou fazer uma analogia o que era o 
Pan-Americano, uma medalha de ouro e o que é o Pan-Americano hoje. 
Infelizmente as equipes que são enviadas aos Pan-Americanos, medalha de 
ouro, prata e bronze no Pan-Americano não são as mesmas equipes que 
vão às Olimpíadas. Os próprios Estados Unidos não enviam a primeira 
equipe de natação ao Pan-Americano. Então, essa diferença estou dizendo 
por que por ser oriundo do Polo Aquático, a Meca dos esportes olímpicos, 
principalmente Polo Aquático está na Europa, exceto Estados Unidos que já 
foi campeão olímpico. Só para vocês terem uma ideia, trouxe uma 
ilustração, não sei se aparece com muita visibilidade. Vou tentar enquadrar. 
Então, com todo respeito, volto a dizer, talvez a desinformação da Sra. 
Thais, do Sr. Daniel, nós temos aqui essa Liga, que hoje o que diz o 
Regimento de Esportes do Esporte Clube Pinheiros? Ele fala em 
Campeonato Mundial, mas tudo mudou, hoje temos Liga de Voleibol, Liga 
de Polo Aquático, a própria Liga Nacional de Polo Aquático do Brasil, 
vencida pela nossa equipe do Esporte Clube Pinheiros nos últimos dois anos 
é Liga, não é Campeonato Brasileiro, isso mudou. Então, voltando ao 
Campeonato realizado, chamado Liga Mundial que antecedeu os Jogos 
Olímpicos, classificatória, guardem esse termo, classificatória, para os Jogos 
Olímpicos nós temos dois primeiros colocados, a Sérvia e a Croácia, a seguir 
o Brasil. Certo que o Brasil era sede, os dois primeiros colocados foram 
classificados. Mas vejam bem nessa tabela, o Brasil venceu campeões 
olímpicos, ex-campeões olímpicos: Estados Unidos, Hungria, depois vocês 
vão ver abaixo da Hungria, Itália. Quem sabe, Polo Aquático a Itália hoje 
tem o maior Campeonato do mundo, com todos estrangeiros. ... Então, 
somente concluindo, peço a reflexão, volto a dizer, só vou lembrar o nome 
do Dr. Renato Taglianetti, já falecido, mas ele sempre “Não estamos aqui 
como chapa, estamos aqui como esporte, Esporte Clube Pinheiros”, que 
pensem bem, o nome Ives Gonzalez, é jogador ainda, já tem tempo, já 
passamos quatro anos, por favor, olhem bem, reflitam o seu voto e peço a 
benemerência do Ives Gonzalez e atualização do Regimento por uma só 
palavra, Campeonato Mundial, nesse sentido ficou para trás, hoje nós 
chamamos de Liga Mundial de Polo Aquático, classificatória, para os Jogos 
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Olímpicos 2016, foi isso que aconteceu. Espero ter esclarecido para reflexão 
de todos. 
 
Presidente – ... suplico, por favor, que só se valham do CHAT para pedir a 
palavra pela ordem ou questão de ordem, os comentários paralelos não são 
permitidos. Os senhores reflitam, se fosse uma reunião presencial seria 
possível o Conselheiro ir ao microfone de aparte e fazer comentários sem 
prévia solicitação? Não. Aqui é a mesma coisa. Pediria, como súplica, pela 
boa condução dos trabalhos e tenho certeza absoluta que será observado 
que nós nos limitemos a usar o CHAT para pedir questão de ordem ou para 
falar pela ordem, por favor. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Serei breve, vou aos pontos principais. 
Primeiramente, gostaria de dizer que não tive o prazer de conhecer o atleta 
Ives pessoalmente, de quem tenho recebido ótimas referências como 
pessoa, atleta e treinador. Em nenhum momento, quando esse processo 
chegou em 2018 à Comissão de Esportes para manifestação, eu como 
Presidente desta Comissão questionei as qualidades do atleta. A Comissão 
atentou-se para o ordenamento jurídico do Esporte Clube Pinheiros, 
independentemente do merecimento ou não do atleta. Este processo, na 
época a Comissão unanimemente concluiu que estava em desacordo com o 
Art. 6º, inciso VI de nosso Regulamento Geral, que é taxativo quando diz 
que a concessão da benemerência é apenas e tão somente em três 
hipóteses: Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos e Campeonato Mundial. 
Liga Mundial não está prevista em nosso ordenamento jurídico. E para 
aqueles que afirmam que Liga Mundial é equivalente ao Campeonato 
Mundial, eu não concordo com essa tese, pois a Liga Mundial é 
classificatória e tanto o senhor quanto o Conselheiro que me antecedeu, o 
Ricardo Lima, é classificatória tanto para o Campeonato Mundial, não só 
para as Olimpíadas, tanto para o Campeonato Mundial quanto para os 
Jogos Olímpicos. Como poderia, Srs. Conselheiros, um torneio classificatório 
ser equivalente a outro torneio para o qual será classificado. Outro ponto 
fundamental é que a Liga Mundial foi realizada no mesmo ano do 
Campeonato Mundial e com intervalo apenas de um mês entre um e outro. 
Srs. Conselheiros, vocês conhecem alguma modalidade esportiva com dois 
Campeonatos Mundiais no mesmo ano. Eu não conheço. Essas informações 
que derrubam a tese da equivalência estão descritas na própria declaração 
da CBDA. A própria declaração diz: Para conhecimento de vocês, essa 
declaração diz que a Liga Mundial é equivalente ao Campeonato Mundial, 
sendo realizado com apenas um mês de diferença entre um e outro e que a 
Liga é classificatória para o Campeonato Mundial e Olimpíadas. Declaração 
essa contraditória, ao mesmo tempo em que diz que é equivalente, cita 
também um intervalo de tempo de apenas um mês entre dois torneios e 
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cita um como classificatório do outro. No próprio site da FINA, que o 
Conselheiro que me antecedeu falou sobre a FINA (Federação Internacional 
de Natação), lá pode se verificar que a FINA diz que a Liga Mundial é o 2º 
Campeonato mais importante, está no próprio site da FINA, sendo que o 
Campeonato Mundial é o Campeonato mais importante e é o que está 
previsto no nosso Regulamento. Além desses pontos por mim elencados, 
que vão ao encontro do nosso ordenamento jurídico, esse processo já tinha 
sido trazido ao Plenário em 2018, quando o ex-Presidente Cappellano e o 
ex-Diretor de Esportes Arnaldo Queiroz o retiraram de pauta, reconhecendo 
como legítimo e competente o parecer desfavorável à concessão de 
benemerência, então emitido pela Comissão de Esportes, por mim 
presidida na época. E parecer este assinado por Marcelo Santos, atual 
Presidente da Comissão de Esportes e Rodrigo Lara, hoje ambos defensores 
da benemerência deste atleta. Após a declaração da CBDA, já por mim 
citada, a Comissão de Esportes, a qual eu presidia emitiu um novo parecer, 
ratificando o não preenchimento dos não requisitos para concessão da 
benemerência. Parecer este também assinado por Marcelo Santos, atual 
Presidente da Comissão de Esportes. E agora para minha estranheza esse 
processo volta ao Plenário após três anos, sem que qualquer fato novo 
tenha surgido. E o mais intrigante é elaboração de novos pareceres das 
Comissões do Conselho. Pergunto, o que fizeram com o parecer legítimo e 
válido da então Comissão de Esportes, da qual eu presidi? Está arquivado? 
Prescreveu? Desrespeito total a um parecer, com voto unânime de todos os 
Membros pela não benemerência ao atleta, que resultou na legítima 
retirada de pauta pelo não preenchimento dos requisitos necessários para 
concessão deste título. Por que os senhores que estão interessados na 
concessão desta benemerência não colheram 50 assinaturas com intuito de 
incluir a Liga Mundial de Polo Aquático como um dos requisitos para o título 
benemérito? Tiveram três anos para isso e nada fizeram. Ainda... 
 
Presidente – Conselheiro Fernando, só por uma questão de trabalho, o 
ilustre Conselheiro Rodrigo Lara pede um aparte, o senhor é que dirá se 
deve... 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Agora não, ele vai ter direito de falar, senão 
ninguém tem tempo de falar se começar com aparte, já têm muitos 
inscritos. Desculpe-me, mas não vou conceder aparte. Ainda não veio a 
Plenário uma proposta da Comissão Especial, presidida pelo ex-Presidente 
Betinho, criada pelo Conselho conjuntamente com esta Diretoria da qual 
participei, ilustres Conselheiros participaram, inclusive o ex-atleta Gustavo 
Borges, que tratou exatamente e exaustivamente de títulos honorários, 
beneméritos e associados contribuintes. Dr. Manssur, o senhor distribuiu 
aos Conselheiros, com prazo para proposição de emendas, e para minha 
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surpresa não houve sequer um Conselheiro ligado à seção de Polo Aquático 
que apresentasse emenda para incluir a Liga Mundial de Polo Aquático no 
Art. 6º, inciso VI, do nosso Regulamento Geral, para concessão de títulos 
beneméritos. Se o tivessem feito, com certeza hoje neste Plenário eu 
estaria defendendo a benemerência desse exemplar atleta. Atualizem e 
alterem o Regulamento Geral, pois todos nós temos consciência da 
relevância das Ligas em algumas modalidades esportivas, mas não posso 
concordar com aprovação desta honraria desta forma, desta maneira. 
Honraria de suma importância para nossa Entidade. Estou aqui para 
defender o ordenamento jurídico do Esporte Clube Pinheiros e assim o farei 
até o último dia do meu mandato. Obrigado a todos. 
 
Presidente – Obrigado por suas palavras, ... eu só gostaria de fazer um 
comentário, ... porque pela fala do Sr. Conselheiro anterior, realmente esse 
processo retornou, já havia uma deliberação da antiga honrada Presidência 
do Conselho, no sentido de, diante do ofício requerido pela Comissão, de 
rediscutir a questão. Foi retirado de pauta. Retornou e a antiga Presidência 
do Conselho já determinou as providências cabíveis regimentais. E esta 
Mesa, tão logo completado esse ciclo regimental formal, colocou a matéria 
em votação. Era somente isso que queria esclarecer. 
 

Fabio Rogério Moreira – ... Também fiz uma leitura detalhada do ponto e 
venho aqui concordar com tudo que o Sr. Fernando Silva que me precedeu, 
então, não vou me alongar em muitas coisas. Têm alguns pontos que 
gostaria de salientar. O primeiro ponto é a solicitação à Confederação 
Brasileira para auditar ou para dar uma opinião de uma competição que 
está num nível superior. Então, é a mesma coisa que a gente pedir a um 
tribunal de uma instância menor confirmar uma ação que esteja sendo dada 
num tribunal superior. Então, essa carta que foi passada para mim não tem 
valor, porque quem deveria passar essa carta em primeiro lugar é a FINA, 
que é a Federação Internacional, dizendo: Esse é um título equivalente, mas 
isso não vai poder ser feito, porque o próprio Sr. Fernando já comentou que 
no site da FINA não existe essa posição igualitária, onde primeiro é o 
Campeonato Mundial, depois é a Liga. Então, em todas as situações em que 
existe um Campeonato Mundial a Liga está num ponto inferior, o que 
descaracteriza esse pedido. Esse seria o primeiro ponto, que acho muito 
estranho a gente ter a Comissão Jurídica dando uma ação favorável a essa 
solicitação, a de Esportes depois disso daí em cima de uma carta de uma 
entidade inferior. Então, acho que para isso ser confirmado tem que vir com 
uma carta da FINA, dizendo: Ah, são equivalentes. Não vai acontecer, que já 
foi até esclarecido pelo Sr. Fernando. Depois, vindo uma carta do COB, que 
é o Comitê Brasileiro que determina todos esses regramentos e tem um 
detalhamento de como essa competição existe. Depois, se a gente der uma 
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olhada no próprio da FINA e verificar a distinção, o Brasil ficou em 3º na 
Liga, mas senão me engano é 8º lugar no Campeonato Mundial, atrás dos 
Estados Unidos, porque a gente tem na Liga oito países e na competição 
mundial 16 países. Então, acho que fica muito bem esclarecido que não são 
campeonatos iguais, que tem a mesma equivalência, e por essa 
necessidade, existir uma equivalência. Então, considero esse parecer da 
Confederação inválido para qualificar esse Campeonato. Posteriormente 
tenho algumas dúvidas em relação. Temos aqui, não tenho nada contra o 
atleta Ives, que já foi demonstrado aí que é um atleta exemplar, mas 
gostaria que se verificasse que ele é um militante de 41 anos. O Clube tem 
algumas limitações entre permanecer atletas de 41 anos. Agora, o nosso 
primeiro Conselheiro que comentou, o Lima, ele colocou: Ah, ele é técnico e 
joga também em algumas situações. Então, é uma situação que para mim 
está muito estranha, ter um militante de 41 anos hoje ainda no Clube. 
Adicionalmente eu gostaria de colocar mais um item que notei. Em nosso 
Estatuto pede que o último Campeonato que ele tenha participado teria 
que ter sido no máximo há um ano. E o último Campeonato mencionado foi 
outubro de 2019. Então é mais um item que desabona essa solicitação. Não 
tenho nada contra o nosso atleta e técnico, mas eu acho que essa 
solicitação não segue as normas do Conselho. Então, gostaria que os 
Conselheiros se atentassem a esses itens. Temos aí, se embasarmos aí um 
cálculo de valores que o Clube estaria cedendo, então seriam aí R$20 mil de 
um título de associado, R$80 mil de uma transferência e mais quantos anos 
de benemerência sem pagamento de título, que vai dar um valor superior 
ao que o Brasil está oferecendo agora com uma medalha de ouro a quem 
obter nas próximas Olimpíadas de Tóquio. Então, eu acho que existem 
muitos pontos que não foram claros, principalmente o que o Sr. Fernando 
falou também, de que já se foi proposta uma nova avaliação da 
benemerência, da seção de títulos e que também não foi analisada desde 
que foi submetida. E que certamente dentro desse processo não teria 
encaminhamento. Então, gostaria que os Conselheiros verificassem todas 
essas lacunas que estão aí nesse processo. Serei contra essa benemerência. 
Seria só isso. Muito obrigado, Dr. Manssur. 
 
