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ATA DA 718ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 26 DE JULHO DE 2021, PELO FORMATO VIRTUAL 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e Ricardo Luiz Iasi Moura 
Vice-Presidente: Guilherme Domingues de Castro Reis 
Primeiro Secretário: Ricardo Luiz Iasi Moura 
Segunda Secretária: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretária: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Confirmou com o técnico da plataforma que havia quórum e declarou 
instalada a sessão em primeira convocação, em seguida determinando a execução 
do Hino do Esporte Clube Pinheiros. 

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
Presidente – Esclareceu que a lista de presença com o ingresso na plataforma seria 
encerrada às 20:30 horas. Então, 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. Prosseguindo, a seu pedido foi exibido um vídeo 
para atualizar as normas técnicas e facilitar o acesso dos Conselheiros à reunião 
virtual. 
 
 

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 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 acessou a plataforma. Prosseguindo, deu posse aos Suplentes 
convocados, todos da Chapa Unidos pelo E.C.P., quais sejam: Grupo A: Mara 
Ferreira Lara e Marcelo Escorel Costa; Grupo B: Marcia Cotelo Sanchez, João 
Batista Pacheco Jordão, Eduardo Veras Nunes de Oliveira, Carlos Eduardo Sampaio 
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Freitas, Paulo Roberto Silva Peria, Rodrigo Berber Villar, Ana Paula Melo Atanes, 
Luiz Antonio Gomes Sertório, Paulo Marcelo Toscani, Mariana Fernandes de 
Castro, Magda Lima de Mendonça, Celso Pochen Mugnela e Cristina Helena 
Mitsubayashi Corrêa. Embora convocados, 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 – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) proposto pela Mesa do Conselho, considerado 
como sendo do Plenário como um todo, tendo sido lida homenagem escrita pelo 
Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, pelo falecimento do Associado 
Hércules José Mônaco, ex-Conselheiro, ex-Membro do Conselho Fiscal e ex-Diretor 
Adjunto Financeiro, pai do Ilustre Conselheiro Carlos Eduardo Porto Mônaco; e, 2) 
formulado pelo Sr. Presidente, falecimento do Associado João Francisco Penna, 
esposo da Associada Yvelyse Barrella Penna; votos de louvor: 1) de iniciativa do 
Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, subscrito pela Mesa do Conselho, ao 
Conselheiro Renato Müller da Silva Opice Blum, Presidente da Comissão 
Permanente Jurídica, pelo reconhecimento como Global Leader (Líder Global) no 
ranking Global Elite Thought Leader de 2021, elaborado por Quem é Quem Legal, 
citado nas categorias Data Privacy & Protection, Information Technology e 
Telecoms & Media de 2021. Aproveitou o ensejo para sugerir à Diretora de Área 
Cultural, Conselheira Vera Maria Patriani Marinho Gozzo, que convide o Dr. Renato 
Opice Blum para fazer uma palestra no Clube sobre Lei Geral de Proteção de 
Dados, pois teve oportunidade de assisti-lo palestrando sobre o tema, podendo 
afirmar tratar-se de matéria imprescindível, porquanto é uma lei recente e de 
interesse de todas e de todos e que,  com certeza,  constituir-se-á de amplo 
sucesso; 2) de autoria do Conselheiro Paulo Eduardo Blumer Paradeda, ao 
associado Luís Felipe Sandoval Carvalho, tenista de 15 anos, da categoria 
Competitivo Infanto-Juvenil, que venceu seu primeiro título do Circuito Mundial 
ITF, em Medellin - Colômbia, voto este extensivo ao Diretor Adjunto Mauro 
Piacentini e ao Head Pro Eduardo Eche; 3) formulados pelo Conselheiro Efetivo 
Célio Cássio dos Santos, aos atletas do Clube que tiveram destacada atuação em 
competições recentes, a saber: Campeonato Paulista de Natação (Bauru/SP - 14 a 
17/07/2021), categorias Petiz, Infantil e Juvenil a Senior: Campeonato Paulista de 
Natação (Bauru/SP - 14 a 17/07/2021), Categoria Infantil: Ana Beatriz Otsuka 
Ogata, Caroline Vitória Moreira da Silva, Emanuella Soares, Enzo Ricciarelli Marson 
de Oliveira, Frederico Martinez de Almeida Camargo, Gabriela Comar Gayotto, 
Gabriela Spada Meirelles, Guilherme Reis Sguario, Isabela Tomooka de Lucca, Ivan 
Oliveira Da Silva Junior, João Castro Martins, João Pedro Rodrigues Palacio, Juliana 
Marangoni Marin (Auxiliar Técnica), Kauã Bogaz de Moura Pimentel, Lívia Bello 
Morganti, Lorenzo Oliveira Cersosimo, Lúcio Flávio de Paula Filho, Luis Guilherme 
Ivo Rodrigues, Luiz Neves Reali Fragoso, Luiza Secches Pestalozzi, Manuela 
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Angeiras Ferreira, Manuela Armesto, Marcio Esteves (técnico), Maria Eduarda 
Luciano, Maria Luiza Vechier, Marília Vaiano Chammas, Marina Dulley Liaw, 
Nicolas Peres Durante, Pedro Torello de Oliveira Goncalves, Rafael Abla Rossetti, 
Sofia Almeida Prado Fakhoury e William Halm Hoffmann; Categorias Juvenil a 
Sênior: Aime Louise Silva Lourenço, Ana Luísa de Toledo Arruda D’Amore, Anna 
Beatriz Costa Machado, Arnaldo Cezario Guimarães, Arthur Cataldi Gueiros, Arthur 
Esteves Calabresi, Bárbara Reis Sguario, Beatriz Suart Batista, Beatriz Zoppei Dos 
Santos, Bernardo Bondra De Almeida, Brunno Tomiyama Suzuki, Bruno Miranda 
Guerra, Bruno Najm de Oliveira, Camila Gerolomo Bretas, Carolina Esteves de 
Siqueira, Carolina Mie Kikuchi, Carolina Toscani, Clarissa Maria Pereira Santos 
Rodrigues, Davi de Paula Yang, Fernanda Regina Pera dos Santos, Flavio Henrique 
Fagundes de Oliveira, Florencia Perotti, Frederico Guilherme Guariglia Filho 
(Técnico Juvenil), Gabriel Filipi Almeida Dos Santos, Gabriel Maruyama Ogawa, 
Gabriel Soares Laurino, Giovana Reis Guilherme de Medeiros, Guilherme Arena 
Lellis Vieira, Guilherme Pedreschi Oria Carneiro, Helena Neves Reali Fragoso, Ian 
Porto Dias da Silva, Isabela Hobbs Ferraz de Camargo, Joao Luiz Gomes Junior, João 
Pedro Abla Rossetti, Joao Vieira Garcia, José Pimentel Delgado, Júlia Simões 
Carraresi, Kaique Kauan de Morais Alves, katherine Marques Macedo, Larissa 
Abujamra Figueira de Oliveira, Leonardo Coelho Santos, Leonardo Vinícius Dias, 
Lorrane Cristina Versiani Ferreira, Luigi Muzareli da Cruz, Luis Fernando Pereira 
Rodrigues de Oliveira, Luis Fernando Segateli Dias, Luiz de Carvalho Macedo, Luiza 
Bifone Nocentini, Maria Eduarda Monteiro Carillo, Matheus Bueno Pereira, 
Matheus Esteves de Siqueira, Matheus Rinaldi Moreira Perroud Graciano, Natan 
Porto Dias da Silva, Pedro De França Vieira, Pedro Henrique Brasil Cardona, Pedro 
Sansone Teixeira de Andrade, Pedro Silvério Kusumoto Pinto, Rafaella Dulley Liaw, 
Samuel de Oliveira Lopes, Silas Ferreira De Sousa (Técnico Junior), Victor Jose 
Luebke, Victoria Maria Matta Barbosa, Vinicius Spada Meirelles, Vitor Pinheiro De 
Souza, Yasmin da Silva Barros de Sousa e Yasmin Viana Lopes; Categoria Petiz: 
André Baremboin Lima de Castro, Ania Nonaka Chiamulera, Beatriz Naxara 
Pimentel, Camila Salles Oliveira, Cléo Pita Fragoso, Daniel Correa de Benedetti 
(Auxiliar Técnico), Dominique Praum de Moraes Ottoni, Frederico Heitmann 
Taunay Ferreira, Gabriel Padilha Corban Armando, Giovana Labonia Passos, Helena 
Barone Della Manna, Helena Cardoso Mazzamati, Julia Clemente de Mello, Julia 
Johansen Esteves, Laura Ayres Garnero Adas, Lorena Cupini Santos, Lorenzo 
Pedreschi Oria Carneiro, Luca Torello de Oliveira Goncalves, Lucas Sandy Lippi 
Severino, Maria Fernanda Brasil de Barros, Maria Fernanda Ribas Mattiussi, Maria 
Victoria Real Amadeo Barreiro Rodriguez, Marina Stanich Mínguez, Mylena 
Maranhão Carinha, Natália Salles Oliveira, Natália Sanchez Alarcon Furquim de 
Campos, Olivia Reade, Salvador Sciuto (Técnico), Sofia Tuttoilmondo Pereira Leite e 
Valentina Vignini; Campeonato Brasileiro de Natação (Belo Horizonte/MG - 22 a 
24/07/2021), categoria Infantil: Ana Beatriz Otsuka Ogata, Caroline Vitória Moreira 
da Silva, Emanuella Soares, Gabriela Spada Meirelles, Isabela Tomooka de Lucca, 
Ivan Oliveira Da Silva Junior, João Castro Martins, Juliana Marangoni Marin 
(Auxiliar Técnica), Kauã Bogaz de Moura Pimentel, Lívia Bello Morganti, Lorenzo 
Oliveira Cersosimo, Lúcio Flávio de Paula Filho, Luis Guilherme Ivo Rodrigues, Luiz 
Neves Reali Fragoso, Luiza Secches Pestalozzi, Manuela Armesto, Marcio Esteves 
(técnico), Maria Eduarda Luciano, Maria Luiza Vechier, Marina Dulley Liaw, Nicolas 
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Peres Durante, Sofia Almeida Prado Fakhoury e William Halm Hoffmann; à 
dedicada e talentosa equipe técnica, na pessoa dos técnicos Marcio Esteves, 
Frederico Guariglia, Silas Ferreira de Sousa, Tiago Moreno, André Ferreira, Salvador 
Sciuto, bem como aos Auxiliares Técnicos Juliana Marangoni Marin, Daniel Correa 
de Benedetti e Iuri Mollo; e, à Diretora Adjunta de Natação, Leticia Calabresi, cujo 
cuidadoso trabalho em muito colaborou para o sucesso obtido; 4) de iniciativa do 
Conselheiro Gilberto Maria Rossetti, à honrosa equipe base de Natação do Clube, 
também pela participação no Campeonato Paulista de Natação realizado em 
(Bauru/SP - 14 a 17/07/2021), destacando que fomos 4º lugar no Petiz, 3º Lugar no 
Infantil e Campeões Juvenil, Junior e Sênior, chamando a atenção para a histórica 
quebra de recorde do revezamento 4x100 livre da categoria Juvenil, que 
estabeleceu nova marca para categoria depois de 20 anos; que todas essas 
premiações, recordes e conquistas não seriam possíveis sem a dedicação 
incansável do corpo de treinadores e profissionais, que superaram o desafio de 
manter o time unido enquanto o mundo se fechava; e a gratidão à Diretora de 
Natação Letícia Calabresi, e à comissão de pais, formada por Fabio Siqueira, Paulo 
Toscani e Zuleica Rodrigues, que dão concretude a expressão “Família Pinheirense” 
na sua dedicação, atenção e zelo por nossos atletas, desde os treinamentos 
diários, as viagens, competições e todos os detalhes que tornam possíveis essas 
realizações. 
 
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 cargos, alterações e exonerações de 
Diretores, estando 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 - 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 Coletivos e Diretoria de Área de 
Esportes Individuais e Aquáticos - Fabio Prado Ferraro, Diretoria de Área de 
Relações Esportivas - Ney Roberto Caminha David, Diretoria de Área de Relações 
Sociais - Ricardo Luís Sacardo, Diretoria de Área Jurídica - José Luiz Toloza Oliveira 
Costa, Diretoria de Área de Patrimônio - Gerson Aguiar de Brito Vianna, Diretoria 
de Área de Suprimentos - José Alípio de Barros e Diretoria de Área de Restaurantes 
- André Novaes Patury Monteiro. 
 
 

B) Explanação sobre a nova metodologia adotada pela Diretoria para 
elaboração da Proposta Orçamentária e Plano de Ação para 2022. 

Presidente – Agora, deixe-me dar uma explicação. Sou, enfim, curioso por 
conhecer as coisas e todos também. Uma ilustre Conselheira e Diretora, que hoje é 
Assessora de Planejamento, me solicitou fazer uma explanação sobre a nova 
metodologia adotada pela Diretoria para elaboração da Proposta Orçamentária e 
Plano de Ação para 2022. As Comissões, entre elas a de Engenharia, que me 
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oficiou, e de Finanças, que também o fez, colocaram que ela deveria antes falar 
para as Comissões. As Comissões são órgãos de assessoria do Conselho e da 
Diretoria, ela vai fazer uma explanação, não haverá perguntas porque temos uma 
pauta para seguir, apenas para apresentar a metodologia, seguindo o que consta 
no Regimento Interno, altura do Art. 36, é uma comunicação da Diretoria. Não 
vejo, com todo respeito, estou ávido por conhecer esta nova metodologia, as 
considerações respeitabilíssimas e respeitosas efetuadas pelos ilustres Presidentes 
de Comissão. Mas vou tomar a liberdade de ouvir essa explanação, porque estou 
interessado em conhecer e acredito que muitos também. Posteriormente, Sra. 
Conselheira e Sra. Assessora de Planejamento, pelas minhas palavras a senhora já 
sentiu, a senhora marcaria, por favor, uma audiência não apenas com as 
Comissões, mas com as Conselheiras, com os Conselheiros, para explanar. Nós 
queremos aqui abrir, trazer todas as contribuições de forma construtiva, de forma 
programática, de forma objetiva, e vamos deixar um pouquinho esses excessos de 
formalismo para outras ocasiões.  