Caio Ferreira da Rosa Pantarotto – ... Antes de entrar no mérito da minha 
visão específica sobre o tema em questão eu gostaria de fazer uma breve 
introdução de como enxergo seu papel do Conselho frente a essa temática 
de concessão de títulos de benemerência. Entendo ser problemático o fato 
de a gente precisar fazer uma votação para conceder ou não título como 
esse a um atleta. É papel do Conselho, sim, discorrer sobre quais devem ser 
as regras para essa concessão, mas deliberar sobre se um atleta específico 
deve ou não ser agraciado com tal título faz pouco sentido na minha visão, 
uma vez que a concessão é simplesmente um respeito à regra estabelecida. 
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Quando permitimos que seja viável que um atleta que não cumpre os 
critérios de agraciamento do título possa receber ou vice-versa, falhamos. 
Gostaríamos de acreditar que somos pessoas 100% racionais, mas o fato é 
que temos amizades, inimizades, gostos e preferências. Assim, entendo 
haver um risco de conflito de interesse em deliberar sobre temas como a 
concessão da benemerência, que deve ser regido única e exclusivamente 
pelo segmento de uma regra, assim como acontece no mundo esportivo. 
Imaginem um cenário que a premiação de uma medalha para determinada 
competição fosse feita por votação e não pelos critérios esportivos 
objetivos. Se um time faz mais pontos do que outro, mas perde o jogo por 
conta de uma votação arbitrária o esporte morre. Pode soar abstrato, mas 
dadas as devidas proporções é isso que estamos fazendo hoje, discutindo se 
um atleta deve ou não receber uma premiação pelo que realizou em um 
Campeonato. Fato para qual existe uma regra clara. Desse modo, antes que 
mudemos o processo e não precisemos mais deliberar sobre esse tipo de 
tema corremos o risco de prover títulos a atletas que não cumprem os 
critérios ou não conceder a atletas que o cumprem, uma vez que, repito, 
somos passíveis de sermos influenciados em relação a como a gente sente 
em relação às outras pessoas. E a função deste Conselho é buscar a todo o 
momento a redução desse conflito de interesse entre o tema deliberado e 
os integrantes desta Casa. Assim, entendo que o Conselho deve se 
manifestar nessa pauta sendo 100% refém da regra. Agora entro 
efetivamente no caso em pauta. A grande questão que já foi debatida nas 
últimas manifestações e provavelmente será nas próximas é sobre 
equivalência entre a Liga Mundial e o Campeonato Mundial do Polo 
Aquático. Relembrando os fatos: 2015 o atleta Ives como integrante da 
Seleção Brasileira recebeu a histórica medalha de bronze na Liga Mundial 
de Polo Aquático, aconteceu na Itália, em junho daquele ano. A Liga 
Mundial é um campeonato que surgiu em 2002 e cuja criação teve como 
principal objetivo a maior popularização do esporte. É um campeonato que 
acontece anualmente. Um mês após a realização do torneio naquele ano 
aconteceu o Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos, na Rússia, na 
qual a Seleção Brasileira terminou com a 10ª colocação. O Campeonato 
Mundial foi realizado pela primeira vez em 1973 e acontece nos anos 
ímpares. Um dos critérios para classificação de uma seleção para o 
Campeonato Mundial é o resultado da Liga. Não há dúvida que se tratam de 
torneios distintos e que a regra do nosso Regimento Interno é clara e 
explícita ao fazer referência ao termo Campeonato Mundial, sem qualquer 
abertura à viabilidade de contemplar outros campeonatos equivalentes. 
Muito está sendo discutido que os dois campeonatos têm importâncias 
equivalentes, deles participam as mesmas equipes, os mesmos atletas e 
que precisamos considerar a realidade particular de cada esporte, porém, 
inadequado se utilizar da justificativa que a diferença entre Liga Mundial e 
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Campeonato Mundial é estritamente uma questão de terminologia. Uma 
coisa é falarmos que a Copa do Mundo de futebol é o mesmo que o 
Campeonato Mundial, uma vez que não existe um torneio com esse nome. 
Outra coisa é a realidade do Polo Aquático, o qual como vimos, distingue 
muito bem os dois eventos. Mas esse tema de equivalência já foi e ainda vai 
ser bastante debatido nas manifestações, então, gostaria aqui de 
acrescentar mais um ponto importante a essa discussão, que é abertura de 
um perigoso precedente. Se votarmos como favorável à aprovação hoje 
daremos efetivamente abertura ao agraciamento de benemerência a todos 
os campeonatos equivalentes a campeonatos mundiais. O que é ser 
equivalente? Qual é o critério objetivo que determina equivalência entre 
um campeonato e outro? Ou será que queremos deixar essa possibilidade 
em aberto e eventualmente renunciar de um critério técnico, claro e 
objetivo para concessão da benemerência? Falando explicitamente da 
Natação, que é a modalidade que mais tenho familiaridade, eu poderia 
mencionar pelo menos três campeonatos que são equivalentes ao 
Campeonato Mundial no sentido de ter um nível técnico similar e participar 
essencialmente os mesmos atletas e as mesmas equipes, o Campeonato 
Mundial de Curta, esse inclusive que recebe o nome de Campeonato 
Mundial, mas é distinto do Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos, 
que é o mesmo do Polo Aquático. A Copa do Mundo de Natação e a ISL 
(International Swin League – Liga Internacional de Natação) que é o 
Campeonato criado recentemente, que reúne os maiores atletas do mundo. 
Com a inclusão desses campeonatos, pela pesquisa inicial que realizei, pelo 
menos mais dois atletas poderão ganhar o título de Atleta Benemérito, isso 
especificamente na Natação nos últimos cinco anos. Eu acho, sim, que 
podemos melhorar a redação da regra, eventualmente deixando mais 
explícito para cada modalidade objetivamente quais campeonatos 
viabilizam a concessão do título. Idealmente deveremos considerar 
somente um campeonato de nível mundial por esporte, a fim de garantir 
equidade de condições entre as modalidades, mas a regra como é redigida 
hoje que deve nortear a deliberação dessa pauta explicita com todas as 
letras que o título de benemerência vem a partir de uma medalha de 
Campeonato Mundial. Ainda nessa linha acrescento um ponto que serve 
mais como uma reflexão da Casa. A Resolução 29/2017 deste Conselho diz 
respeito à aprovação do título de benemerência ao atleta Felipe Santos da 
Costa e Silva, do Polo Aquático. Esse atleta foi membro integrante da 
Seleção Brasileira e 3º lugar no Pan-Americano de 2011 e também 
integrante da equipe, 3ª colocada na Liga Mundial, em 2015, o mesmo 
campeonato que está sendo discutido nessa pauta. A regra de concessão do 
título de benemerência em 2011 incluía o pódio Pan-Americano, e foi por 
essa conquista que o título foi solicitado ao atleta e posteriormente 
agraciado. Em carta enviada pelo Presidente da Diretoria é explicitado um 
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fato que é consenso no meio esportivo, de que a conquista de 
Campeonatos Mundiais tem uma relevância maior que de Pan-Americanos. 
A reflexão e questionamento que deixo aqui é o de que se a Liga é 
equivalente a um Campeonato Mundial, que por sua vez tem um peso 
maior que o Pan-Americano, por que não foi por esse Campeonato que foi 
solicitado o título de benemerência àquele atleta, em 2017? Obviamente se 
pode solicitar a benemerência por qualquer título que o dá direito, mas se 
entende como mais lógico e natural fazê-lo pelo mais relevante. Minha 
hipótese aqui é que se tinha claro que a medalha de Liga Mundial não dá 
direito à benemerência. Além disso, eu gostaria de acrescentar mais dois 
pontos que não devem direcionar a forma como cada um irá deliberar 
sobre o tema hoje, mas dão algumas informações relevantes sobre a 
temática da concessão desses títulos e podem eventualmente ser pauta em 
uma eventual discussão de alteração de regra. O primeiro ponto é com 
relação à criação de uma disparidade de oportunidades de agraciamento do 
título entre modalidades. Se esta Casa entender que sim, o título da Liga 
Mundial é o mesmo que de Campeonato Mundial, a qual a regra faz 
referência, estaremos explicitamente dando mais oportunidade de 
conquista desse título numa modalidade do que outra. Boa parte dos 
Campeonatos Mundiais acontecem a cada dois anos, como na Natação, ou 
anualmente em anos não olímpicos, como na Ginástica. Se o Conselho 
entender que tanto a Liga quanto o Campeonato Mundial são válidos para 
concessão do título, um atleta do Polo poderá ter até duas vezes mais 
oportunidade de ser agraciado com um título do que em outras 
modalidades. É como se permitíssemos que um atleta pudesse correr duas 
vezes a final dos 100m rasos, ao passo que os demais só pudessem fazê-lo 
uma vez. Naturalmente a concessão de benemerência a um atleta não está 
vinculada a não concessão a outro, como nesse exemplo, mas quando 
falamos em valores do esporte sobre os quais devem ser pautadas a 
concessão desse título a garantia de equidade e de oportunidades é 
preceito básico. O segundo ponto diz respeito do histórico de concessão de 
benemerências. Não quero entrar numa discussão entre quais modalidades 
do nosso Clube tem mais relevância num centenário mundial, mas para fim 
de exercício e curiosidade solicitei à Diretoria informações relativas ao 
histórico de concessão de benemerências. De 1987 até 2018 foram 
concedidos 60 títulos de benemerência, dos quais 25 ou 42% foram para 
atletas do Polo Aquático. Natação recebeu 11, Judô 9 e as demais 
modalidades representaram 25% dos títulos. De novo, o importante e o que 
deve ser considerado é o fato de que os títulos foram dados seguindo a 
regra vigente no momento da concessão. Mas achei que essa seria uma 
informação relevante para apresentar sobretudo em um momento que o 
tema da benemerência surge e que pode ser útil uma eventual 
reformulação de regras ou uma discussão de justiça e equidade entre 
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esportes. Reforço que o que deve nortear a decisão da concessão desse 
título deve ser a regra, que é muito clara, uma visão de merecimento, que é 
um conceito abstrato e individual não deve pautar a decisão. E essa visão de 
equidade entre modalidades serve somente como reflexão estratégica 
sobre a mensagem que nós, como Conselho, queremos construir. Para 
finalizar, não gosto de transmitir aqui opiniões pessoais, uma vez que o 
Conselho é maior que seus Membros, mas acho válido acrescentar que vivi 
o esporte por dentro e por fora, que ele mudou totalmente a pessoa que 
sou e não poderia ser mais grato a ele. Sou completamente apaixonado 
pelo conceito de esporte competitivo e tudo que ele proporciona. Tendo 
isso em vista pode parecer intuitivo que seria favorável à premiação de um 
atleta fantástico, que é o Ives, que se esforçou e ainda se esforça pelo 
Clube, que é modelo para seus pares, para as crianças, para outros técnicos, 
mas se o quase lá fosse igual ao cheguei lá não haveria esporte. O esporte 
depende dessa linha invisível entre um sonho realizado e um não. Quantas 
histórias fantásticas de esforço, superação e determinação espalhadas pelo 
mundo eventualmente resultaram num 4º lugar olímpico. O caminho fácil 
seria premiar essas pessoas também, afinal elas fizeram todo o possível e 
chegaram o mais perto possível de cruzar essa linha tênue, mas abissal, 
para compor a mais de elite no esporte, mas o esporte ensina que apesar 
do processo ser relevante, o resultado importa, sim... Finalizando, o esporte 
ensina que apesar do processo ser relevante, o resultado importa, sim. E é 
esse sentimento de frustração, e até por que não de injustiça, que serve 
como combustível para a emoção que o esporte gera em milhões e milhões 
de pessoas. Pior para o esporte que acabar com essa linha. ... Conclusão 
aqui. É ledo engano quem acredita que estou fazendo referente somente ao 
esporte de alto rendimento, uma vez que isso pode ser aplicado ao jovem 
vestibulando que fica de fora de uma universidade por um teste, quem não 
consegue a vaga do emprego tendo ido até a entrevista final. E no caso 
aqui, a discussão entre o chegar lá seria ter obtido a medalha do 
Campeonato Mundial. Infelizmente, falando como pinheirense e brasileiro, 
isso não aconteceu. E o Pinheiros não pode abrir mão desse valor de 
efetivamente prover o título àquele que executou exatamente como a regra 
exigia. Assim encerro minha fala. Peço desculpas pelo tempo. 
 
Ricardo Giosa Sasso – ... O atleta Ives Gonzalez Alonso iniciou sua história 
com o Esporte Clube Pinheiros, em 2011, período no qual eu era Diretor de 
Polo Aquático do Pinheiros. Desde o início ele se mostrou não só um atleta, 
mas acima de tudo um cidadão diferenciado, comprometido com as cores 
do Clube o seu amor e respeito pela história centenária do Pinheiros crescia 
a cada temporada, fazendo com que ele se transformasse em um dos 
líderes da equipe principal do Pinheiros dentro e fora das piscinas. Essa 
liderança, além do conhecimento acadêmico obtido na faculdade de 
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educação física fez com que o trouxéssemos para ser auxiliar técnico das 
categorias de base. Cargo que assumiu na sua integridade um ano após essa 
data. Como técnico nas categorias de base ajudou na reconstrução de uma 
história vencedora, com a formação de vários atletas, além de várias 
conquistas. E hoje ele é técnico da equipe adulta feminina e da juvenil 
masculina. Como atleta ele foi sempre um exemplo para os demais tanto 
nos treinos quanto nos jogos, nunca se conformando com a derrota, 
liderando sua equipe através do exemplo e da superação. No final de 2013, 
a CBDA, visando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 criou um 
projeto audacioso, com a contratação do maior técnico de Polo Aquático da 
história, Ratko Rudic, detentor de 4 medalhas de ouro olímpicas e na época 
ele era o atual campeão olímpico pela Croácia nos Jogos Olímpicos, 
conquistada nos Jogos Olímpicos de Londres. Este projeto de três anos tinha 
como objetivo a conquista de um pódio olímpico. Durante esses três anos 
um grupo de 20 atletas de Polo Aquático pré-selecionados participou de um 
programa intensivo de treinamento, chegando a treinar três vezes por dia 
em alguns casos. Nunca se treinou uma seleção de Polo Aquático como 
esta, vários intercâmbios foram feitos nesse período, além da participação 
de várias competições internacionais. A cada nova etapa dessa preparação 
constatava-se que, diferentemente do que parecia ser apenas um sonho 
estava-se pavimentando um caminho sólido para o pódio olímpico. Uma 
prova que essa seleção estava no caminho certo se deu na final do 
Campeonato Pan-Americano de Toronto. Fizemos uma final apertada com 
os Estados Unidos. Jogo decidido a favor da seleção americana nas últimas 
jogadas. Com esse resultado, o mundo do Polo Aquático já estava olhando a 
Seleção Brasileira através de outro prisma. Meses depois acontecem as 
finais da Liga Mundial de Bérgamo – Aqui vou dar um aparte, porque o 
Conselheiro Fabio Rogério falou que nesta Liga Mundial participaram 8 
equipes, quando na verdade participaram 28 equipes, que em duas fases 
anteriores se classificaram. E as oito melhores equipes foram para a fase 
final de Bérgamo. Então é somente esse aparte para trazer a realidade dos 
fatos – Liga Mundial de Bérgamo após duas fases classificatórias, com as 
melhores seleções do mundo. As 8 melhores equipes, entre elas a brasileira, 
entraram na disputa desse Mundial, inclusive dava uma vaga olímpica para 
a equipe campeã. Com uma apresentação que assombrou o mundo do Polo 
Aquático, a Seleção Brasileira conquistou uma medalha de bronze em uma 
disputa com a equipe dos Estados Unidos. Após o empate no período 
normal, a decisão foi para cobrança de pênaltis, onde o Brasil venceu após 
quase vinte cobranças alternadas. Como última etapa dessa preparação, o 
técnico da Seleção Brasileira colocou todos os atletas para disputar em Ligas 
Europeias, onde jogaram todas as equipes de ponta, para ganhar 
experiência internacional. Os atletas do Pinheiros foram emprestados para 
equipes italianas, onde disputaram o Campeonato Italiano e Ligas 
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Europeias. Vale aqui salientar que nenhum deles quebrou seu vínculo com o 
Clube, pois os mesmos retornaram para disputas de Campeonatos 
Nacionais, como a Copa do Brasil, Liga Nacional, visto que o calendário 
europeu não coincide com o nosso. Nos Jogos Olímpicos o Brasil encantou o 
mundo com vitórias sobre Austrália, Japão e a incrível vitória sobre a 
poderosa equipe da Sérvia, que viria a se sagar campeã olímpica no Rio de 
Janeiro, que estava invicta em todo o ciclo olímpico, por um gol de 
diferença. Nas quartas de final contra a fortíssima Seleção Croata, atual 
campeã olímpica, estávamos com os jogos nas mãos, mas quis o destino 
que não nos classificássemos entre os quatro melhores do mundo. Esta 
equipe fez história no Polo Aquático, conquistando a única medalha da FINA 
(Federação Internacional de Natação) para o Polo Aquático Nacional. 
Merece ser eternizada para que sirva de exemplo para futuras gerações. O 
que era um sonho impossível quase se tornou uma realidade, que era o 
pódio olímpico. Este excepcional atleta do Pinheiros Ives Gonzalez Alonso é 
merecedor, na minha opinião, da honra da conquista da benemerência pela 
medalha de bronze da Liga Mundial de Bérgamo, a maior conquista do Polo 
Aquático Nacional, sendo mais um motivo de orgulho para nós do Esporte 
Clube Pinheiros. Era isso, Dr. Manssur. Boa noite a todos. 
 