Concedeu a palavra à Assessora de Planejamento, Conselheira Renata Pinheiro e 
Campos Guedes de Azevedo, mas como esta ainda não havia acessado a 
plataforma, informou que a exposição poderia ser feita em outra oportunidade. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 
Item 1 - Apreciação da Ata da 717ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

28 de junho de 2021. 

Presidente – Apresentou correções redacionais propostas pelo Conselheiro Luís 
Alberto Figueiredo de Sousa. Não havendo manifestação em contrário, declarou a 
Ata aprovada, com as retificações propostas. 

 
 

Item 2 - Apreciação do processo CD-49/2018, referente à primeira discussão 
e votação de proposta formulada pela Mesa do Conselho 
Deliberativo, endossando projeto elaborado por Comissão Especial 
constituída pela Resolução conjunta das Presidências do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria nº 01/2018, de 27/11/2018, visando à 
alteração dos incisos II e VI e do §10º e de criação do §11º, no Art. 
6º e do inciso I, do Art. 124, todos do Regulamento Geral, bem como 
do inciso I, do Art. 16 e do “caput” e §2º, do Art. 19, do Regimento 
Interno do Departamento Esportivo, que tratam dos critérios para a 
concessão dos títulos de associado Honorário e de Atleta 
Benemérito e do ingresso de atleta como Associado Contribuinte, na 
classe Individual, independentemente de aquisição de título social. 

Presidente – Estudei nesses dias esse trabalho, muito bem elaborado e que ora 
trago aos senhores, porque como os senhores viram é de uma resolução de 2018. 
É um projeto elaborado por uma digna Comissão Especial, e desde logo apresento 
a todos os seus ilustres integrantes os nossos cumprimentos. Esse projeto foi 
endossado pela então ilustrada Mesa do Conselho, e que visa a alterações 
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regulamentares e regimentais relacionadas à concessão de benemerência a 
atletas. A Comissão apresentou seu trabalho visando à revisão e atualização dos 
critérios de concessão dessas benesses, ao alinhamento dos períodos aquisitivos 
aos ciclos olímpicos e à equivalência entre as competições, e houve por bem 
estender o estudo à concessão de título de Associado Honorário e à concessão de 
ingresso de atleta na categoria de Contribuintes, na classe individual, 
independentemente da aquisição de título social. No prazo regimental 
apresentaram emendas a Comissão de Esportes, que tem preferência na votação, 
e ainda seguindo a ordem de preferências, o ilustrado Conselheiro Marcelo 
Minhoto Ferraz de Sampaio, bem como o Conselheiro Fabio Rogério Moreira. 
Foram ouvidas as Comissões de Esportes e Jurídica, sendo que os respectivos 
pareceres foram entregues aos senhores. Também estudei detidamente a matéria, 
encontro-me em condição de dar as explicações que forem necessárias. Com essas 
breves considerações abro a fase dos debates.  
 

Reinaldo Fernandes Campos – ... Como havia iniciado a minha fala, esta Comissão 

foi montada por várias pessoas e uma parte dos participantes é atleta benemérito, 

o que enriqueceu muito esta Comissão e facilitou muito o entendimento de várias 

situações. Acredito que esse objetivo de atualização se faz necessário, porque faz 

tempo que essas condições de benemérito e contribuinte precisam de uma 

revisão, como foi feita agora com a atuação desta Comissão Especial. O que vejo é 

que por mais que a gente caminhe durante os anos existem sempre algumas 

situações que se colocam nessas revisões, que se colocam como emendas e parece 

que às vezes as pessoas procuram tentar beneficiar demais, por exemplo, os 

atletas, e travar demais a condição do associado. Quando digo travar a condição 

do associado é o seguinte, precisamos entender que temos mais de 38 mil 

associados hoje em nosso Clube, temos uma frequência muito grande de 

associados e já temos um número realmente grande de atletas beneméritos e de 

atletas contribuintes. Por isso eu acho que temos que, não sendo injustos, apertar 

um pouquinho mais algumas condições do ingresso desses associados. Por tudo 

aquilo que foi feito por esta Comissão, como comentei, não consegui participar da 

redação final, mas tive o tempo necessário para poder ler, e acho que esta 

alteração feita pela Comissão está de muito bom tom, muito bom grado, ajusta em 

função dos momentos. Diria que se isso tivesse sido feito há 20 anos acho que não 

concordaria, por exemplo, com os oito anos e com algumas outras alterações, 

porém, nos momentos atuais eu acho que está de muito bom tom, que são 

pequenas alterações, mas que muitos acreditam que vão prejudicar vários atletas 

do Clube, o que discordo. De todas as emendas que foram colocadas eu acredito 

que a única emenda que poderia passar e que acho que é importante seria a 

emenda colocada pela Comissão de Esportes, quando ela trata do assunto de 

doping e anulação do título de benemérito caso isso ocorra dentro das condições 

que foram previstas e colocadas pela Comissão. Nas outras emendas, a emenda do 

meu querido amigo Marcelo Minhoto, o Xexa, acho que retirar da alteração a 

condição de adulto, esporte adulto nas competições, eu acho que vai prejudicar 

muito, porque temos um número muito grande de atletas participantes das nossas 
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modalidades esportivas, tipo Juniores, Juvenis, assim por diante, que vão acabar 

conflitando um pouco no teto dessa pirâmide de atletas. Acho que esse benefício 

não deve ser concedido. Como também outro detalhe da colocação do Conselheiro 

Fabio Moreira, em que condiciona a participação em esportes com mais de 500 

associados praticantes pelo período de 5 anos como atleta contribuinte, também 

não vejo nenhuma razão em colocar, mesmo porque poderia prejudicar demais 

alguns atletas que assim o merecem, conseguiram o título de contribuinte, porém, 

essa limitação o atleta não tem culpa se vai precisar ter 500 ou menos, cem, seja lá 

o que for. Ou é ou não é. Por isso, Dr. Manssur, agradeço o tempo que me foi 

cabido. Fui breve, como sempre, me restam 5 minutos e 23, mas vou encerrar por 

aqui. Era isso que queria dizer, apoiar a alteração feita por esta Comissão Especial. 

Boa noite. Muito obrigado. 

 

Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – ... Dr. Manssur, venho aqui falar sobre um 

tema que é muito caro a nós, que é o esporte do Esporte Clube Pinheiros. Ouvi 

atentamente meu querido Diretor, quando era atleta de Handebol, Dr. Reinaldo 

Campos era meu Diretor, tenho muito carinho por ele e também respeito demais 

os pronunciamentos dele. Mas venho aqui para divergir em parte da manifestação 

dele e defender uma emenda que apresentei a este processo. Resumidamente, Dr. 

Manssur, temos dois temas em pauta aqui, uma reforma do Regulamento para 

questões de atletas beneméritos e outra para atletas contribuintes. Vou falar 

rapidamente sobre a questão dos beneméritos, acho que a Comissão andou bem 

no sentido de elevar um pouco a régua dos critérios para concessão de atletas 

beneméritos, sócios beneméritos em razão da multiplicidade de competições. 

Acho que houve sim um avanço que era necessário. Entendo que na questão dos 

beneméritos dois pontos merecem pequena ressalva e foi isso que foi feito na 

proposta de emenda. A redação, quando fala em medalha em Campeonato 

Mundial trata simplesmente de modalidades disputadas em provas. Me parece 

que tenha sido uma imprecisão da redação, porque existem muitas modalidades 

que não são disputadas em provas, estamos falando dos esportes coletivos, das 

lutas e para isso seria necessária uma pequena mudança na redação para admitir 

que modalidades como Polo Aquático, Basquete, Handebol, Vôlei também 

pudessem estar dentro do mesmo critério na questão do Campeonato Mundial. 

Em relação aos Jogos Pan-Americanos, também de acordo com a proposta de duas 

medalhas em Jogos Pan-Americanos me pareceu apenas injusto com os atletas 

exigir que fossem medalhas consecutivas, os atletas podem participar de três, 

quatro Jogos Pan-Americanos e conseguir medalhas em jogos alternados, 

eventualmente um atleta pode não participar de um dos jogos por motivo de lesão 

e esse atleta que participar de competição aos 20 anos de idade, depois aos 28, 

ganhando duas medalhas, não terá mérito esportivo para ser agraciado com um 

prêmio pelo Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. No meu entender 

essa exigência de medalhas consecutivas não possui razoabilidade e nesse sentido 

que é a proposta de emenda. Mas aí queria falar com muito carinho aos meus 

colegas Conselheiros, que é a questão do ingresso do atleta como sócio 
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contribuinte. Quando analisei a proposta eu verifiquei que a Comissão ao elevar 

essa régua exigiu que somente fosse permitida a premiação de atletas que 

conquistassem um título na categoria adulta. Ou seja, o que está se propondo não 

é que um atleta de Junior não possa ser premiado, o que precisa ficar esclarecido é 

que aqui está se valorizando, dando prêmio somente para competição do alto 

rendimento. Eu fui atleta de alto rendimento e fiz a base também no Esporte Clube 

Pinheiros. Nos últimos 12 anos eu tive a honra de ser Diretor de categoria de base 

e conviver com esses atletas. Eu sei o quanto é árduo para os garotos de 16 a 22, 

23 anos de idade, quanto é árduo para eles compatibilizar estudo com esporte. E 

nós estamos aqui hoje discutindo se um título da categoria Sub 20, Sub 21, Sub 18, 

Sub 16 não tem mérito esportivo para que esse atleta militante possa ingressar no 

nosso quadro social sem aquisição do título e que passe a pagar a mensalidade. 

Não estamos falando de título de benemérito, então, este atleta militante depois 

de 8 anos de dedicação ao Esporte Clube Pinheiros, conquistando um título 

brasileiro, e aqui também estamos aumentando a régua, dispensando as medalhas 

de bronze e de prata, aumentando de 7 para 8 anos. Nós estamos aqui para validar 

uma premiação somente para competições do alto rendimento, desprezando todo 

o trabalho feito por esses atletas, as conquistas desses atletas nas categorias de 

base a partir dos 16 anos. É importante que se diga, não estamos dando nada, 

muito pelo contrário, o Regulamento atual permitiria que fosse encaminhada uma 

proposta de premiação a partir dos 12 anos de idade. Se houver brasileiro em 

alguma modalidade hoje aos 12 anos de idade, o Regulamento atual permitiria 

encaminhamento desta proposta. E o que a Comissão Especial fez foi aumentar a 

régua, diminuir esta possibilidade. O que a emenda faz é dizer, não vamos valorizar 

apenas o alto rendimento, vamos preservar nossa base. Não é possível que nós, 

Esporte Clube Pinheiros, que temos no nosso sangue, no nosso DNA a formação 

não valorizemos as competições do Sub 16, do Sub 18, do Sub 20. A Liga de 

Desenvolvimento do Basquete Sub 22, se aprovada esta emenda, ela não é uma 

competição que vai permitir se o Pinheiros for campeão da competição, vai 

permitir que se use essa competição para premiar o atleta, como será assim no 

Polo Aquático, no Handebol, no Atletismo. Então, aonde há minha divergência e, 

sim, é uma divergência veemente, é a questão da categoria de base. Durante 17 

anos fui atleta de alto rendimento do Pinheiros, mas não tenho como deixar de 

olhar esse passado que vi nos últimos 12 anos para essa categoria de base. É um 

grande receio que tenho da mensagem que vamos passar para o nosso corpo 

associativo, que aprovada a proposta como está nós vamos falar para os nossos 

associados, e nós temos a maioria de associados nas categorias de base, vamos 

falar para eles: O mérito esportivo dos seus filhos associados que jogam junto com 

estes militantes não é valorizado para que o colega dele possa concorrer a um 

prêmio no alto rendimento, um prêmio de sócio contribuinte, somente o alto 

rendimento, o colega do seu filho só vai ser merecedor de um título de sócio 

contribuinte se ele conquistar uma Liga Nacional. Esta é a mensagem que queria 

deixar para os meus colegas Conselheiros, que na hora de votar pensem nas 

categorias de base, especialmente essa categoria intermediária. Não estamos 



9/41 

falando daquelas categorias mais lúdicas, estamos falando das categorias já 

competitivas, dos 16 até os 21, 22 anos de idade. Agradeço ao senhor, Dr. 

Manssur, agradeço a todos os Conselheiros. Boa noite. 

 

Presidente – ... Ouçamos agora o Dr. Fernando Silva Xavier Junior. (Pausa) 

Enquanto o Dr. Fernando ingressa queria apenas fazer uma colocação. Nós tivemos 

a cautela, depois de alguns estudos aqui elaborados, de entregar aos senhores um 

quadro comparativo, ele é muito útil não somente para o acompanhamento desta 

relevante matéria, como também para votação. Espero que todos os senhores 

estejam com esse quadro comparativo às mãos, mas no momento oportuno da 

votação eu farei menção a ele. Mas para acompanhar os debates seria 

interessante que os senhores utilizassem esse quadro comparativo.  

 

Fernando Silva Xavier Junior – ... Gostaria de ressaltar a importância desta 

Comissão Especial que por muitos meses cuidou desse assunto de benemerências 

de associado contribuinte e honorários. Foi um trabalho muito importante, do qual 

participei, estava como Presidente da Comissão de Esportes e vários Conselheiros 

e ex-Diretores também participaram, ligados ao esporte, ex-atletas também, 

dentre eles Gustavo Borges, que muito nos auxiliou na ajuda da redação final. 