Presidente – Agradeço a manifestação do Dr. Ricardo. O próximo seria o Dr. 
Décio Cecílio Silva Junior, que abriu mão. Então, vamos ouvir agora o Dr. 
Rodrigo Ferreira Lara. Verifico aqui, para que não haja qualquer 
interpretação, que dois ilustres Conselheiros, Dr. Célio Silva Junior e Dr. 
Eduardo Ribas Oliveira dizem: Solicito consulta se já não houve os devidos 
esclarecimentos. Agora o Dr. Malanga também. Verifico, senhores, que até 
agora ouvimos Dr. Fernando, Dr. Fabio, Dr. Caio e agora neste instante o 
quarto, Dr. Ricardo Giosa. Tenho mais três, quatro Conselheiros aqui para 
falar, então, vamos fazer algo equânime para dar oportunidade a todos, até 
porque as manifestações até agora, tirante a do Dr. Ricardo, foi pela não 
concessão. Então, vamos ouvir o Dr. Rodrigo Lara para verificar qual é o 
teor da sua manifestação. Só temos mais três inscritos, para que possamos, 
o Art. 61, não podemos interpretar apenas o Regimento por tiras, temos 
que ver a questão global. Vamos ouvir o Dr. Rodrigo, até agora só ouvimos 
quatro, normalmente nessas matérias temos vários oradores, vamos ouvir o 
Dr. Rodrigo. Estou vendo que o Dr. Rossetti já me mandou um recado, 
dizendo que serão breves. Para não haver problema, pelo princípio da 
equidade e da equanimidade com a palavra o Dr. Rodrigo Lara pelo tempo 
regimental, por favor. 
 
Rodrigo Ferreira Lara – Muito obrigado, Dr. Manssur, a quem cumprimento 
em nome de todos no Conselho, Presidente Ivan Castaldi, a quem 
cumprimento em nome de toda Diretoria e todos os demais presentes. 
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Acho que foi muito boa a introdução e de todos os Conselheiros que me 
precederam. Acho importante, até do ponto de vista de a gente colocar, ou 
seja, não é um processo fácil, não foi uma discussão fácil, como vocês 
viram, o Dr. Manssur falou na extinção. O processo foi visto, revisto e os 
debates são perfeitamente válidos. O ilustre Conselheiro Fernando Xavier, 
com quem tive a honra de dividir a Comissão de Esportes, mencionou a 
mim e ao Marcelo Santos, atual Presidente da Comissão de Esportes. Acho 
que o Marcelo Santos está inscrito também e deve falar. Na época, 
realmente, assim, acho que para ficar bem claro para todos os Conselheiros, 
eu sempre fiz a defesa de que a Liga era um Campeonato Mundial, 
conforme foi comprovado pela CBDA e pela Comissão Jurídica. Então, ainda 
que na época o Presidente, o Fernando Xavier, como ele já expôs, tenha 
tido uma opinião contrária à benemerência e à concessão pela razão dele, 
com a devida vênia, essa opinião dele foi derrubada pela própria Comissão 
Jurídica, que disse que não tem nada a ver não ser chamado Liga, falar que 
não é Campeonato Mundial. Então, algumas das alegações que vi, alguns 
Conselheiros que me precederam, se lerem com atenção o parecer da 
Comissão Jurídica, ele coloca exatamente isso. Vou me permitir aqui reler 
exatamente como está na Comissão Jurídica: Ficou confirmado o 
entendimento de que a Liga Mundial da FINA é um Campeonato Mundial da 
categoria adulta, conforme exige o Art. 19, do Regimento Interno e o Art. 
6º, inciso VI, do Regulamento Geral. E na perspectiva jurídica não se verifica 
prejuízo ou abertura de precedente indevido, no caso apenas pelo fato de o 
evento ter sido denominado Liga Mundial e não Campeonato Mundial, haja 
visto que análise da norma jurídica deve se ater a Mens legis e não apenas 
ao sentido literal ali disposto. De fato, de uma leitura do nosso Art. 6º, do 
Regimento ou do Art. 19, do Regimento Interno do Departamento 
Esportivo, qual é a qualificação para benemérito: medalha até o 3º lugar em 
Campeonato Mundial na categoria de adultos promovido pela Federação 
Internacional. Ou seja, ele não está falando que isso tem que ser um 
campeonato ou maior campeonato, ele está falando assim, em 
Campeonato Mundial. Então, atendo-se à parte jurídica específica do nosso 
Regulamento, ninguém está ferindo nada no Estatuto aqui, a Liga Mundial é 
um Campeonato Mundial da categoria adultos promovido pela Federação 
Internacional. Também não acho que faça sentido, com a devida vênia, falar 
que a Confederação Brasileira de Desportos, que é a entidade máxima dos 
esportes aquáticos no Brasil não é competente para falar o que foi falado 
na carta. Ou seja, ah, não, precisa vir a carta da FINA. Esse processo se 
arrastou demais. Já foi pedido carta da Federação. Veio a carta da 
Confederação. Aí foi pedido que viesse a carta do presidente da 
Confederação. Têm duas cartas da CBDA. Então, é importante ratificar aqui 
que a Liga é sim um Campeonato Mundial. Sempre defendi posição 
contrária e quando estava na Comissão de Esportes fui voto vencido em 



23/55 

relação ao Presidente daquele momento. Na Comissão atual de Esportes foi 
o contrário, foi justamente a atual Comissão, em sua maioria, com quatro 
votos foi favorável. E apenas a Thais Pantarotto, mãe também do ilustre 
Conselheiro Caio Pantarotto, foram contrários pelas razões já expostas. 
Então, assim, era um dos pontos que queria abordar. Em relação, acho que 
um ponto levantado pelo Fabio Moreira também, né, se temos um militante 
de 41 anos, se o Clube tem limitações. Quer dizer, esse atleta, somente para 
vocês terem uma ideia de quem é o Ives Gonzalez Alonso. Ele nasceu em 
Cuba e foi naturalizado brasileiro. Aos 14 anos foi selecionado para treinar 
no centro de alto rendimento de Cuba. Foi vice-campeão Pan-Americano 
em Winnipeg, no Canadá, aos 18 anos. E foi atleta da Seleção Nacional de 
Cuba por 10 anos. Em 2007, ele tinha sido convidado a atuar na fortíssima 
Liga Espanhola, assim como alguns atletas brasileiros, como o Felipe 
Perrone, que já foi eleito o melhor jogador do mundo no Polo Aquático. 
Mas quis o destino que em vez de ir para a Espanha, ele conhecesse sua 
esposa e viesse para São Paulo. E em São Paulo veio defender o Esporte 
Clube Pinheiros, onde desde 2011, por 10 anos ininterruptos agora, ele 
continua defendendo o Clube, como o Magrão falou, Conselheiro Ricardo 
Sasso, sendo um líder para sua equipe. E depois, pela formação dele, 
porque tem formação em Educação Física, em Cuba, foi convidado também 
a ser técnico e passar toda essa experiência, toda essa bagagem nacional e 
internacional para os nossos atletas das categorias de base. Então, sim, não 
tem nada de estranho que esse atleta esteja aqui, e ele está até hoje 
competindo em alto nível. Existem atletas exemplares que tem essa 
capacidade, como a gente vê. E, sim, em relação ao último Campeonato, 
acho que mencionaram também, outubro de 19; está errada a informação, 
ele continua competindo pelo Esporte Clube Pinheiros. Vai competir este 
ano, competir o próximo ano e continua um atleta na ativa. Em relação ao 
número de países participantes, acho que o Magrão já fez a correção 
também. São pequenos erros que foram feitos nessa análise e que fizeram 
com que o processo fosse levado de novo às Comissões. Analisado em 
profundidade. O processo é um pouco extenso, mas a gente pede a todos 
os Conselheiros um pouco de paciência na análise de todos os dados e no 
reconhecimento de um fato realmente exemplar. Ah, o Polo Aquático pode 
ter títulos no Clube. Sim, isso é só exemplo da grande história que o Polo 
Aquático tem aqui dentro do Clube em todas as famílias e atletas que têm 
na história, é um esporte relevante dentro do Clube, assim como a Natação, 
que está enviando hoje uma grande parte de atletas na sua delegação para 
as Olimpíadas. Então, assim, o Mundial de Desportos Aquáticos é o Mundial 
de Aquáticos, ele foi criado há mais tempo porque foi um Campeonato 
originalmente da Natação. E a Natação traz a reboque todos os outros, 
Saltos Ornamentais, Polo e Nado Sincronizado. Esse Mundial de Aquáticos, 
que também não tem o nome Campeonato, aliás, ele se chama Mundial de 
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Desportos Aquáticos, então, se a gente fosse, como alguns estão pegando 
uma letra, Campeonato ali para saber se tem a palavra escrita, que eu, de 
novo, tanto eu quanto a Comissão Jurídica e alguns Conselheiros que já 
falaram comigo entendem que não tem nada a ver o nome do Campeonato, 
o que estamos falando é: É um Campeonato Mundial da categoria? Sim, é 
um Campeonato Mundial da categoria. É um Campeonato de altíssima 
relevância? Sim, é um Campeonato de altíssima relevância. Só para vocês 
terem uma ideia, a Sérvia, que foi a campeã olímpica, ela ganhou a sua vaga 
para competir nas Olimpíadas pela participação na Liga Mundial de Polo 
Aquático. A Croácia, que foi a vice-campeã das Olimpíadas Rio 2016, teve a 
sua classificação por conta do Mundial de Desportos Aquáticos. Outro erro 
citado, a Liga Mundial de Polo Aquático não foi feita um mês antes. Um mês 
antes foi só a final dos 8 melhores times. Esse Campeonato começou em 18 
de novembro de 2014 e ele foi correndo desde 18 de novembro de 2014 até 
28 de junho de 2015. Ou seja, muito antes, onde com todas as equipes 
participantes, e aí, sim, com as rodadas continentais, a partir da qual foi se 
fechando nos 8 melhores times do mundo. Então, como falei, o 
Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos inclui todas as modalidades e 
dentro do Polo Aquático a gente vê que é uma medalha única e inédita. Por 
uma combinação de fatores, como o Ricardo Sasso já falou e não vou me 
repetir aqui, o Brasil acabou conseguindo estar entre os 8 melhores. Caiu 
nas semifinais e conseguiu uma medalha de bronze, uma medalha única e 
inédita que provavelmente muito dificilmente será conquistada em algum 
momento. E no Mundial de Desportos Aquáticos acabou não tendo o 
mesmo resultado. Várias equipes acabaram tendo resultados diferentes. 
Então, assim, a outorga desse benemérito já vem atrasado por mais de dois 
anos, porque neste primeiro momento questionou-se a Liga era 
Campeonato. Acho que o questionamento, como o Caio colocou de 
precedentes: Ah, se tiver copinhas, mundialitos e outros campeonatos. 
Concordo que nosso Regimento requer uma revisão, porque ao longo do 
tempo a gente vai ter atletas do Tênis que possam ganhar um Grand Slam, 
atletas do Atletismo que possam ganhar uma Diamond League. Todos esses 
vão ter nomes diferentes e vão ter que ser considerados. O fato é que a Liga 
Mundial é confirmada pela CBDA, que é um Campeonato Mundial de 
primeira categoria, muito mais relevante do que muitos dos beneméritos 
que este Conselho já outorgou. Então, a gente convida os colegas 
Conselheiros a refletirem com cuidado sobre isso, porque nós somos o 
Esporte Clube Pinheiros, o esporte é relevante na vida de todos nós, na vida 
das nossas crianças, na formação esportiva e de caráter das nossas crianças 
e dos nossos associados. E a gente acredita que por conta disso, sim, não 
estamos ferindo de forma alguma Estatuto, Regimento como se mencionou, 
acho que é uma interpretação equivocada. A interpretação correta é a que 
eu mencionei, é um Campeonato Mundial na categoria adultos promovido 
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por Federação Internacional, isso está validado, é pela CBDA, e tão 
relevante... Então, assim, acho que o resumo é que esse é um Campeonato 
Mundial tão relevante e tão importante que, sim, ele foi classificatório para 
as Olimpíadas. A evolução dos Campeonatos Mundiais, o nosso 
Regulamento vai ter que evoluir em relação a ele. Antigamente você tinha 
um Mundial a cada quatro anos, intercalando a cada dois com as 
Olimpíadas. Então, você tinha as Olimpíadas, dois anos o Mundial, dois anos 
Olimpíadas, dois anos o Mundial. Com evolução das modalidades esportivas 
todos os esportes evoluíram para ter campeonatos com maior frequência. 
O próprio Mundial de Esportes Aquáticos acabou ocorrendo de dois em dois 
anos, mas como ele abarca todos os aquáticos, ele não tem o foco 
específico no Polo Aquático. E a FINA, criou-se então a Liga Mundial de Polo 
Aquático, que ocorre todo ano. É só por essa razão que a Liga Mundial tem 
essas possibilidades, ou seja, em um ano que antecede às Olimpíadas ela é 
classificatória para as Olimpíadas, tamanha é a sua relevância, em ano que 
ela antecede ao Mundial ela é classificatória para o Mundial, tamanha 
também a sua relevância. Então, assim, os pontos principais aí que 
norteiam são esses que foram citados. É um atleta excepcional, é um atleta 
exemplar, é uma medalha muito superior a praticamente todos os outros 
beneméritos que foram já outorgados aqui no Clube. Acreditamos que é 
uma justiça que o Conselho possa outorgar esse título benemérito a esse 
exímio atleta que não somente representa o Clube, vai continuar 
representando, mas representa todos os valores do esporte pelo qual nós 
defendemos aqui dentro do nosso querido Esporte Clube Pinheiros. Muito 
obrigado. 
 
Presidente – Dr. Rodrigo, muito obrigado pela manifestação. Eu vou iniciar, 
dizendo o seguinte: cinco Conselheiros até agora se manifestaram pelo 
tempo concedido, praticamente tivemos 1 hora de debates. E eu já peço a 
priori um pedido de desculpas. Encontram-se ainda inscritos este ilustre 
advogado por quem tenho enorme admiração, Dr. Gilberto Maria Rossetti, 
este eminente médico, meu amigo dileto de muitos e muitos anos, meu 
querido Dr. Reinaldo Fernandes Campos e o ilustre Dr. Marcelo La Terza 
Santos, atual Presidente da Comissão de Esportes. Na verdade, senhores, eu 
tenho que cumprir o Regimento. Em primeiro lugar eu vou pedir, por favor, 
mais uma vez, não vamos fazer os comentários pelo CHAT, se nós 
estivéssemos e vamos estar se Deus quiser em julho na presencial, eu 
indago dos senhores, os senhores são Conselheiros: os senhores usariam o 
microfone ou sem o microfone para fazer manifestações no Plenário? Não 
fariam, como nunca fizeram. No CHAT não pode. Eu leio, como todos os 
senhores estão vendo, há comentários até que desbordam da natureza 
jurídica do Tênis. Faço novamente este apelo e vou ler para os senhores, ... 
o que diz o Art. 61, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo: 
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Quando o Presidente entender que o assunto está devidamente esclarecido 
ou, veja, conjunção alternativa, outra hipótese, ou a requerimento de 
qualquer Conselheiro, ouvido sempre o Plenário, o Plenário é soberano, 
porá imediatamente a matéria em votação. Nestas manifestações laterais 
pelo CHAT eu verifico que alguns Conselheiros, Dr. Ribas e outros pediram 
que imediatamente eu colocasse, já estou vendo: Dr. Manssur, diminua o 
tempo para 5; Dr. Manssur, faltam apenas três. O próprio Dr. Fernando Silva 
Xavier, que já se manifestou contrário, pediu para que falassem os três. Eu 
vou consultar o Plenário, ... O quesito é: O Conselheiro que entender que o 
assunto está devidamente esclarecido e que devemos passar 
imediatamente à votação da matéria vai votar afirmativamente; aqueles 
que entenderem que ainda pende de melhores esclarecimento vota 
contrário e eu ouvirei os três. ... Vou fazer essa consulta, então, ... Estou 
vendo aqui que me pedem até para bloquear o CHAT se possível. Não é do 
meu feitio, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, mas 
com comedimento, por mercê de Deus, ... nesta forma não, as pessoas se 
inscrevem e falam, apresentam, mas não em conversas paralelas, por favor. 
... O senhor coloque, por favor, este quesito, os Conselheiros vão votar e 
vamos ver o que eles deliberam. ... Terminando o tempo eu irei proclamar o 
resultado, ... Claro, se os Conselheiros não concordarem eu vou ouvir os 
três que estão inscritos, não tenha nem dúvida. O ilustre Conselheiro Thiago 
Bulgarelli está me dizendo que não está conseguindo votar.  
 
Técnico da plataforma - Autorizado pelo sr. Presidente, explicou que para 
quem está utilizando computador, a votação aparece do lado direito da 
tela, devendo clicar na opção e no botão CONFIRMAR. Aquele que estiver 
utilizando o celular, ela aparece abaixo da tela da câmera. Novamente, 
clicar na opção e no botão CONFIRMAR. O Conselheiro que não estiver 
visualizando a votação em sua tela, provavelmente ingressou após as 20:30 
horas e não tem direito a voto. 
 
Presidente – ... recebi de um ilustre Conselheiro, que sempre me auxilia em 
tudo na parte tecnológica, se o senhor poderia centralizar a fala do orador 
para poder permitir que o relógio esteja mais visível. É o que ele me pediu, 
se o senhor fizer isso eu agradeço. Estou vendo que o Sr. Thiago Bulgarelli 
entendeu as suas claríssimas explicações. 
 
Técnico da plataforma – A parte do relógio, doutor, eu não consigo alterar, 
pois a plataforma é configurada dessa forma. 
 
Presidente – Não faz mal, é só centralização se o senhor puder. Perfeito, já 
está concluída a votação. ... Então, 112 Conselheiros entenderam que a 
matéria já se encontra devidamente elucidada e 41 entenderam que ainda 
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dependia. Pedindo desculpas então aos três Conselheiros que estavam 
inscritos, mas não puderam, dou por encerrada a fase dos debates. Vou 
agora à fase de votação, cujo quesito também está pronto e claro que os 
senhores praticamente já sabem qual é. ... “O Conselheiro concorda com a 
concessão do título de Atleta Benemérito a Ives Gonzalez Alonso, da Seção 
de Polo Aquático, conforme proposto pela Diretoria"? Está aberta a 
votação. Enquanto esperamos a votação, houve um Conselheiro que disse 
que a extensão por mais dois minutos a cada Conselheiro torna diminuto o 
tempo para os demais. Não vejo pelo tempo, Conselheiro, porque acredito 
que quando é feito este pedido é mais pela natureza do debate. E 
realmente eu verifiquei, três tinham uma posição, dois não. E as posições 
dos três e as posições dos dois praticamente sustentavam a mesma tese. 
Participo de Conselhos, onde, talvez um dia faça isso numa inovação, ou eu 
pela Mesa ou mais 50, de dizer: A matéria será debatida por seis 
Conselheiros. Vou verificar três, eu não, quem estiver aqui no meu lugar, 
três que estariam sustentando a tese de um lado e três sustentando de 
outra forma, porque depois de seis discursos de 10 minutos cada um eu 
acredito que todo e qualquer tema esteja suficientemente analisado em 
todos os seus meandros. Mas como não tenho essa dispoisção eu peço 
desculpas. Dr. Rossetti está agradecendo, mas lamentando não ter podido 
falar. Eu é que peço desculpas ao senhor, Dr. Rossetti, mas tive que cumprir 
o Regimento e o pedido. Que sirva de exemplo, que já temos vários, porque 
há matérias que às vezes são discutidas por vários e outras nem tanto, mas 
é uma tese, ouvirmos três de um lado, três do outro e colocarmos em 
votação. Enquanto isso não for possível vamos observar o que dizem os 
nossos regramentos. ... Está encerrada a votação. ... 81 Conselheiros 
concordaram com a concessão do título de Atleta Benemérito a Ives 
Gonzalez Alonso, da Seção de Polo Aquático, conforme proposta pela 
Diretoria e 71 não. Então, vou proclamar o resultado: Por maioria de votos a 
proposta da Diretoria de concessão do título de Atleta Benemérito a Ives 
Gonzalez Alonso, da Seção de Polo Aquático foi aprovada. 
 

 
Item 3 - Apreciação do processo CD-19/2020, referente ao pedido de 

autorização ao Conselho Deliberativo, formulado pela Diretoria, 
para utilizar recursos do Fundo Especial, no valor estimado de R$ 
758.960,38, para reformar o Ginásio Azul. 

Presidente – Foram ouvidas as Comissões Permanentes de Esportes, de 
Obras, Jurídica e Financeira, considerada a competência pela matéria e 
tivemos a honra, a Mesa, de encaminhar a todas as senhoras e senhores os 
pareceres e principais peças do processo. Examinei neste fim de semana e 
verifiquei que a digna Comissão de Obras formulou uma Recomendação, 
vazada nos termos de que “Se a execução desses serviços for autorizada 
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pelo Conselho Deliberativo, por ocasião da elaboração do projeto executivo 
para a execução de ‘piso de concreto armado apoiado em fundações 
profundas’, deverá ser avaliada a extensão das áreas do piso que deverá ser 
removido para ser confirmada a estimativa da Diretoria de ser refeita a base 
de concreto armado em 1/3 do piso da quadra (trecho em recalque), 
conforme indicado às Fls. 03/08. Nesse sentido, coloco a matéria em 
discussão, com muita honra e indago à operosa Secretaria se há 
Conselheiros inscritos. (Pausa) Não há Conselheiros inscritos, dou por 
encerrada... Ah, o eminente Dr. Luís Alberto Figueiredo de Sousa me pede a 
palavra e com muita honra eu a concedo. Sr. Administrador do sistema me 
faria este obséquio, por favor. 
 
Presidente – Enquanto o senhor aguarda, quero dizer que é uma honra 
ouvir e ler o que este eminente advogado Paulo Sergio Uchôa Fagundes 
escreveu. Muito obrigado, Dr. Paulo, são palavras como essas do senhor 
que neste momento que passo me anima a prosseguir. Muito obrigado, 
novamente, é uma honra tê-lo como meu irmão e como meu amigo, como 
já o sou e com muita honra de seu primo e de seus pais. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Neste momento eu apareço à direita. 
Não conheço o Caio Pantarotto e gostaria de conhecê-lo, acho um garoto 
brilhante.  
 
Presidente – Brilhante, brilhante. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Se eu cruzar com ele no Clube não sei 
quem é, porque não consegui ver o rosto dele aqui. 
 
Presidente – Eu o vejo de vez em quando aqui no Conselho, é filho da Sra. 
Thais, é um economista de primeira mão, é um belo jovem. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Da forma como está agora, aparece o 
relógio abaixo e o rosto à direita. Quando o senhor está fazendo sua oração 
solo a sua imagem aparece bem centrada e o rosto muito bem definido, 
então, não sei se tecnologicamente essa plataforma permite, mas se o 
permitisse seria muito legal, porque a gente poderia acompanhar e 
conhecer um pouco mais, o contato, tirar um pouco essa distância da 
virtualidade. ... Dr. Manssur, essa obra do Ginásio Azul é uma patologia, 
como uma doença, se a gente não faz agora ela piora bastante. Então, num 
primeiro momento queria encaminhar uma votação favorável, meu voto, 
meu pronunciamento favorável à execução dessa obra. E trago aqui um 
ponto, Dr. Manssur, relacionado não somente a essa obra, mas a todas as 
obras, que é uma coisa muito importante. Gostaria de pedir licença para 
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deixar uma recomendação em relação a essa obra e às outras. Nós estamos 
com uma postura da Comissão de Obras nessa obra especificamente que 
demonstrou uma característica muito importante, que todas (as obras) 
devem ter, que é a característica da aprendizagem, então, o que já se errou 
lá na obra do CAD, o que já se errou na obra do Tênis, não se errou nessa 
obra devido à solicitação que foi feita por esta Comissão para olhar a 
questão das estacas. E me chamou muita atenção o fato de que o nosso 
departamento de engenharia, que é chamado departamento de 
Patrimônio, em um primeiro momento indicava um tipo de estaca, estaca 
de madeira e a Comissão de Obras solicitou que fosse feito um trabalho de 
averiguação, detectou-se que eram estacas de 25 cm em concreto. Uma 
coisa interessante, isso tem um ponto de aprendizado aí que a gente não 
pode deixar passar dessa obra. Por isso que acho pertinente fazê-lo agora. A 
constatação é a seguinte, nós precisamos reforçar a nossa área de 
engenharia no Clube, estamos com uma história de engenharia que ela 
submete um projeto para ser analisado e a Comissão de Obras pede 
elementos de engenharia. Contratar uma obra de engenharia não é 
trabalho para quem não é especialista em engenharia, é uma obra 
complexa. Qualquer obra de engenharia é complexa. Fazer um pergolado, 
fazer um deque, isso aí se faz na fazenda, faz em casa, contrata alguém, 
manda fazer, isso não tem responsabilidade alguma. Mas contratar uma 
obra que tem interferências, que tem que se olhar fundações, e essa daí, 
por exemplo, que tem que se olhar o solo. O questionamento que se pode 
fazer aqui é o seguinte, até onde interpretei, se interpretei corretamente, 
está sendo solicitado que seja feito o reparo em uma parte, correção de 
uma parte do solo, senão me engano um terço do solo. Não sou engenheiro 
civil, sou mecânico, mas fica aquela dúvida, nós vamos mexer numa parte 
do corpo, isso vai deixar a outra parte, porque lá tem uma mecânica toda 
de solos, até se possível fazer algum tipo de pronunciamento para nos dar 
essa segurança de que não haverá novamente mais pedido de dinheiro para 
complementar, porque se fez uma sondagem parcial. Nós estamos hoje, 
conforme o documento que o senhor enviou da outra obra, que não vale a 
pena mencionar, mas está exatamente isso, que se fez uma sondagem de 
um jeito, se fez um projeto parcial. Depois, na execução detectou-se, sabe, 
abriu o doente, na hora que abriu o doente viu-se que a coisa era maior do 
que aquilo que se tinha, aí começa a haver entraves e esses entraves 
prejudicam o Clube. Nós não poderíamos ficar sem o Ginásio Azul, um 
importante Ginásio para a prática do Basquete, do Vôlei, também que se 
pratica muito lá, muito utilizado, não poderíamos ficar sem esse espaço, Dr. 
Manssur. Então, em benefício do espaço, dessa obra que precisa ser feita 
eu acho que o Conselho precisaria ter uma segurança de duas coisas. A 
primeira é que estamos com o custo total da obra bem planejado. E a 
segunda que nós temos elementos técnicos suficiente para fazer a 
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contratação, sem que isso gere algum tipo de transtornou ou de discussão 
depois com a construtora ou coisas dessa forma. Esse seria meu pedido. O 
terceiro, como recomendação, Dr. Manssur, se não couber aqui, por favor, 
o senhor fique à vontade para me dizer onde posso fazer, mas 
recomendaria fortemente, precisamos um reforço na nossa área de 
engenharia. Ou seja, quem estiver no setor de Patrimônio que seja 
especializado, com todo respeito à boa vontade de todos que exercem 
voluntariamente os cargos de Diretores, que colocam inclusive o seu 
tempo, que colocam a sua reputação em jogo, mas esse é um serviço que 
precisa, é uma posição, perdão, que precisa ser tomada por pessoas que 
são especialistas no que diz respeito à contratação de engenharia, de 
serviços de engenharia, projetos de engenharia e também de empreitadas 
de serviços de engenharia. É o que tinha a falar. Agradeço, Dr. Manssur, 
pela paciência de todos e obrigado pela palavra. 
 
Presidente – É uma honra ouvir o senhor, Dr. Luís. Apenas com relação ao 
pedido do senhor, que já está deferido, eu só gostaria que o senhor me 
orientasse se o pedido que o senhor formula é para ouvir a Comissão de 
Obras, pediria ao Dr. Tatit, se o senhor confirmar, que prestasse esses 
esclarecimentos ou o senhor gostaria de ouvir a Diretoria, é regimental e 
nesse sentido eu pediria ao Sr. Presidente ou alguém em nome dele que 
fizesse esse esclarecimento ao senhor. Estava escrevendo quando o senhor 
falava o seu discurso, fiquei na dúvida se o senhor quer ouvir a Comissão de 
Obras ou a Diretoria a respeito desse relevantíssimo ponto que o senhor 
indica. (Pausa) O Dr. Tatit, Dr. Luís, se o senhor estiver a me ouvir, vai fazer 
um aparte ao senhor. Esse debate é muito importante. Enquanto o doutor 
vem, queria corrigir não um equívoco, porque a homenagem é a mesma, o 
brilho de Caio fez-me compará-lo com economistas que também são 
brilhantes, mas verifiquei que fui alertado pelo Dr. Fernando Xavier, o brilho 
de Caio vem da Faculdade de Engenharia da Politécnica, onde também 
tenho sobrinho que se formou lá e sei que é histórica no ensino tecnológico 
de engenharia, não de São Paulo, mas do Brasil. Desculpe-me, Dr. Caio, mas 
o senhor fica ressalvado que o reconhecimento da sua inteligência é da 
engenharia da Poli, mas seria o mesmo reconhecimento se fosse também 
da Economia, como tantos economistas que nos honram no Plenário. Dr. 
Luís, quem eu ouço? O Dr. Tatit quer fazer um aparte ao senhor, o senhor 
concede? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Concedo, somente gostaria de 
responder primeiro a sua pergunta, por uma questão até de ordem, que ela 
veio primeiro. ... Faço essa pergunta à Diretoria e a justificativa de por que 
fazer à Diretoria é que a Comissão de Obras não tem uma atuação 
executiva, quem tem atuação executiva é a Diretoria. 
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Presidente – É como entendi. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Vamos supor o seguinte, se alguém 
tivesse que dar um cheque caução para cobrir um eventual estorno de obra 
não poderia cobrar da Comissão de Obras, mas da Diretoria, sim, é possível 
cobrar, uma figura de linguagem efetivamente que estou fazendo, perfeito? 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Por isso peço à Diretoria. E com todo 
prazer concedo aparte ao Dr. Tatit. 
 
Presidente – Então, vou fazer o seguinte, pela ordem, vou dar o aparte ao 
Dr. Tatit, logo após o aparte e a resposta do senhor eu vou ter a honra de 
pedir ao ilustre Presidente Dr. Ivan Gilberto Castaldi Filho que por si ou 
quem ele designar, que esclareça a perfeita pergunta que o senhor fez, 
procedente pergunta feita. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Que fique claro, sou a favor, só não 
gostaria que tivéssemos entraves como os recentes que foram tidos em 
outras obras, porque esse Ginásio, assim como todas as instalações do 
Clube, mas esse Ginásio também não pode ficar parado. 
 
Presidente – Perfeitamente. Gostaria que colocasse o ilustre Presidente da 
Comissão de Obras no Plenário virtual na visão e no som, para que ele 
formule o aparte ao ilustre Dr. Luís Alberto, por favor. 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit Júnior (em aparte) – Boa noite a todos, Exmo. 
Sr. Presidente do Conselho Dr. José Manssur, em nome do qual 
cumprimento os demais Membros da Mesa, Exmo. Sr. Presidente da 
Diretoria Dr. Ivan Castaldi, em nome do qual cumprimento os demais 
Diretores, Conselheiras e Conselheiros. O que quero fazer, Dr. Manssur, não 
é bem um aparte, como o senhor comentou se queria me pronunciar ou 
não, apenas complementando aquilo que o Luís Figueiredo já falou, 
recentemente conversei com a Diretoria, me deixou tranquilo que o valor 
que está sendo previsto é suficiente. Mas como o Figueiredo falou, quem 
tem que validar isso não sou eu, vai ser realmente a Diretoria de Patrimônio 
ou quem o Dr. Ivan designar que tem que confirmar isso. Mas a informação 
que tenho é que não haverá surpresas, que o valor que está sendo previsto 
é totalmente suficiente para arcar com todos os custos, mesmo que 
eventualmente seja necessária a troca de todo o piso. É somente isso que 
queria esclarecer. 
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Antonio Moreno Neto (aparte) - ... Queria dizer que a sua colocação hoje 
nessa gestão que começou agora em maio, o Diretor de Patrimônio é o 
Gerson de Brito Vianna, se formou comigo em engenharia civil no 
Mackenzie, muito competente e esse problema tenho certeza que não 
acontecerá e alguns problemas que aconteceram não agora, mas em anos 
passados, que foram algum problemas graves. Só isso que queria colocar. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Muito obrigado. 
 