Então, gostaria de endossar todas as palavras do ex-Presidente da Comissão de 

Esportes e atual Conselheiro Reinaldo Campos, ele foi perfeito nas suas 

colocações. Gostaria de pedir a todos os Conselheiros que votassem essa 

alteração, é muito importante, o atual Regulamento realmente está muito 

defasado. E apesar de a resolução ter sido de 2018, já são três anos, acho que 

talvez algumas modificações ainda podem ser feitas no futuro. Mas acho muito 

importante aprovação dessa alteração para realmente tornar mais justa a 

concessão de todos esses títulos. Em relação ao pronunciamento do Conselheiro 

Marcelo Minhoto que me antecedeu, eu concordo, apesar de a Comissão Especial 

da qual participei não ter citado algumas coisas que ele citou, duas emendas que 

ele fez eu concordo, realmente o termo consecutivo em jogos Pan-Americanos, 

realmente o atleta pode participar de um Jogo Pan-Americano, depois de quatro 

anos não participa, nos oito anos seguintes ele participa, então, realmente 

concordo com essa emenda, realmente é justa para os Jogos Pan-Americanos. Em 

relação à outra emenda dele também concordo, de colocar o termo modalidades 

ou provas, que vai englobar também os esportes coletivos. Em relação à supressão 

da palavra campeonatos adultos eu não concordo. Tudo que ele falou em relação à 

base eu concordo plenamente, participei nove anos da Comissão de Esportes e sou 

totalmente a favor da valorização da base, mas não é dessa forma que vamos 

valorizar a base. O atleta começa muito cedo no Clube, com 8, 9 anos de idade, 

atinge 15, 16 anos e acaba abandonando o esporte por não conseguir conciliar os 

estudos com o esporte. Então, não tem sentido concedermos esse título de sócio 

contribuinte para os atletas que ficam na base, não participam de campeonatos 

adultos, e seria uma quantidade muito grande de atletas. Hoje, somente na 

Natação eu imagino que tenha uns 60 atletas que teriam condições de receber 
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esse título de associado contribuinte por terem conseguido Campeonatos 

Brasileiros na base. E o Pinheiros é um celeiro de atletas, então, em todas as 

modalidades esportivas o Pinheiros conquista títulos brasileiros na base. Vocês 

imaginem a quantidade de títulos de sócios contribuintes que teríamos que 

conceder daqui para frente. Então, seriam milhares de títulos em todas as 

modalidades. E o objetivo principal do Clube, que é formação de atletas, esse 

objetivo é formar o atleta para que chegue à categoria adulto e possa conquistar 

os títulos previstos no nosso Regulamento. A emenda da Comissão de Esportes 

também está perfeita em relação aos casos comprovados de doping, transitados 

em julgado, que é a última instância. E a outra emenda também do Conselheiro 

Marcelo Minhoto, que diz da inclusão de Campeonatos Sul-Americanos e/ou 

Continentais, também sou contra, porque abriria muito o leque aí. A gente não 

sabe da importância desses campeonatos, então, seria muito perigoso também 

abrir essa possibilidade de concessão desses títulos. Acho que é praticamente isso, 

pediria a todos os Conselheiros que votassem para aprovação dessa proposta da 

Comissão Especial, que é muito importante realmente para a gente atualizar. 

Praticamente é isso, Dr. Manssur, a importância da atualização desse item do 

Regulamento. Também em relação à Liga Mundial, que foi aprovado na última 

reunião, eu acho que aqueles que tiverem interesse em incluir a Liga Mundial que 

faça um estudo com muito critério para que não sejam todas as Ligas Mundiais, 

acho que as Ligas Mundiais importantes. Acho importante também para que não 

tenha sido aberto um precedente. Então, que colham assinatura de 50 

Conselheiros e propõe a alteração. Acho que está muito boa a redação dessa 

alteração, mas acho que existem ainda algumas outras coisas que podem vir a ser 

feitas no futuro. Agradeço. Acho que estou dentro do meu tempo. 

 

Presidente – Está, sim. 

 

Presidente – Me permitam dar uma explicação. Após o Dr. Fernando, pediu a 

palavra o Dr. Arnaldo, então, nós temos o Dr. Reinaldo, que fez parte da Comissão, 

agora o Dr. Fernando também, Dr. Arnaldo também, que irá falar. Dr. Marcelo já 

falou porque apresentou emendas e o Dr. Fabio Rogério Moreira também 

apresentou emendas, deverá falar para defendê-las, posteriormente vieram os 

Ilustres Conselheiros Andreas Fein, Gilberto Maria Rossetti e Luiz Carlos 

Madureira, vou ouvi-los porque estão inscritos. E após vou ouvir o Dr. Luiz Carlos 

Madureira. Se não houver mais inscritos darei por encerrada a discussão, se 

houver eu vou consultar, de acordo com o Art. 61-RICD, se o Plenário já está 

suficientemente esclarecido, porque já tivemos a manifestação de ilustres 

integrantes da Comissão Especial, dos ilustres Conselheiros que apresentaram 

emendas. Já apresentei o quadro comparativo, já mandei redistribuir àqueles que 

pediram. Vou projetar na tela e vamos ao voto. 

 

Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – ... Gostaria de endossar as palavras de todos, 

principalmente do Reinaldo Campos que também fez parte da Comissão Especial, 
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o que ele falou realmente é muito importante, tivemos discussões realmente ricas 

na Comissão Especial. Esta Comissão foi presidida pelo ex-Presidente da Diretoria, 

ex-Diretor de Esportes, ex-atleta do Esporte Clube Pinheiros, Dr. Cezar Roberto 

Leão Granieri, tivemos a participação ilustre do nosso tri-medalhista olímpico 

Gustavo Borges, do ex-Conselheiro Alexandre Lomonaco, do Conselheiro e atleta 

benemérito André Fiore, do ex-Conselheiro e atleta benemérito Reinaldo Lima, 

tivemos a honra de ter o Conselheiro na época Presidente da Comissão de 

Esportes, o Dr. Fernando Xavier, o Xaxa, que hoje assume a Diretoria de Esportes. 

Aproveito para desejar boa sorte, uma profícua gestão e a gente continue nossa 

marcha de desenvolvimento do esporte. Acredito que não tenha esquecido 

nenhum integrante, se o fiz... Ah, Dr. Mário Guitti que esteve conosco, esteve na 

Diretoria de Esportes por várias gestões, é o guru do esporte pinheirense. A 

discussão foi iniciada no final de 2018, acredito que a Comissão fez um trabalho 

abrangente naquela ocasião. Todos sabemos que o esporte é dinâmico, é um ser 

vivo, acontece e se mexe com muita velocidade e procuramos naquela situação 

abordar todos os assuntos. Após o fechamento do relatório da Comissão eu fui 

procurado pelo Dr. Marcelo Minhoto, o Xexa, que colocou algumas preocupações, 

basicamente assuntos ligados à redação, a questão das instalações esportivas dos 

jogos olímpicos serem similares aos campeonatos mundiais, para que fossem 

validados, a questão da ideia de inclusão de Campeonatos Sul-Americanos, porque 

me fez ver que podemos ter um atleta vice-campeão brasileiro que fosse 

convocado para integrar uma seleção para defender um Campeonato Sul-

Americano. E em sendo campeão de um Campeonato Sul-Americano oficial, 

checado, bem observado pela Comissão de Esportes e pela Diretoria que propõe, 

realmente entendi que fosse uma inclusão inteligente. Da mesma forma, apesar de 

ter participado de todas as discussões no âmbito da Comissão de Esportes eu 

também entendi e me sensibilizei com relação à questão dos atletas da base, 

explico por que. Fechamos a porteira, subimos a régua, subimos o sarrafo para as 

três medalhas em campeonatos brasileiros, ou seja, bronze, prata ou ouro e 

limitamos a campeão brasileiro somente. Dentro daquilo que observo e que 

observei nos anos que estive à frente da Diretoria de Esportes, tanto na gestão 

Cappellano quanto parte desta primeira gestão do Presidente Castaldi, como 

também da segunda gestão do Dr. Antonio Rudge. Um título brasileiro não é uma 

coisa tão simples assim aos milhares, às baciadas, que acontece mesmo em 

categorias juvenis e juniores acima de 16 anos. Temos muitas modalidades no 

Pinheiros, algumas com mais facilidade, outras com menos facilidade de se obter 

os títulos e existe muita dificuldade em nivelar um ordenamento para todas as 

modalidades, porque também existem as diferenças dos níveis da disputa e de 

concorrência dentro do Brasil e dentro do nosso Estado, principalmente a gente 

está falando de títulos brasileiros. Acredito que a fase de transição entre o jovem 

de 16 anos para a categoria adulta é a fase mais difícil que hoje nós enfrentamos 

para manter os atletas dentro do Clube. Sabemos que os atletas militantes 

auxiliam os associados a obterem bons resultados, a conseguirem melhorar no 

esporte, ter equipes competitivas. Era muito comum na época que eu era Diretor, 
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pais me procurarem para pedir mais vagas para atletas militantes para inclusão na 

equipe dos seus filhos, porque eles gostariam de reforços, um goleiro, um pivô, 

uma posição em que um nadador de borboleta que, por exemplo, não o 

tivéssemos naquela idade, de maneira que realmente uma homenagem a essa 

turma, esses atletas que ajudaram a tornar as equipes do Pinheiros competitivas. 

Esse pessoal que eventualmente tiver a honra de serem galgados por receberem 

do Conselho Deliberativo por proposta da Diretoria, após análise das Comissões, 

seria uma premiação justa e eles ainda teriam que pagar o Clube, que acho que é 

uma grande vantagem para o Clube não só receber as mensalidades, mas manter 

essas pessoas dentro do nosso convívio, seria um incentivo permanente. A gente 

conhece muita gente, alguns Conselheiros que entraram no Clube como militantes, 

estão hoje Conselheiros, se casaram, trouxeram suas famílias, fizeram suas famílias 

dentro do Clube. Encaminho o meu voto no sentido de aprovar as linhas gerais 

discutidas e trazidas pela Comissão, na aprovação também de todas as emendas 

propostas pelo Conselheiro Marcelo Ferraz. Como disse a vocês, acho que o 

esporte é muito dinâmico, cabe, como a gente começou a conversar isso em 2018, 

em 2020 não vi problema nenhum em a gente topar uma alteração. Acho que 

podemos, sim, dar uma oportunidade e verificar na prática quantos ingressos 

teremos das categorias, quantos títulos brasileiros teremos e quantas propostas 

virão ao Conselho, lembrando que a Diretoria tem que ter bom senso ao mandar a 

proposição ao Conselho, tem que analisar os currículos, temos o crivo da Comissão 

de Esportes, temos o crivo da Comissão Jurídica e demais, e temos a possibilidade 

do próprio Conselho não aceitar conceder os títulos. Então, como tivemos a última 

alteração há 10 anos, senão me falha a memória em 2011, quando transformamos 

o benemérito para somente medalha de ouro. Agora se passaram 10 anos, eu acho 

que podemos fazer essa experiência. É muito importante dizer que os atletas 

honorários estão lembrados nas alterações, eles só poderão, os militantes, pré-

militantes não poderão receber esse honorário, porque temos uma regra própria 

dos beneméritos, o que corrige uma série, dá uma segurança para nós, para que os 

atletas permaneçam 8 anos, dois ciclos olímpicos. Acredito que não tenha mais 

nada a acrescentar, encaminho a votação pela aprovação das emendas do 

Conselheiro Xexa, agradecendo a todos e torcendo para que tenhamos novas 

discussões a respeito do esporte, que é o carro-chefe do nosso Clube Pinheiros. 

Muito obrigado. 

 

Fabio Rogério Moreira – ... O meu ponto de vista seria muito mais, vimos aí três 

apresentações que estão levando em conta muito o desempenho do atleta, como 

ele é, como um benefício a ser dado ao atleta. O meu objetivo de colocar um 

número mínimo de praticantes dentro da modalidade é colocar que esse título não 

é um presente para o atleta, isso tem que ter um retorno ao associado. 

Perguntaria qual é o retorno que nós associados, porque na realidade isso é um 

resultado que vai ter diretamente no nosso dia a dia. Então, determinado atleta 

recebendo esse benefício, qual é o retorno que ele vai ter para o associado. Temos 

que ver que todas as contas do nosso Clube são pagas pelo associado, na hora que 
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estamos dando um título benemérito, ali são há números de hoje, R$80 mil da 

transferência, mais R$20 mil de um título, se esse atleta resolvesse por conta 

própria adentrar ao Clube teria que participar com esse valor. Outra coisa, uma 

coisa que já mudou e gostaria de colocar aos Conselheiros, não tenho a data exata 

de quando se iniciou atribuição desse título, quando ele começou e quais eram as 

condições que esses atletas tinham naquele tempo, e o que ele tem hoje. Hoje 

todo militante recebe uma bolsa, todo atleta de alto desempenho tem uma ajuda 

de custo, que isso não era quando foram instituídas. Então, acho que se foi 

elevada a régua num determinado ponto, acho que deveria ser muito bem 

dimensionada. E o meu ponto de colocar ali diversos pontos, por exemplo, como 

ter 500 atletas, acho que 500 associados praticando uma modalidade é, ah, uma 

modalidade que não tem um desempenho em termos de associados praticando eu 

acho que não vai trazer retorno para esses associados. Então, precisamos ter uma 

contraposição a esse tipo de conveniência. Fiz estas modificações em vários itens, 

não vou entrar em cada um, acho que na hora que colocar o quadro isso fica bem 

demonstrado. Eu gostaria de colocar que em relação, é uma coisa que foi discutida 

na última reunião e não está sendo abordada nessas modificações, foi um ponto 

que deveria ser bem mais detalhado, que são as condições de cada título que esse 

atleta vai receber, porque cada modalidade tem uma característica, têm 

modalidades que um título de um Campeonato Mundial vai representar um feito 

extraordinário e têm outras condições que o atleta pode ter sido convocado para 

participar de um campeonato, foi reserva em toda a competição, não jogou 

nenhum jogo, mas ele se enquadra nessas condições. Talvez devêssemos num 

momento posterior revisar em cada condição, para que isso seja uma condição de 

igualdade entre modalidades e que isso represente um feito que realmente traga 

benefício aos associados. Em relação, fiz dois itens que acho que divergem um 

pouco. Primeiro, considerar categoria adulto. Acho que existe uma diferença 

brutal entre um Campeonato Mundial adulto, que envolve diversos anos em que 

atletas profissionais vão ser postos em prova. E numa categoria inferior adulto é 

uma condição muito limitada, isso abriria uma condição muito grande de atletas e 

que não traria um real benefício aos associados. E por último, em relação à perda 

dessa condição eu coloquei ali que isso é uma coisa assim, ah, a pessoa vai estar ali 

se juntando ao Esporte Clube Pinheiros de forma definitiva, não cabe a esse atleta 

vir a representar qualquer outra agremiação em condição de atleta ou de trabalho. 