Décio Cecílio Silva Junior (aparte) – ... Com 69 anos de Clube Pinheiros e 
praticamente 60 anos de Basquete, utilizei e utilizo o Ginásio Azul durante 
todo esse período de atleta de Basquete e dirigente também. Como 
também sou engenheiro civil, fui apanhado de surpresa nos 
questionamentos da fundação do Ginásio Azul, você até confirmou as 
estacas de concreto. Como ainda utilizo o Ginásio Azul com os esportes 
máster, uma deficiência do Ginásio Azul são os vestiários. Quando têm os 
nossos jogos de Basquete máster, Campeonato Paulista, Campeonato 
Brasileiro nós temos o problema de vestiário, tem que tomar banho lá no 
Centro Esportivo depois que acabam as partidas. Já que está sendo feito um 
estudo do subsolo será que não há possibilidade de se fazer um 
complemento de estudos para a utilização do subsolo do Ginásio Azul para 
construção embaixo de vestiários, de salas? Será que essa não é uma ideia 
que ainda possa incorporar nesse estudo? Essa é minha dúvida e agradeço 
pela atenção. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dr. Décio, eu acredito que na sequência 
possivelmente a Diretoria possa esclarecer. O que entendo como 
Conselheiro é que o seu pleito está fora do escopo do que foi o projeto 
apresentado e implicaria em variações do custo do projeto apresentado. 
Por conta disso eu entendo que para fazer isso seria necessária uma 
reapresentação do projeto, incluindo no escopo essa questão voltada a 
vestiários no Ginásio Azul. Esse é o entendimento particular, não posso 
dizer que seja o entendimento pleno do Conselho, mas me posicionaria 
dessa forma caso isso fosse para uma votação, me posicionaria no sentido 
de que se isso é um desejo que então fosse reconsiderado o projeto, 
porém, para ser muito prático com o senhor, eu acho que essa obra é meio 
urgente. Até deixo aí um recado, Dr. Manssur, outra anotação, tem outro 
recalque de solo na lavanderia, que fica abaixo do prédio administrativo, 
esse não aparece, ninguém vê, mas se a gente não tomar cuidado, isso é 
igual cárie de dente do fundo, que de repente quando vê tem que extrair o 
dente, então é um negócio muito, assim, fica escondido, mas é muito ruim. 
Então, não sei se respondi... 
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Presidente – É o recalque do fundo que o senhor fala, né? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Do solo, lá na área da lavanderia. 
 
Presidente – Estou anotando. Está fora. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Está fora do escopo, é só para lembrar. 
Então, mas não sei se respondi o quesito que foi formulado pelo Dr. Décio, 
não sei se foi satisfatório, mas é o meu entendimento em relação ao tema. 
Fico à disposição, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Com muita honra. Agora, então pediria ao Administrador do 
sistema que habilitasse o ilustre Presidente da Diretoria, Dr. Ivan Castaldi, 
para que preste os esclarecimentos. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Boa noite a todos. 
Estamos aqui para ajudar nosso Clube sempre melhorar. Com relação às 
respostas com o problema em Diretoria de Patrimônio vamos retroagir um 
pouquinho à gestão anterior. Erros foram feitos na primeira reforma do 
Handebol nesse mesmo fator que o Dr. Luís acabou de salientar, inclusive 
com falta de impermeabilização. Quer dizer, foi corrigido um problema 
anterior similar a esse que foi dito. Tivemos também erros na troca de piso 
entre o Skate e o shopping, erros no telhado do Poliesportivo, erros no 
próprio piso da Esgrima. Quer dizer, acho que não dá para ficar apontando 
o dedo para esta ou aquela gestão, estamos aqui para melhorar e essa é 
nossa ideia. Então, gostaria de deixar isso claro, mesmo porque erros 
gravíssimos de arquitetura na lanchonete Alameda, haja vista o volume de 
pessoas que frequenta lá hoje, com aquela escada fatídica, tão mal 
colocada.  
 
Presidente – Presidente, vamos à pergunta aos esclarecimentos que ele 
formulou com relação a esse item, por favor. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Dr. Manssur, 
primeiro, foi acusada uma Diretoria de erros e falhas, eu tenho que elencar 
alguns erros só, senão ficaremos até tarde discutindo sobre isso. Então, 
vamos parar por aí, a ideia é sempre melhorar. 
 
Presidente – A sublimação da vida está no amor, na conciliação, vamos em 
frente, Presidente, tenho certeza que ainda todos nós iremos nos abraçar 
efusivamente, porque somos todos cruzados da mesma cruzada. 
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Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Dr. Manssur, com 
relação ao Ginásio Azul nós temos uma correção de patologia em 50% do 
Ginásio. Logicamente se vier uma extensão do problema isso será 
aumentado, haverá uma troca total de 100% do piso, dos 630 m². Teremos 
janelas laterais e será feita a impermeabilização. Obra essa que não foi feita 
originalmente na primeira reforma do Handebol. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – E o Dr. Gersinho, um 
engenheiro perfeitamente competente, com uma equipe muito boa, 
esperamos que não tenhamos problemas maiores. 
 
Presidente – Essas obras demandarão mais recursos, Presidente? 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Vamos falar de 
recurso, Dr. Manssur. Em todas as nossas obras aquilo que foi solicitado ao 
Conselho nós devolvemos. Devolvemos não, está lá um crédito de R$410 
mil. Contrariamente, na gestão anterior, onde houve um aumento de gastos 
de R$ 4.400.000,00. Então, veja, nós sempre estamos andando dentro 
daquilo que é solicitado ao Conselho. Vou além, tem sobrado recurso 
daquilo que pedimos. Agora, não sei dizer mais nada, os números estão 
aqui. 
 
Presidente – Está perfeito, Presidente. Agradecemos muito a sua 
intervenção. Vou dar por encerrados os debates e colocar o quesito 
preparado, na tela. Por favor, Sr. Administrador do sistema, aquele quesito 
que mandáramos ao senhor, que é “A Conselheira e o Conselheiro aprovam 
o pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do 
Fundo Especial, no valor estimado de R$ 758.960,38, para reformar o 
Ginásio Azul? Já está na tela. (Pausa) Feito, está encerrado o horário. O 
senhor poderia projetar o resultado? (Pausa) Perfeito, então, vou proclamar 
o resultado para fins de taquigrafia e ata: 119 aprovaram autorização para 
execução da obra e 26 não. Vou proclamar o resultado: Por votação 
majoritária o Egrégio Plenário aprovou o pedido de autorização, formulado 
pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial, no valor estimado 
de R$ 758.960,38, para reformar o Ginásio Azul. Este é o resultado do item 
3. 
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Item 4 - Apreciação do processo CD-06/2021, referente ao pedido de 

autorização do Conselho Deliberativo, formulado pela 
Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial, no valor 
estimado de até R$ 112.355,00 (corrigido para R$ 193.574,00), 
para construir o Pontão na Raia da USP. 

Presidente – Trata-se de pedido da Diretoria, a proponente, portanto, é a 
Diretoria, de autorização do Conselho para utilizar R$ 193.574,00 do Fundo 
Especial, para construir o Pontão na Raia da Universidade de São Paulo. As 
Comissões Permanentes de Esportes, de Obras, Jurídica e Financeira 
lavraram seus respectivos pareceres e a Mesa do Conselho teve a honra de 
distribuir a todas as senhoras e senhores as peças e os pareceres principais 
do processo. Há dois Conselheiros inscritos. Queria, apenas, com relação ao 
item anterior, dizer que a aprovação é com a recomendação da Comissão 
de Obras. Então, encaminharei, foi um lapso meu, mas encaminharei 
aprovação com a recomendação. Então, vou dar a palavra à Conselheira 
Regina Secaf. (Pausa) Estou vendo que o Presidente formula um pedido de 
retirada de pauta. Sr. Presidente, o Art. 39, parágrafo 2º, do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo, que é um órgão harmônico, mas 
independente ao Regimento Interno, estabelece o seguinte: A Ordem do 
Dia só poderá ser alterada ou interrompida: Parágrafo 2º - O proponente 
que quiser retirar sua proposição somente poderá fazê-lo mediante 
solicitação fundamentada e aprovação do Plenário. Posto isso, Sr. 
Presidente, – Acertei o artigo, parágrafo 2º, 32 – V. Sa. está com a palavra, 
por favor, para fundamentar a sua solicitação de retirada de pauta, após 
submeterei ao Plenário. Pediria ao Administrador do sistema que dê a 
palavra ao Presidente e, por favor, já vá redigindo o seguinte quesito: Os 
Conselheiros que estiverem de acordo com o pedido de retirada de pauta, é 
o quesito a. Assim que ele apresentar as considerações, que ouviremos com 
a costumeira atenção, por favor, iremos projetar o quesito a), referente a 
esse item. Presidente, o senhor está com a palavra. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... Vamos começar 
pelo histórico do galpão do Remo na Cidade Universitária. Há 
aproximadamente dois anos tivemos aprovado pelo Conselho R$ 
500.000,00 e foram gastos R$ 900.000,00 a mais do aprovado. Quando 
levamos para o Conselho aprovação para fazermos essa obra para descida 
de nossos barcos em frente ao nosso galpão desconhecíamos dois fatos. 
Primeiro deles, problemas na estrutura do galpão. Aliás, um galpão mais 
projetado para guarda de aeronaves, para guarda de barcos não precisamos 
de prateleiras, talvez em outro formato fosse melhor. E foram colocadas 
também janelas na parte da frente e atrás, que enfraqueceram a estrutura, 
necessitando reforços. Chamamos a empresa responsável pela obra, só que 
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ela está sendo fechada, ela se eximiu de corrigir esse erro. Então, haverá 
um custo a mais para que possamos deixar aquele galpão do Remo seguro. 
O segundo, o valor do aluguel cobrado pela USP, que passou de R$ 6.500,00 
para R$ 27.000.00/mês, retroativos a janeiro. Valor esse não previsto em 
PO. Além disso, o Remo está fechado para sócios desde o dia 12 de março, 
liberado apenas para dois atletas classificados para as Olimpíadas. Isso 
posto, tendo o maior critério com o dinheiro do associado, estamos 
retirando a matéria de pauta, desde que o Conselho concorde, para que 
num momento mais adequado possamos dar continuidade a isso. É isso, Dr. 
Manssur. Acho que o mais importante agora é consertarmos o próprio 
galpão do Remo, que isso é uma coisa boa para nossos barcos e até para 
quem frequenta o local.  
 
Presidente – Presidente, o Clube está adimplente com a Universidade de 
São Paulo? 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – O último pagamento 
foi feito senão me engano no final do ano passado. Posso até procurar, não 
tenho em mãos agora. Como está fechado e está tendo uma discussão de 
valores, ainda não aceita pela reitoria da USP, que eles insistem no 
pagamento de R$ 27.000,00. Se pegarmos esse valor e multiplicarmos por 
12, porque é retroativo a janeiro nós teríamos um pagamento de R$ 
330.000,00 de aluguel contra os R$ 78.900,00, que era o combinado 
anteriormente de R$ 6.500,00/mês. Isso dá um valor de R$ 250.000,00 fora 
da PO. Então, acho que são aumentos e que neste momento não nos 
interessa. Por isso acho que deverá voltar esse, o que seria uma 
comodidade aos nossos praticantes do Remo num outro momento. Essa é a 
opinião da Diretoria. 
 
Presidente – Então, Srs. Conselheiros, o Presidente deu as explicações, 
fundamentou o porquê do seu pedido de retirada de pauta, isso depende 
de aprovação do Plenário. Tentei escrever rapidamente, o Presidente teria 
dito que o local para descida dos barcos tem problemas. Ademais as 
janelas, quer na parte frontal quanto na parte traseira, necessitam de 
reformas, o que acarretará custos, além do valor de aluguel, que era de R$ 
6.000,00, passando para R$ 19.000,00, e isso não estava previsto na 
Proposta Orçamentária. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Dr. Manssur, R$ 
27.000,00. 
 
Presidente – Ah, R$27, é que li a Sra. Regina falar R$19, então, é de R$ 
6.000,00 para R$ 27.000,00, não previsto na proposta. Além do que dois 
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ilustres atletas é que hoje estão se valendo deste equipamento. Nesse 
sentido ele pede a retirada de pauta. Tentei sumariar as explicações do Sr. 
Presidente. O quesito, por favor, Sr. Administrador do sistema, já 
encaminhara ao senhor: O Conselheiro concorda com a proposta de 
retirada de pauta do processo CD-06/2021? É o item a. Vamos votar se o 
Egrégio Plenário concorda com a proposta de retirada de pauta da proposta 
feita pela digna Diretoria Executiva. Um ilustre advogado aqui faz uma 
sugestão à Diretoria, vou transmitir, de eventualmente consignar em juízo o 
depósito do valor incontroverso da locação na USP. Como sempre, brilhante 
colocação, porque o depósito incontroverso, Sr. Presidente, é uma 
consignação em pagamento, isso inibe quaisquer cobranças de juro e afasta 
o que se chama mora, que é o atraso no pagamento das obrigações. O 
brilhante advogado Dr. Luiz Eduardo Cardia que faz a sugestão. 
Continuamos com o quórum de ilustres 177 Conselheiros, que graças a 
Deus estão todos bem, em suas casas. Nós estamos aqui na sala do 
Conselho, um dia queria que vocês viessem aqui ficar com a gente também, 
está toda a Mesa, dra Mila, Sra. Karim, esses diletos Dr. Guilherme, Dr. 
Ricardo, Marcelo, Sra. Lurdinha, Sr. Jorge. E tive a honra de receber a dona 
Dulce, nosso Anjo da Guarda que está aqui com a gente também. Estão 
encerrados os dois minutos de votação. Vamos ao resultado: Este Egrégio 
Plenário que tanto nos honra concordou com a sua proposta de retirada, Sr. 
Presidente. Então, para fins de ata e taquigrafia, por votação majoritária, 
foram 112 votos a favor e 30 não, então, a votação é majoritária. Por 
votação majoritária o Egrégio Plenário concordou com a proposta da 
Diretoria de retirada para oportunidade posterior do item 4 da Ordem do 
Dia, que é a obra do Remo. Está retirado de pauta, Presidente. (Pausa) 
Claro, Dr. Alberto, pode fazer a colocação. Por favor, o senhor abriria para o 
Dr. Alberto fazer uma colocação, embora já esteja proclamado o resultado, 
mas as colocações do Dr. Luís Alberto sempre são bem-vindas. Sr. 
Administrador do sistema, se o senhor puder fazer esse favor eu 
agradeceria, de ouvir novamente o Dr. Luís Alberto, e já iremos para o item 
5. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (pela ordem) – Essa obra seguramente, 
essa solicitação retornará, é um esporte muito bonito para o Pinheiros, é 
um esporte que é realmente fantástico, mas gostaria de deixar, Dr. 
Manssur, se possível, uma consignação, talvez que todos esses pontos que 
foram colocados que sejam trazidos, já incorporados na análise futura. Senti 
falta, Dr. Manssur, por exemplo, nas análises, que fosse feita alguma coisa, 
falar sobre como é esse contrato com a USP, de quê? É um contrato de 
concessão? É um contrato de aluguel? 
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Presidente – O que estou vendo aqui é de locação, pelo que o Dr. Cardia 
está escrevendo. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (pela ordem) – Não sei dizer, Dr. Manssur, 
francamente, pela minha leitura dos processos que o senhor colocou à 
disponibilidade de todos os Conselheiros, pode ter passado despercebido, 
mas não consegui ver isso. 
 