Imagine, a gente oferece um título de atleta benemérito ou de ingresso de 

associado como contribuinte e no mês seguinte, um mês depois ele vai trabalhar 

num clube concorrente. Então, são condições que a gente tem que realmente 

levar em consideração, eu acho que essas condições, a gente já teve dificuldade 

em permear quais são os títulos. Mesmo em títulos mundiais existem diferenças, 

um Campeonato Mundial que vai ter uma série de vagas que oferecem a 

participação numa Olimpíada tem um valor muito maior do que um campeonato 

que é pós-Olimpíada e que iniciará um novo ciclo. Então, acho que temos que 

elevar essa régua e tentar realmente premiar pontualmente. Até outra dúvida que 

gostaria de fazer ao Sr. José Manssur, não temos como nos associados uma 
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quantidade de títulos. Hoje se quer abrir um título para um associado isso não está 

disponível e para os atletas isso não tem uma limitação. Precisaríamos ter uma 

limitação de quantos títulos estão sendo distribuídos pelo Conselho ou estão 

sendo ofertados pela Diretoria. Seria só isso. 

 

Presidente – Os títulos para os associados, em determinada época a Diretoria 

disponibiliza com editais, que até tive a honra de encaminhar aos senhores. Fora 

desses editais, na compra, livre comércio de títulos. Para os esportistas, a limitação 

é a excelência esportiva, essa é a limitação. Aqueles que tiverem a honra e a glória 

de alcançarem o patamar que os senhores estão propondo, que existe realmente 

nesse Regimento e nesse Regulamento, esta é a limitação. 

 

Caio Ferreira da Rosa Pantarotto – ... Minha fala vai ser bem breve aqui, vou tratá-

la basicamente em dois pontos. O primeiro é um relato pessoal, que por mais que 

não seja o escopo e o tipo de discussão que tem que tomar conta aqui do 

Conselho, acho que eventualmente vai conseguir agregar à discussão e 

eventualmente ajudar na formação de opinião dos nossos colegas. Fui atleta da 

Natação, comecei na Tia Rita, com 5, 6 anos e fui até 18 anos, fui atleta de alto 

rendimento de Natação, é uma história que tenho muito orgulho. E ao longo dessa 

história fui medalhista brasileiro 24 vezes e pelos critérios propostos na emenda 

do Marcelo, do meu amigo Xexa, eu estaria sendo enquadrado num critério apto a 

receber o título de sócio contribuinte. Minha reflexão aqui é que não entendo ser, 

olhando meu histórico, olhando os títulos que atingi eu não entendo que deva me 

enquadrar nesse critério. Digo isso por dois principais motivos, junto da minha 

geração, dos meus colegas de Natação que levo até hoje, 14 atletas entrariam 

nesse mesmo critério, então, estariam aptos, segundo a emenda proposta de 

expandir a concessão do título a campeonatos acima de 16 anos da minha geração 

teriam 14 colegas a mais da Natação, isso falando especificamente de um ano e de 

uma modalidade. Então, acho que uma expansão, o enfraquecimento dessa 

restrição por assim dizer levaria a certa banalização desse título que é tão 

importante, de você adquirir o direito a ser sócio no maior Clube de esportes da 

América Latina. Então, entendo que ao abrir, expandir essa regra na verdade você 

acaba premiando mais pessoas do que efetivamente deveriam honrar esse título, 

isso vai contra uma própria premissa de esporte, que de fato deve segmentar 

aqueles que conseguem determinado título daqueles que não conseguem. Esse é 

meu primeiro ponto. O segundo ponto, aqui é mais uma visão de recomendação, 

que os nossos trabalhos posteriores a essa votação é de que voltemos a discutir a 

questão tanto do título de sócio contribuinte quanto do benemérito para 

eventualmente até realizar modificações adicionais a que está sendo proposta pela 

Comissão, uma vez que entendo que ela ainda permite que hajam critérios 

subjetivos para votação. Então, acho que a gente deveria construir uma regra que 

eventualmente nem precisasse passar pelo Conselho, que ficasse muito claro se 

um atleta conquistou ou não o determinado direito. Então entendo que a gente 

deva construir um modelo de regra que explicite com nome e sobrenome o 



15/41 

campeonato e a posição de cada atleta para conquistar. Aqui um exemplo simples, 

por mais que a gente como Brasil e como Pinheiros esteja longe, eventualmente a 

redação como está proposta na Comissão ainda não engloba o título de Grand 

Slam do Tênis, que com certeza seria um consenso que eventualmente teria que 

ser um título. Então, aqui entendo que a proposta da Comissão é positiva, 

enriquece a proposta anterior, mas entendo que na sequência desse debate a 

gente deva formar ou uma nova Comissão ou que isso seja trazido de novo em 

pauta. Finalizo aqui minha fala, recomendando aprovação do texto da Comissão, 

recomendando aprovação da emenda proposta pela Comissão de Esportes, pela 

aprovação das modificações que dizem respeito à benemerência, ao título de 

benemerência proposta pela emenda do Marcelo e do Arnaldo, mas com relação à 

expansão para campeonatos acima de 16 anos entendo que essa emenda não seja 

positiva. Só isso que gostaria de acrescentar.  

 

Presidente – Perfeito, Dr. Caio, muito obrigado. Apenas algumas considerações. Às 

vezes é difícil num texto legal colocar todas as hipóteses, por isso é que existem os 

chamados métodos interpretativos. E o principal deles, além do gramatical, literal, 

do histórico, existe aquele que se chama teleológico. Teleos quer dizer finalidade, 

logos vem do grego, estudo. Estudo das finalidades. Aí temos duas soluções, 

poder-se-á, se vier a ser aprovado, fazer-se emendas, posteriormente, como bem 

falou o Dr. Fernando Silva Xavier, para contemplar essas hipóteses. Ou então, 

dependendo da conquista, que se não tiver enquadrada no texto frio e literal da lei 

usar-se o método interpretativo, como o senhor bem colocou. Amanhã, se alguém, 

e se isso vier a ocorrer, um tenista vier a ganhar um torneio de Wimbledon, 

obviamente que não é por não estar aqui que nós poderíamos tolher, desde que 

preenchidos os requisitos de 7 ou 8 anos, inscrito na modalidade, o exame da 

concessão da benesse. Poder-se-á numa interpretação teleológica, que é a 

interpretação da finalidade, enquadrar-se pela relevância, pela exuberância e 

excelência da conquista dentro desta situação de benemerência. Mas isso eu falei 

apenas a título de ilustração diante das lúcidas, quero cumprimentar a todos, esta 