Presidente – Se o senhor me formular o requerimento eu encaminharei à 
Diretoria para que esclareça a natureza jurídica da avença com a USP. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (pela ordem) – Não é isso que estou 
perguntando, estou só sugerindo que quando esse processo retornar que 
retorne também com alguma validação ou da Comissão Jurídica em relação 
ao tipo de contrato. E também em relação, porque como é uma área da USP 
acho que é muito importante obtermos a aprovação da USP do nosso 
projeto antes de fazer qualquer coisa lá, senão a gente aprova no Conselho, 
chega lá não funciona, fica uma coisa que não passa muito bem, sabe. 
 
Presidente – Tenho certeza que a Presidência ouviu e certamente anotará. 
Um engenheiro queria falar, é o Dr. Cândido Padin. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (pela ordem) – Obrigado, Dr. Manssur. 
 
 
Presidente – É uma honra ouvir o senhor, Dr. Luís Alberto. Dr. Padin, o 
senhor queria fazer alguma consideração? (Pausa) ... A sugestão do Dr. 
Cardia, enquanto ele vem, e que mereceu acompanhamento da digna Dra. 
Alessandra Bonilha, já passei para a Presidência, Dr. Cardia, e ele vai adotar. 
 
Cândido Padin Neto – Eu é que estou honrado de participar novamente do 
Conselho, vejo todos com saúde aqui, isso é maravilhoso. Sendo rápido, 
cumprimento a todos, Diretoria, todos os Conselheiros. Realmente ia até 
pedir isso, para que fosse retirado de pauta. Não conhecia o Remo, uma das 
últimas vezes fui ao Remo, porque seria uma obra com um custo, essa 
planilha foi feita na minha gestão, foi feita comigo e eram R$ 112.000,00, 
um valor que a gente iria gastar nessa planilha. E depois realmente de ir lá, 
e convidei inclusive para participar, fomos eu, a Comissão de Obras e foi a 
Comissão Financeira. 
 
Presidente – Agradecemos muito, Dr. Padin, mas já foi retirado de pauta, o 
que o senhor queria já aconteceu. 
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Cândido Padin Neto – Só ia pedir, como o Presidente falou tudo isso eu 
acredito, depois de ver toda aquela situação, que realmente é uma coisa 
horrorosa, se não seria o caso de fazermos uma nova obra, porque como 
bem disse o Presidente, aquilo é um hangar, aquilo não se presta. Então, à 
Diretoria eu pediria que refizesse esses cálculos, porque foram gastos R$ 
900.000,00 acredito na compra desse hangar. 
 
Presidente – É sempre uma honra ouvir o senhor, mas o Presidente já ouviu 
e certamente vai atentar para essas considerações. 
 
Cândido Padin Neto – Obrigado. 

 
 

Item 5 - Apreciação do processo CD-15/2021, referente ao pedido de 
autorização do Conselho Deliberativo, formulado pela Diretoria, 
para utilizar recursos do Fundo Especial, no valor estimado de 
até R$ 182.347,00, para reformar a sala do Piano’s Bar na Sede 
Social. 

Presidente – Então, a Diretoria formula este pedido, que é de competência 
do Egrégio Conselho. Todas as Comissões foram ouvidas, as senhoras e 
senhores tiveram acesso aos pareceres. A Comissão de Obras fez a uma 
observação, não é recomendação, é observação, mas dependendo da 
votação vou encaminhar também. Anotei aqui, lendo o parecer: 
“Atualmente uma central de ar condicionado climatiza o Piano’s Bar e a sala 
de carteado. Esses equipamentos estão localizados em uma pequena sala 
que confronta com a sala do Piano´s Bar e uma cozinha que atende também 
a sala do carteado: E veio o croqui dessa especificação técnica. Tendo em 
vista a obsolescência desses equipamentos (Com manutenção muito cara), 
fomos informados que em um futuro próximo a sala de carteado também 
será climatizada por aparelhos Splits, liberando o atual local da sala de 
máquinas (11 m2) para uma ampliação da cozinha que atende o Piano´s Bar 
e a sala de carteado.” Esta é a observação. A matéria está em discussão. 
Pergunto à zelosa Secretaria se há Conselheiros inscritos. (Pausa) Não há 
Conselheiros inscritos para este item da Ordem do Dia. Então, dou como 
encerrada a fase de discussão. Vamos à votação. Sr. Administrador do 
sistema, pediria que o senhor colocasse, por favor, o quesito por nós 
preparado: O Conselheiro aprova o pedido de autorização formulado pela 
Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial, no valor estimado de R$ 
182.347,00, para reformar a sala do Piano’s Bar na Sede Social? Encerrou-se 
o tempo da votação, estamos ainda com quórum de 177. Sr. Administrador 
do sistema, por favor. (Pausa) 112 votos pela aprovação, 25 pela 
desaprovação. Então, vou proclamar o resultado: Por maioria de votos o 
Egrégio Plenário do Conselho Deliberativo aprovou o pedido de autorização 
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formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial, no valor 
estimado de R$ 182.347,00, para reformar a sala do Piano’s Bar na Sede 
Social. Este é o resultado do item 5 da Ordem do Dia. 

 
 

Item 6 - “A Voz do Conselheiro”.  

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – É uma honra poder contribuir com o 
Clube com sugestões e trazendo neste momento da reunião a solicitação de 
associados. “A Voz do Conselheiro”, Dr. Manssur, sempre vale a pena 
lembrar, lembrar suas lições, que “A Voz do Conselheiro” é o momento no 
qual o Conselheiro traz a voz do associado para dentro do Conselho. E a voz 
do associado, Dr. Manssur, que trago aqui uma preocupação do corpo 
associativo, que é uma preocupação muito forte em relação à principal obra 
que temos. Tem muita pergunta sendo feita, essa é a preocupação que se 
tem, a informação não está chegando talvez na velocidade correta, há uma 
inquietude, porque as pessoas adoram aquele lugar para tomar café, para 
confraternizar, para socializar. E as perguntas sempre são muito claras, a 
pergunta que sempre vem é: O que acontece? Quando acaba? Quanto 
custa? Não tenho respostas para isso, me sinto também na obrigação de 
não dar respostas daquilo que não domino. ... Gostaria, Dr. Manssur, se 
possível até acatar uma das sugestões que me pareceram muito boas, que 
era uma sugestão de eventualmente a Diretoria fazer uma reunião, um 
painel possivelmente com Conselheiros e eventualmente para associados, 
no qual se explicasse. Tendo em vista também, esta semana nós recebemos 
um conjunto de documentações enviadas pela Presidência do Conselho 
Deliberativo. E essas documentações, que não vale a pena entrar em 
detalhe aqui, mesmo porque foi solicitado que a gente tivesse certa reserva 
em relação a ela. Ela traz algum tipo, vamos dizer, de desentendimentos 
entre as partes, mas que até foram colocados em alguns dos documentos, 
em ambos os documentos de forma muito acaloradas. Assim, acho que não 
sou somente eu que fica indeciso em relação a como interpretar isso, a 
como transportar isso e a como se comunicar com o corpo associativo em 
relação ao que está acontecendo. Então, se pudesse ter um painel como 
esse, Dr. Manssur, eu acredito que seria um ganho muito grande para todos 
nós do Clube. Essa seria a colocação. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Maysa Marília Martini Ferreira Caruso – Na verdade “A Voz do 
Conselheiro” é um pedido. Temos de rever como serão realizadas as futuras 
obras do Clube. Me constrange, me incomoda ver obras paradas, problemas 
que a gente não tem controle. Sei que muitas vezes existem problemas, 
mas, assim, realmente vejo isso se repetindo. Por que não profissionalizar 
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as obras, a parte jurídica do Clube? Por que não termos alguém que se 
responsabilize civil e criminalmente pelo dinheiro gasto dos sócios? Por que 
talvez não se fazer uma comissão e se mudar o nosso sistema de obras que 
existe? Por que tantas brechas? Às vezes existem no jurídico que permitem, 
por exemplo, que obras parem, que fiquemos lá na espera de peritos, 
quando tudo poderia seguir redondo. ...  
 
Presidente – Eu vou encaminhar essa colocação da senhora à Diretoria, 
dona Maysa, a senhora pode ficar tranquila que vou encaminhar, na linha 
do que falara anteriormente ao Dr. Luís Alberto, para que tenhamos esta 
profissionalização ou os estudos da profissionalização. 
 
Maysa Marília Martini Ferreira Caruso – Acho que podem ser feitos 
estudos a esse respeito, porque não está funcionando. 
 
Presidente – Na verdade, dona Maysa, todos nós somos voluntários, 
estamos aqui e um só sentimento nos conduz, um profundo, extraordinário 
amor por esta Instituição, que daqui a três meses completará 122 anos de 
história gloriosa e grandiosa e que é patrimônio do Brasil. 
 
Maysa Marília Martini Ferreira Caruso – Dr. Manssur, a boa vontade do 
voluntariado é muito boa, é muito interessante, mas nem sempre ela é 
eficiente, todos têm sua vida, todos têm seus problemas, todos têm vida 
para cuidar, é preciso alguém direto controlando o que está acontecendo, o 
Clube merece isso. ... Então eu peço um carinho especial para que se forme 
uma comissão e se peça essa profissionalização, que o Clube vai andar 
muito melhor assim. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – A minha primeira manifestação vai ao encontro 
do primeiro pronunciamento do ilustre Conselheiro Figueiredo, não vou me 
estender no assunto. A segunda manifestação, não sei se cabe no item 
Várias, mas é uma preocupação... É manifestação de vários associados 
também e... e vai ao encontro do pronunciamento do senhor (Presidente) 
na reunião de hoje, que deseja que a próxima reunião seja presencial. 
 
Presidente – Semipresencial. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Gostaria de fazer um alerta, com todo respeito, 
as mutações e a variante Delta que está ocorrendo em nosso país. Essa 
manifestação é uma responsabilidade minha em alertar os senhores, para 
preservar a integridade dos Conselheiros e dos associados. Alguns 
associados e eu pediríamos que tivéssemos o maior cuidado em abrir o 
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Clube Pinheiros devido à gravidade da pandemia. Com isso encerro meu 
pronunciamento. 
 
Presidente – Quero dizer duas coisas, muito obrigado. É que tenho recebido 
e o senhor tem me dado uma força muito boa, uns pedidos “Presencial, 
semipresencial”, virtual e tenho procurado fazer da forma como estamos a 
fazer, os senhores todos no sagrado recôndito do lar, nós aqui, mas faço 
com amor, com carinho. Estava pensando, mas esse pronunciamento do 
senhor me impressiona muito e posso lhe dizer que vou rever. Se as coisas 
estão indo bem assim vamos continuar assim, mas que vai passar, vai, 
porque acreditamos nas pessoas que têm sua formação, os médicos, as 
médicas e a ciência. Mas vou examinar isso e muito obrigado, digo-lhe de 
viva voz, isso não é para a Diretoria, é para o Presidente do Conselho. 
Recepciono sua colocação e vou revê-la junto com meus diletíssimos 
colegas de Mesa. 
 
Fabio Rogério Moreira – ... Não é mais a voz de um médico, como já 
ouvimos de uma dentista, mas de um engenheiro, igual ao Caio, sou um 
engenheiro politécnico que vem aqui fazer suas observações. Mas gostaria 
de falar, são dois pedidos que tenho visto os sócios comentando, e vendo. 
Primeiro, também sobre essa parte da Covid. Temos visto que o Clube tem 
tido um aumento de frequência e não estamos tendo nenhuma informação 
de como está a contaminação dentro do Clube, mesmo sabendo que temos 
tido esse tipo de ocorrência. Então, venho solicitar,... para que ela informe 
quantos... de sócios, de atletas, de funcionários. Hoje muitas vezes estamos 
mandando nossa família, nossas mães com idade avançada, para saberem 
como está a coisa dentro do Clube. ... Mais um item, rapidamente, isso 
passou junto com os sócios, foi enviado à Diretoria um abaixo-assinado do 
Teach Tennis para ampliação do espaço disponível visto que é um esporte 
que teve um aumento substancial de aderência, visto que outros esportes 
foram interrompidos, tem sido um sucesso extraordinário de utilização, mas 
o espaço não tem crescido. Foi feito um abaixo-assinado, não houve um 
apoio à utilização, mas também não houve uma resposta da Diretoria, 
mesmo sabendo que nosso Presidente é um dos praticantes, ele sabe dos 
problemas, mas a gente precisa passar isso para os praticantes do Beach 
Tennis, que precisam ter uma resposta urgente de como vai ficar, porque a 
situação está difícil, principalmente a uma quantidade grande de jogadores 
e o espaço reduzido. Seria somente isso. Muito obrigado. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – É uma honra, engenheiro Fabio, pode causar espécie porque 
Voz do Conselheiro tem que colocar a deliberação e não coloquei. Com 
relação ao primeiro pedido não o fiz, porque é de ordem pública, 
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evidentemente sequer necessitaria colocar em votação um pedido desta 
magnitude, que é de ordem pública. E o segundo já tem um abaixo-
assinado, vou encaminhar ao Presidente, porque tem um abaixo-assinado 
de associado. Como somos representantes de associado já está 
praticamente deferido como representantes do associado. Vou encaminhar 
ao Presidente para que ele responda. 
 
Fabio Rogério Moreira – Muito obrigado. 
 

 
Item 7 - Várias. 

Fernando Silva Xavier Junior – ... Dr. Manssur, em face do resultado da 
aprovação da benemerência eu tenho uma preocupação. Como o senhor já 
mandou para todos os Conselheiros, o prazo inclusive já venceu para 
proposição de emendas.  
 
Presidente – O próximo item da reunião do Conselho é esse trabalho 
monumental de que participou o Presidente de sempre Cezar Roberto Leão 
Granieri e o senhor, é o primeiro item da próxima reunião de julho. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Certo, foi uma Comissão Especial que foi 
nomeada pelo Conselho conjuntamente com a ex-Diretoria, uma Comissão 
acho que de 11 Membros, pessoas muito ligadas ao esporte do Clube, ex-
atletas e não foi incluída a Liga Mundial. Então, pergunto ao senhor, já que 
não houve emenda, também como citei no meu pronunciamento, nenhum 
atleta é Conselheiro ou nenhum é sócio ligado à seção de Polo Aquático, 
propôs emenda solicitando a inclusão da Liga Mundial. Então, já que foi 
aprovada a Liga Mundial eu gostaria de saber o que será feito em relação a 
isso, já que o prazo das emendas venceu. Ou se há possibilidade de o 
pessoal... 
 
Presidente – Vou responder ao senhor, de improviso – Dona Dulce é Anjo 
da Guarda nosso e veio ficar aqui comigo um pouco para me dar uma força 
– Veja bem o que vou lhe dizer, Dr. Fernando, a resolução do Conselho e 
será uma resolução, ela tem o precedente, seria ideal que tivéssemos todas 
as hipóteses, mas nem sempre na lei, – E era o que estava a dizer de IPTU 
quando tive a discussão com o ilustre advogado que conduz, Dr. Ricardo, 
esse brilhante advogado, Dr. Guilherme de igual modo, viram essa 
preocupação – nem sempre num texto legal ele tem que ser um comando 
normativo genérico a regular as ações em sociedade, nem sempre todas as 
especificidades podem estar contempladas. Então, obviamente que seria 
interessante que estivesse Liga Mundial, porque hoje os campeonatos são 
chamados Campeonato Mundial, Campeonato Olímpico. Vimos o brilho do 
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Vôlei ontem, Liga das Nações, não está contemplado no Estatuto Liga das 
Nações, mas hoje estava na primeira folha do Estado de São Paulo a vitória 
magistral do Brasil. Então, temos a resolução, temos esse trabalho que vou 
apresentar, mas o senhor agora me chama atenção, talvez, vou me sentar 
com a ilustre Mesa, se for o caso, vou examinar e vou, não tenho pressa, 
isso aqui não é Fórmula 1, talvez eu mande de volta aos senhores à luz dos 
belíssimos debates de hoje, se alguém tem alguma emenda a fazer. Eu vi 
alguém falando em Campeonato de Tênis, por que não podemos ter alguém 
amanhã ganhando um Grand Slam? Por que não podemos ter amanhã 
alguém ganhando uma Liga das Nações? Então, talvez, Dr. Fernando, 
porque todos os trabalhos do Conselho estão em dia, eu vá reabrir o prazo, 
como reabri de outros, como vou reabrir de alguma reforma estatutária. Vi 
a Sra. Regina Secaf já me chamando atenção no primeiro assunto, para ver 
também dispositivos da Lei Pelé. Quem sabe eu reabra o prazo, porque o 
que quero é o aperfeiçoamento do ordenamento institucional do Clube, 
não tenho pressa para fazê-lo. A sua manifestação, como sempre, é precisa. 
Há resolução, a lei às vezes pode ter uma interpretação ampliada, não é 
apenas o nomen iuris que define determinada situação, o que define 
determinada situação é saber qual foi a intenção do legislador. O senhor 
falou, apreciei muito, vou tomar a liberdade de dizer em latim, porque a 
expressão é em latim, mas trago ao vernáculo, é verificar a ratio legislatoris, 
ou seja, a razão do legislador, qual teria sido a razão do legislador ao 
contemplar a benemerência. Vou rever tudo isso e se for o caso vou reabrir 
as emendas, até para ter a honra e o privilégio de receber uma proposta de 
emenda do senhor. 
 
Rodrigo Ferreira Lara (aparte) – Acho que é mais um complemento. Xaxa, 
muito boa sua intervenção e sugestão. A gente sabe como é complexa essa 
questão do Regulamento e acho que o Dr. Manssur mencionou bem. Dr. 
Manssur, fui eu mesmo que mencionei, né, os campeonatos, o Grand Slam 
de Tênis, uma Diamond League de Atletismo, têm vários campeonatos de 
modalidades com nomes diferentes e acho que uma revisão do 
Regulamento é muito boa e apropriada para a gente poder ser mais 
assertivo em todas as próximas oportunidades que tivermos. Certamente o 
nosso Clube terá, né, com toda grandeza esportiva que temos. Acho que a 
pergunta que faço, Xaxa, talvez em linha com a sugestão do Dr. Manssur, de 
a gente reabrir talvez essa discussão... 
 
Presidente – Estou com uma enorme vontade de reabrir, se os senhores me 
permitirem... 
 
Rodrigo Ferreira Lara – O que você acha disso, Xaxa? 
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Presidente – O que o senhor acha, Dr. Fernando e os demais? Agora os 
senhores e senhoras podem escrever no chat. Estou com vontade de 
reabrir, depois da discussão de hoje, o prazo para apresentação de 
emendas. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Acho providencial reabrir, porque inclusive, 
como citei no meu pronunciamento, hoje existem ligas que são tão 
importantes quanto. Então, a Liga de Vôlei, a Liga do Polo Aquático mesmo, 
como o Rodrigo citou. Então, a gente também não pode generalizar, porque 
têm modalidades esportivas que a gente tem que tomar muito cuidado, 
com muito critério. 
 
Presidente – Já estou vendo aqui vários dizendo: De acordo com a 
reabertura. Aí também o Dr. Luís Alberto tem outra opinião. Vamos 
examinar, o que queremos é o aperfeiçoamento das nossas instituições. “O 
ordenamento é mandatório”. Perfeito, vou examinar, que realmente uma 
matéria igual a essa mereceria ter emendas. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Dr. Manssur, é o seguinte, hoje foi aprovada 
a Liga Mundial de Polo Aquático, aí a gente faz o que vai na próxima reunião 
e que foi estudado com muito critério por bastante tempo, foram várias 
reuniões, e de repente a gente aprova um novo Regulamento. 
 
Presidente – Lacunoso. Vou falar com o Dr. Cezar Roberto, com o senhor, 
com os demais, vamos fazer uma reunião entre nós aqui e ver se reabre 
para examinar. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – A gente tem que pensar muito bem quais as 
Ligas que serão incluídas no Regulamento, para não generalizar, porque 
senão vai abrir benemerência, aí vai ser uma coleção de beneméritos o 
Clube. 
 
Presidente – Reabrir a discussão daria para corrigir o ordenamento? 
 
Rodrigo Ferreira Lara – Entendo que sim, Dr. Manssur, que abre espaço 
para ele ser o mais apropriado possível, ou seja, reconhecendo 
campeonatos que realmente tiverem mérito, mas não abrindo a porteira 
para que qualquer campeonato seja reconhecido. Acho que todos aqui 
concordamos que não pode ser algo, qualquer Liga de menor relevância 
aprovada, mas outros campeonatos que tenham relevância. Precisa ser 
estudado, né? 
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Presidente – Vou verificar junto às Confederações quais são os 
campeonatos de repercussão mundial, vou ver com a família Lima. Vamos 
examinar isso, os senhores estão convincentes. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Só mais uma coisinha, Dr. Manssur, a 
Comissão Especial foi criada exatamente para restringir a benemerência no 
Clube, porque estão chegando muitos pedidos com os quais a Comissão de 
Esportes não concordava. Então, esta Comissão foi criada a pedido da 
Comissão de Esportes, da Diretoria de Esportes justamente para cuidar 
disso. 
 
Presidente – Ela corrige o ordenamento porque aqui é uma questão de 
técnica legislativa, às vezes há preceitos chamados preceitos abertos, onde 
cabe tudo, e às vezes aqueles preceitos que devem ser restritivos e de 
interpretação estrita. Vou me sentar com os senhores, já vou com muita 
honra convidar o Dr. Rodrigo, Dr. Fernando, Dr. La Terza, Dr. Caio, Sra. Taís, 
vamos nos sentar todos e conversar sobre isso, é uma honra. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Inclusive para evitar o que aconteceu hoje 
na interpretação do Regulamento, inclusive o que o Caio falou, o ponto que 
ele citou em relação a ser subjetivo você dizer se um atleta merece ou não 
merece e ir pelo Regulamento, o que está escrito no Regulamento. E o 
Regulamento nosso, além de estar desatualizado, gera esse tipo de dúvidas. 
 
Presidente – Vamos corrigir, muitos ou todos vão entender o que digo. Ouvi 
atentamente, tinha estudado bastante, estudei na lei. A lei é feita daqui 
para frente, a lei não retroage, então, vamos daqui para frente examinar 
isso dentro do princípio constitucional da irretroatividade da lei, ela é feita 
para regular casos futuros. É uma honra ouvir o Dr. Rodrigo, ouvir o Dr. 
Fernando e agora será uma honra ouvir novamente o Engenheiro Fabio 
Rogério Moreira. Pediria, por favor, que habilitasse o Dr. Fábio, logo em 
seguida, com muita honra o médico, Dr. Luiz Eduardo Fernandes, e o último 
inscrito que tenho por enquanto é o eminente, dileto, estimadíssimo, meu 
Professor André Franco Montoro Filho. 
 
Fabio Rogério Moreira – ... Queria somente tirar uma dúvida, Dr. Manssur, 
em relação à última reunião do Conselho em relação à participação do PDD, 
que o senhor até tinha mencionado que ia tentar fazer uma reunião agora 
em junho, não sei se acabou acontecendo, não recebi nenhuma 
informação. 
 
Presidente – A Comissão Especial distribuiu o trabalho, Dr. Fabio, porque 
entendeu melhor os senhores fazerem os requerimentos por escrito para 
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que ela possa mandar por escrito. Mas vou me adiantar ao senhor, no mês 
que vem pretendo incluir no primeiro item, que é regimental, a palavra da 
emérita Assessora de Planejamento, uma pessoa de um talento enorme, e 
se for o caso ela também irá falar um pouquinho sobre a proposta 
orçamentária. A zelosa Secretaria me adverte, o senhor está falando do 
PDD (Plano de Desenvolvimento da Diretoria). 
 
 
Fabio Rogério Moreira – Isso. 
 
Presidente – Vou responder ao senhor porque tenho tudo pronto. Mandei 
para a Diretoria, atendendo à solicitação deste notável colega do senhor, 
Heitor Tonissi, colega nosso, colega do senhor de profissão, e a Diretoria 
através da emérita Assessora de Planejamento, do Presidente, sentaram 
comigo, conversaram e verificaram que pelo que havíamos aprovado na 
época da zelosa Presidência e competente do Dr. Collet e do Dr. Célio, 
havíamos aprovado na gestão também operosa e zelosa do Engenheiro 
Cappellano, a revisão que foi a última revisão do PDD. Pela norma nós 
teríamos uma agora em 2020. Mercê deste momento dramático porque 
passa o país ficamos impedidos de fazê-lo. Então, alertado pelo Engenheiro 
Tonissi, com quem debati longamente o assunto, eu solicitei um 
pronunciamento do emérito Presidente a respeito. E após estudos eles me 
disseram que este 2021 a afetação pandêmica que nos assola ainda de 
forma drástica, mas que para 2022 nós teremos a revisão do PDD. E já digo 
desde logo que vou tomar a liberdade de lembrar do nome do Dr. Fabio 
Rogério Moreira para participar desse trabalho junto com o Dr. Tonissi e 
com os demais honrados Engenheiros, como o Dr. Caio, Dr. Tatit, além dos 
economistas e de todas as áreas do Clube para podermos montar este 
Plano Diretor de Desenvolvimento por mais um biênio, a regular as 
atividades do nosso grande Clube. 
 
Fabio Rogério Moreira – Muito obrigado, Dr. Manssur. 
 
Presidente – É uma honra ouvi-lo. Agora eu ouço o médico, Dr. Luiz 
Eduardo Fernandes, por favor. (Pausa) Enquanto o senhor habilita, um 
ilustre Conselheiro, Dr. Marlon, invocando os princípios democráticos, ele 
relembra a emenda que fala de tempo de mandato e outras circunstâncias. 
Só para o senhor ter uma ideia e os senhores também, houve uma emenda 
primorosa do ilustre Conselheiro, por quem tenho um apreço de família, em 
especial o Dr. Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio, do Dr. Fein, e isso está 
me levando a eventualmente com muita probabilidade, Dr. Guilherme, Dr. 
Ricardo, Sra. Karim, dona Mila, nós estamos estudando. Estou nomeando 
uma Comissão de alto nível suprapartidário – Suprapartidário nem falo, 
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porque para mim não tem suprapartidário, todos somos irmãos, amigos e 
todos temos um só partido, o Esporte Clube Pinheiros – Estou nomeando 
uma Comissão de vários porque iremos, Sras. e Srs. Conselheiros, atualizar 
todo ordenamento institucional do Pinheiros. E vamos começar também 
por este assunto de amplo debate dentro do princípio republicano de 
alternância do poder. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Só retornei porque o senhor falou que está com 
tempo e gostaria de ouvir os Conselheiros. A questão que me coloca aqui 
novamente é a Covid-19. Não existe uma solução viável em curto prazo. 
Como médico tenho obrigação de alertar o Conselho e sócios do Clube 
Pinheiros do problema que existe. Volto a dizer que sua manifestação, 
desculpe-me a crítica, gosto muito do senhor, mas a reunião presencial em 
julho no meu modo de ver é inviável. 
 
Presidente – Será revista. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – O que me traz novamente aqui são alguns 
comportamentos negacionistas, principalmente de ex-Presidentes, 
Diretores, que tem se reunido no Bar da Piscina, na Lanchonete da Piscina, 
totalmente sem cumprir as regras de distanciamento e de isolamento. 
Vários sócios têm reclamado comigo dessa questão. Sei que posso até 
tendo risco de ser ridicularizado neste momento, mas sou médico, trabalhei 
minha vida inteira, virei Veterano agora, sou médico desde sempre, desde 
que comecei minha função é salvar vidas, nunca tive empregos, sempre fui 
médico liberal. Preciso alertar a nossa comunidade pela gravidade da 
pandemia. Alguns Diretores e Presidentes têm tido um comportamento 
inaceitável e eles deveriam dar exemplo, não se reunir na Lanchonete da 
Piscina de forma festiva, sem máscara, sem distanciamento, sem regras. 
Estamos tendo uma pandemia fatal, as mutações são presentes, sei que vou 
ser ridicularizado aqui, mas não posso deixar de me manifestar para pedir 
um pouco mais de critério, principalmente dos dirigentes do Clube 
Pinheiros. Vou encerrar, não quero ser extenso, mas precisamos ter mais 
rigor, o Clube Pinheiros tem que dar exemplo não só no esporte, mas 
também nas condutas pessoais, morais e de sociedade. Espero que consiga 
comover alguns dos dirigentes para que tenhamos uma conduta mais 
assertiva neste momento de pandemia e principalmente que essas reuniões 
do Conselho sejam adiadas e que tenhamos maior rigor no controle da 
pandemia dentro do nosso espaço. Obrigado. Boa noite. 
 
Presidente – Dr. Luiz, parabéns pelo seu pronunciamento, talvez não tenha 
me feito claro ou entender, eu havia pensado, mas seu pronunciamento 
anterior muito me impressionou a sua consideração. Já tinha dito, vou 
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rever, e agora com maior força, reverei. Uma das minhas tristezas é que 
estou há mais de ano sem poder vir ao Clube, não tenho vindo ao Clube, a 
não ser nas reuniões do Conselho e nos meus trabalhos durante alguns dias 
da semana. Os senhores vejam que quando despacho eu coloco “Despachei 
de minha casa” porque por uma série de razões não estou podendo vir ao 
Clube. Mas vou levar isso em consideração ao senhor e pelas palavras do 
senhor sempre muito bem colocadas, ainda em julho terei a honra de dirigir 
esses trabalhos, se assim Deus permitir, de forma virtual. Agradeço muito a 
sua consideração, doutor, mas vou segui-la estritamente. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Fica aqui um alerta aos Diretores, ex-Presidentes 
que tem se reunido na Lanchonete da Piscina de forma, vou me moderar 
nos termos, mas de forma não boa. Pediria que essas pessoas tivessem 
mais consideração pelos associados que perderam a vida e se 
comportassem de maneira digna. 
 
Presidente – O senhor tem razão. Agradecemos sua manifestação. E com 
relação à reunião de julho acredito que vá ainda prosseguir na forma 
virtual.  
 
Flavio Henrique Rosa Tatit Júnior – Apenas queria complementar uma 
informação que o senhor acabou de passar sobre a necessidade de revisão 
do PDD, lembrando que quando a Comissão de Obras analisou a previsão 
orçamentária de 2021 informou o seguinte, que para 2021 estava sendo 
previsto ser gasto R$200 mil no Plano Diretor. A Comissão de Obras sugeriu 
que dentro desse valor, em 2021 fosse feita revisão, como o nosso colega 
Heitor, que na época era da Comissão de Obras comentou, e a cada três 
anos o Plano Diretor teria que ser revisto. Ou seja, a revisão deveria ter 
ocorrido em 2020. Apenas para lembrar, isso foi também uma 
recomendação da Comissão de Obras para que este ano fosse prevista a 
revisão do Plano Diretor. Só para esclarecer e complementar a informação.  
 
Presidente – Com muita honra. Já estamos em estudos para definição desta 
Comissão para estudarmos não só a questão da emenda apresentada por 
Conselheiros quanto ao princípio republicano de eleição como também de 
outros dispositivos do Estatuto. Os senhores contem comigo, que isso será 
feito, Deus haverá de me dar força para isso. Ouço meu eminente e dileto 
Professor André Franco Montoro Filho. É uma honra, Dr. André, para poder 
debater com o senhor ando estudando um pouquinho de Keynes, Stuart 
Mill. Depois que o senhor fez aquele artigo na Folha de São Paulo eu estou 
estudando os princípios liberais.  
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André Franco Montoro Filho – Vou começar a estudar alguns autores 
jurídicos também. 
 
Presidente – É só pegar a biblioteca do senhor seu pai, que foi um dos 
maiores professores de Direito deste país, professor de introdução à Ciência 
do Direito da Pontifícia Universidade Católica. Tive a honra de estudar quer 
na faculdade a mesma que ele estudou, quer no Colégio de São Bento, onde 
ele e sua honrada mãe também estudaram e davam aula de Filosofia. Sou 
beneditino, Dr. André. 
 
André Franco Montoro Filho – E colega também deles, filósofo também. 
 
Presidente – Não, sou aluno dele e tive a honra de trabalhar com ele, mas 
sou aluno dele, embora tenha estudado na Universidade de São Paulo, mas 
lia o livro dele de introdução à Ciência do Direito juntamente com o livro do 
professor Gofredo. Mas é uma honra ouvir o senhor. 
 
André Franco Montoro Filho – É uma honra, mas acho que o que vou falar 
talvez não lhe alegre muito.  
 
Presidente – Sim. 
 
 
André Franco Montoro Filho – Mas acho que concorda, porque vi o seu 
sentimento na ocasião. Eu sempre gostei e gosto de participar das reuniões 
do Conselho, às vezes até falo demais, mas para mim é uma satisfação e 
sempre acabo aprendendo muitas coisas e sempre lutei para que tenhamos 
um ambiente democrático, aberto, com sinceridade e com respeito às 
demais pessoas. E tivemos diversas demonstrações hoje desse 
congraçamento que deve ser feito. Pode ter adversidades, pontos de vista 
diferentes, mas acredito que todos nós estamos unidos, primeiro por 
princípios morais que nos ensinaram e que marcam até os pinheirenses, 
como também, apesar de algumas diversidades eventuais partidárias ou de 
questões há sempre o entendimento que todos estamos lutando para o 
bem do Pinheiros. Mas hoje, Sr. Presidente, acho que o senhor também 
sentiu a mesma coisa, eu fiquei muito magoado, muito preocupado com 
agressividade do nosso Presidente da Diretoria, quando se perguntou a 
respeito de uma obra, ele não respondia. O senhor por diversas vezes o 
interrompeu porque estava sentindo que era algo absolutamente fora do 
contexto, atacando outras Diretorias, e principalmente levantando graves 
acusações, que acho que não pode passar despercebido. Acho que ou ele 
prova, acho que se deve constituir uma Comissão Especial isenta para 
analisar as denúncias que o nosso Presidente fez, que é muito grave isso, 
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cria um ambiente que infelizmente existe muito no Brasil, mas não quero 
que exista no Pinheiros, como também acredito que V. Sa. também não 
quer, de um alastramento de notícias sem a menor responsabilidade, 
acusações sem nenhuma base, e isso tudo ficar sem resposta ou como se 
fosse uma verdade. Então, na medida em que houve essas acusações 
graves, diria gravíssimas do Presidente contra Presidentes anteriores, ele 
não nomeou, não sei a quem ele está se referindo, eu acredito que o 
Conselho, não eu pessoalmente, gostaria que o Conselho pedisse ao 
Presidente que detalhasse esses fatos, que apresentasse essas situações e 
que fosse analisado por pessoas isentas para verificar se realmente aquelas 
acusações tem fundamento. Era esse pedido que queria fazer, não estou 
satisfeito com esse pedido, vou dormir hoje insatisfeito, mas acredito que 
não é possível haver acusações, às vezes conversas de alameda já são 
erradas, mas uma afirmação oficial, falando como o Presidente numa 
reunião do Conselho, eu acho que é coisa muito grave que precisa ser 
averiguada. Era isso, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Professor, recebo com muita honra as palavras do senhor, 
sabe do respeito e da estima que lhe tenho, por si, pelo que o senhor 
representa, pela família que o senhor provém. A Diretoria participa das 
reuniões como convidada, os Poderes são os deliberativos, estão no Art. 20 
e incisos do Estatuto, tenho certeza absoluta, são os deliberativos, 
Assembleia Geral que é o órgão soberano, porque é o associado, e o nosso 
querido Conselho, depois vem o Executivo que é a Diretoria, de fiscalização 
e tem um homem histórico, como o senhor, na Presidência, que é o 
Professor Keyler, os consultivos que são essas extraordinárias Comissões 
Permanentes, sempre atentas, dando pareceres extraordinários e a de 
julgamento. A Diretoria comparece como convidada e como convidada 
evidentemente ela se pronuncia na nossa reunião quando solicitamos. 
Acredito, o senhor percebeu, interrompi, que tenha sido, enfim, um 
momento vamos assim dizer de fragilidade ou um momento infeliz, seria o 
termo. Conselheiro, amanhã solicitarei por ofício ao Presidente, em nome 
do Conselho, o qual represento com muita honra. Ontem, o senhor leu, sei 
que o senhor leu um artigo primoroso, a sublimação do sentimento 
humano é a busca da conciliação. Eu sei que o senhor leu esse artigo, onde 
o ilustre autor falava da figura que o senhor conheceu, que sei que o senhor 
conheceu, porque para quem não sabe, o Professor André Franco Montoro 
foi um eminente parlamentar, um eminente Secretário de Estado, com 
altura e estatura de ministro, e ele falava que um ex-Vice Presidente da 
República, recentemente falecido, ele dizia “Que a sublimação do homem é 
a conciliação, é a busca do entendimento”. Nos momentos que passo hoje 
posso lhes dizer com toda sinceridade, desta vida só se leva a amizade, a 
fraternidade, a caridade, o amor e o respeito, o mais é apenas 
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momentâneo, o que fica, o que pereniza é a conduta, sempre buscando o 
abraço amigo, a extensão do braço, no afago e no cumprimento cordial. 
Amanhã encaminharei o ofício, pedindo ao ilustre Presidente, à ilustre 
Diretoria que quando comparece como convidada evidentemente verifique 
que quem os convidou também são companheiros do Clube, da mesma 
cruzada. Como dizia um grande amigo do senhor seu pai, colega de turma 
dele “Somos cruzados da mesma cruzada” e o senhor já sabe de quem é a 
frase, que é também uma pessoa que me pauta a vida como o Professor 
André pautou de muitos e muitos. O senhor tem razão e amanhã mandarei 
o ofício. Vou lhe fazer um pedido, de quem tanto o estima e o admira, que 
releve esse momento não muito feliz de hoje e permita, por favor, que 
substitua o procedente pedido do senhor pelo encaminhamento de um 
ofício para que seja relevado o que aconteceu. Em momentos anteriores 
também houve um pouquinho de excesso nas palavras e não é por esse 
campo que a gente leva. Recomendo a leitura de um livro muito 
pequenininho, de Baltasar Gracián, um padre de 1.600 e poucos, chamado a 
Arte da Prudência, e ele dá uns fascículos do que significa o comportamento 
prudente. E lá está dito mais ou menos o que acabara de dizer, a 
fraternidade, a conciliação, as palavras bem colocadas, essas são as que 
ficam. Pediria que o senhor me autorizasse e me permitisse substituir o seu 
pedido por um ofício, pedindo, por favor, que nos atenhamos apenas à 
discussão da matéria. E como dizia Santo Agostinho “O momento presente 
é das coisas presentes, o momento presente das coisas passadas são as 
lembranças e o momento presente das coisas futuras são as esperanças”. 
Fiquemos no momento das coisas presentes, para que possamos, e estou 
vendo aqui que a fraternidade deve vir de todas as partes, e tem razão a 
Sra. Adriana que assim o diz. É bilateral, é uma via de mão dupla, todos nós, 
a fraternidade pode ser unilateral, mas para que se complete ela tem que 
ser bilateral. Aquele que a recebe tem que compreender o que significa e 
também praticá-la. É uma honra muito grande e espero, por favor, que isso 
seja superado, é uma honra ouvi-lo, Dr. Montoro. Agradeço e peço 
desculpas pela extensão da palavra. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – ... Gostaria de iniciar minha fala 
parabenizando a sua corajosa atitude, Presidente, de transformar nossas 
reuniões presenciais em reuniões virtuais. Esse foi o fato que permitiu que 
voltássemos a nos encontrar depois de tanto tempo e seguirmos com 
nossas obrigações como Conselheiros. Gostaria, então, de fazer uma 
sugestão, tenho certeza que essa sugestão já estava no seu radar, mas não 
posso deixar passar oportunidade de termos um item de Várias não tão 
tardiamente e que pudesse deixá-la registrada. Seguindo o tema de 
atualizações necessárias do ordenamento que a gente teve na reunião de 
hoje me parece que poderíamos atualizar algumas partes do ordenamento 
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que dizem respeito às reuniões do Conselho e que ao parece não tratam de 
reuniões virtuais e as ferramentas que nos são apresentadas, dada a sua 
introdução. Queria dar um exemplo que pode parecer simplório no 
momento, mas me parece que, por exemplo, o chat que a gente tem na 
ferramenta que estamos utilizando não é colocado na ata da reunião. E 
muitas inteirações que temos aqui são inteirações que seriam faladas ao 
microfone, como pedidos pela ordem ou outras chamadas dos 
Conselheiros, que seriam então colocadas em ata. Dentre essas outras, 
como a presença de Conselheiros no início da reunião que não terminam a 
reunião, que era frequente nas reuniões presenciais, mas nas reuniões 
virtuais deveriam não acontecer, visto que se a pessoa tem a 
disponibilidade de iniciar a reunião virtualmente, ela pode seguir a reunião 
virtual, até mesmo por meio do seu celular até o fim. Não consigo imaginar 
uma maneira que a gente possa fazer, até gostaria de solicitar ao Presidente 
que pense, e mentes mais brilhantes, para que possam dar uma olhada e 
um parecer a respeito das mudanças que julguem ser necessárias, mas sinto 
que existem mudanças que devem ser feitas por conta da introdução desse 
novo modal de reunião, que não existia quando o ordenamento foi criado. 
 
Presidente – Muito bem lembrado. Já anotei aqui, Dr. Sérgio, neste 
momento de revisão desse ordenamento institucional é de rigor que se crie 
também, como o senhor bem colocou, esse novo modo, para que amanhã 
não haja qualquer dúvida com relação à possibilidade de adotarmos esses 
avanços tecnológicos. O momento que estamos passando, li recentemente, 
Professor Montoro deve estar me ouvindo, é o mais trágico, mais difícil e 
isso recentemente. Dentro de todas essas adversidades algumas coisas 
vieram bem ou pelo menos fizeram com que o conhecimento humano 
exercitasse dentro dessa sua capacidade de criação, criativa, algumas 
soluções. Então, tem o trabalho em casa, essas reuniões virtuais, o senhor 
viu, conseguimos sem qualquer problema de adiar reuniões ou modificar 
Estatutos, fazer as eleições. Estamos aqui nas reuniões virtuais tocando as 
coisas importantes para o Clube, mas é bom que tenhamos no Regimento 
essa forma de realização de Assembleia, de reunião, aproveitando esses 
avanços tecnológicos, poupando esse gasto enorme de papel que afeta o 
meio ambiente, o ecossistema, custos e despesas desnecessárias, é muito 
bem-vinda. E vou dizer mais ao senhor, a hora que for fazer esses trabalhos 
vou pedir que o senhor esteja comigo, como sempre esteve, para poder 
participar desses trabalhos, é a seiva jovem que há de governar os destinos 
deste Clube: Caio Pantarotto, Sérgio Cajado Gasparini, Alexandre Fiore, 
vocês são a seiva nova, é o sangue novo, são as virtudes desta juventude 
que acredito tanto e esta é a força do Pinheiros, essa renovação contínua, 
honrando sempre a história daqueles que os precederam, mas dignificando 
pela atuação também o nome destas pessoas que auxiliaram e construíram 
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a história deste Clube. Parabéns, já anotei aqui e vamos introduzir, dona 
Maria de Lourdes, por favor, nos trabalhos de revisão a possibilidade de 
trazer do Dr. Sérgio para nos ajudar, de introdução dessa nova modalidade 
de reuniões no Clube. Muito obrigado, Dr. Sérgio, pelo seu contínuo apoio. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – A palavra do Conselheiro que me 
antecedeu é totalmente pertinente. Essas reuniões virtuais são totalmente 
eficientes. Acho que sou meio termo, o senhor, Presidente Manssur, é um 
exemplo para mim, mas é um pouco mais velho que eu, esse menino que 
me antecedeu é um pouco mais novo que eu. Não consigo entender, por 
exemplo, uma eleição para o Conselho que custa R$1 milhão, em minha 
opinião isso é um absurdo total, os meios tecnológicos estão aqui para nos 
ajudar. Sei que existe resistências quanto a isso, também já fui resistente 
quanto a isso, tenho me esforçado, mas é inexorável o avanço, isso 
representa menos custos, na mentalidade do associado mais dinheiro para 
fazer atletas, tudo que vocês ficam discutindo aqui no Conselho ganha com 
o avanço tecnológico. Não é possível mais haver resistências ao avanço 
tecnológico. Pediria que o Conselho, por favor, avançasse neste assunto, 
tentasse convencer, sei que existe, por exemplo, eleição de Veteranos. Não 
estou discriminando ninguém nem querendo dizer que a experiência não 
seja importante, mas não é mais cabível no mundo de hoje, o que se 
aprendeu há cinco anos não existe mais no mundo de hoje. Sou médico, o 
que leio atualmente da minha profissão é enormemente maior do que lia 
quando me formei, não tem como você mais seguir os regramentos antigos. 
Então, insisto que se faça um avanço nessa área de tecnologia, nessa área 
de acompanhamento de informática para o Clube avançar. O Clube 
Pinheiros sempre foi ponta em tudo. Tomara que a projeção seja um marco 
na novidade da tecnologia no Brasil. Muito obrigado. 
 
Presidente – Dr. Luiz, o que posso dizer ao senhor e creia-me, trouxe até 
escrito e hoje fizemos uma reunião da Mesa, não quero ser conhecido no 
futuro como um reformista, mas estou lutando para isso, porque reforma 
que significa mutação, modificação, metamorfose, transformação, e vou 
buscar isso. Hoje estava sentado com a Mesa, sei que é difícil, mas coloquei 
a possibilidade de examinarmos, temos que ver custos, possibilidade, 
atualização de cadastro. Não quero adiantar nada aos senhores porque sei 
qual é a dificuldade para 216. No mês de abril vi qual é a dificuldade, já vi 
que o colégio eleitoral seria de mais ou menos 25 mil a 30 mil pessoas para 
uma eleição de renovação do terço. Mas a tecnologia está aqui, estou 
estudando isso, Dr. Luiz. O senhor colocou, mas estou estudando essa 
matéria junto com os meus pares aqui. Quem sabe, mas que estou 
estudando isso, estou com um único lema “Eu não sou de adiar aquilo que 
pode ser feito”, como dizia um eminente professor de uma universidade 
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famosa, como aquela que estudou o Dr. Montoro nos Estados Unidos e que 
acabou se tornando Presidente da República: “Faça aquilo que deva ser 
feito, por mais que você faça sempre haverá algo mais para ser feito”. Eu 
vou nesse caminho, Dr. Luiz. Era isso que tinha a responder ao senhor. 
Verifico que não há mais inscritos. Foi uma honra, um privilégio, demorou 
30 dias para que pudesse revê-los, embora ainda de forma virtual, espero 
no próximo mês de julho estarmos juntos outra vez para ter a honra e o 
privilégio de poder ouvi-los e dizer de novo, é uma honra e um privilégio 
participar como um mero coordenador, eu sou um mero coordenador, nada 
mais, igual a todos, aos 216, nada mais nada menos, uma honra poder estar 
ao lado dos senhores. Que Deus abençoe, que os senhores tenham muita 
saúde e estejamos sempre juntos. 
 
 
ENCERRAMENTO 
Presidente - Informou o número de Conselheiros que participaram da 
reunião e deu por encerrados os trabalhos às 23:28 horas. 

 
* * * 
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