é a grandeza do Conselho, manifestações deste porte. Vou pedir ao nosso 

caríssimo Jorge que projete o quadro comparativo que a Mesa, com a dona Maria 

de Lourdes teve o cuidado, para facilitar aos senhores. Enquanto ele projeta, 

conheço bem os meus limites, sempre disse aos senhores que sou um mero 

coordenador de iguais, coordeno com muita honra os trabalhos e os senhores que 

são iguais a mim, nada mais do que a igualdade entre todos. Mas não sou um mero 

espectador e, naquilo que puder contribuir, estudei bastante, li, eu o farei. Vou 

pedir um favor aos senhores, a palavra é favor, de me auxiliarem e naquilo que eu 

me equivocar os senhores levem em conta o trabalho e me alertem, mas pediria 

que os senhores colaborassem me auxiliando. Está aí o quadro e vou usar a 

seguinte metodologia. Nós vamos examinar o Regulamento Geral, aquilo que for 

alterado os senhores fiquem tranquilos, porquanto pelo princípio normativo do 

Clube, aquilo que for alterado no Regulamento Geral, à luz do princípio da 

hierarquia das leis, que é uma lei superior, trará ipso facto a alteração do 
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Regimento Esportivo da Diretoria. Então, poderíamos até abreviar a discussão 

porque os mesmos dispositivos alterados no Regulamento Geral serão aqueles do 

Regimento Interno Esportivo, se porventura, o que for alterado aqui, pelo princípio 

que existe no nosso ordenamento institucional trará, como consequência, a 

alteração imediata do Regimento. Com isso nós abreviamos a discussão e 

deliberação. Então, vamos lá. Começaria dizendo o seguinte, as alterações se 

iniciam pelo Art. 6º, então, se os senhores olharem o quadro virão que o Art. 6º, a 

cabeça do artigo – O Clube se constitui de associados distribuídos nas seguintes 

categorias. Como não há qualquer proposta de alteração ou emenda com relação a 

isso, ele está aprovado. Relembro aos senhores que darei preferência obviamente 

por norma regimental à votação. Já estamos em processo de votação. Encerrei a 

discussão, estamos em processo de votação, então darei preferência por norma 

regimental às emendas. Em primeiro lugar as de Comissão e depois as dos ilustres 

Conselheiros.  

 

Votação / Deliberação 
A votação foi realizada na forma do §1º, do Art. 48, do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo, que estabelece que as substitutivas ou emendas de 
Comissão, na ordem dos incisos anteriores, terão preferência sobre as 
substitutivas ou emendas de Conselheiros, respectivamente. 
 
Dispositivos do Regulamento Geral 
Art. 6º, inciso II 
Aprovada, por 99 a 31 votos, a redação do inciso II, do Art. 6º proposta no projeto 
de alteração, remetendo-se à Comissão Especial de Redação a correção do tempo 
do verbo haver. 
 
Art. 6º, primeira parte do inciso VI 
Aprovada, por 106 contra 23 votos, a redação da primeira parte do inciso VI, do 
Art. 6º proposta no projeto de alteração. 
 
Art. 6º, inciso VI, alínea “a” 
Rejeitada, por 98 contra 31 votos, emenda formulada pelo Conselheiro Fabio 
Rogério Moreira, acrescentando a expressão: “em esportes com mais de 500 
associados praticantes”, tornando prejudicadas, em decorrência desta decisão, as 
demais emendas do mesmo Conselheiro a dispositivos subsequentes do projeto, 
pretendendo instituir tal exigência. 
Aprovada, por 93 contra 34 votos, a redação da alínea “a” do inciso VI, do Art. 6º 
proposta no projeto de alteração. 
 
Art. 6º, inciso VI, alínea “b” 
Por solicitação do Sr. Presidente, o proponente manifestou-se para esclarecer a 
expressão “respeitadas as especificações das instalações desportivas.”, que consta 
na emenda que apresentou com outros Conselheiros. 
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Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – O objetivo, Dr. Manssur, é evitar analogia 
entre modalidades esportivas. Então, o que acontece, vou dar um exemplo com a 
modalidade que conheço muito de perto, que é Handebol. O Handebol disputado 
hoje no Esporte Clube Pinheiros é o Handebol indoor em piso duro. 
 
Presidente – Seria como Basquete 3x3 e o Basquete, mais ou menos isso? 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Exato. 
 
Presidente – Ah, agora entendi, é que instalações desportivas eu estava pensando 
em instalações físicas, ginásio. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Não. É assim, o Pinheiros não tem 
handbeach, o Brasil é um dos líderes em handebol de praia, se algum atleta do 
Pinheiros vier a disputar handebol de praia, mesmo que seja campeão mundial não 
terá direito, porque não é um esporte olímpico. 
 
Presidente – E aí? 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Então, como não é um esporte olímpico 
handebol de praia, a medalha de campeão mundial não dá direito a ser premiado 
como atleta benemérito. Então, o que estamos querendo dizer com a redação é 
que, como nos Jogos Olímpicos só tem handebol indoor só pode concorrer a um 
título de benemérito se for campeão no handebol indoor, como está nos Jogos 
Olímpicos. Analogia não é cabível para fins de benemerência. Por isso que foi dito, 
respeitadas as instalações desportivas. 
 
Presidente – Perfeito, está explicado, eu vou pôr em votação. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Sim, eu só queria esclarecer o objetivo da 
redação, evitar analogia e preservar o que está nos Jogos Olímpicos. Muito 
obrigado. 
 
... 
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Já tinha recomendado, concordei com essa 
emenda do Xexa, que incluiu a palavra modalidades, mas realmente também não 
tinha entendido a frase final, de respeitadas as especificações das instalações 
desportivas. De acordo com a explicação dele, para não ter analogia, como 
handbeach, eu acho que não há necessidade dessa frase, porque a frase anterior já 
diz que é em modalidades ou provas incluídas na última edição dos Jogos 
Olímpicos. 
 
Presidente – Foi como eu entendi, Dr. Fernando. 
 



18/41 

Fernando Silva Xavier Junior – Não há necessidade alguma dessa frase final. 
Agora, se for incluído o beach tennis ou handbeach em Jogos Olímpicos, tudo bem, 
estará incluído e pronto. 
 
Presidente – Eu achei redundância, mas pedi para explicar dentro de um princípio 
democrático. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Acho que poderia colocar em votação novamente, 
mas o artigo que o senhor citou que, primeiro a proposta da Comissão Especial e 
depois as emendas dos Conselheiros. 
 
Presidente – Na verdade, não devemos ter compromissos com erro, é uma 
matéria complexa. O parágrafo 1º, do Art. 48, estabelece, ao longo dos anos 
sempre vi que se dava preferência às Comissões, por quê? Porque se aprova a 
Comissão estariam prejudicadas as emendas. Mas a ordem dos fatores pode 
alterar o produto, a gente pode colocar emenda. Se a emenda for aprovada 
obviamente vai prejudicar a redação naquilo que estiver conflitante. Se ela não for 
aprovada, ipso facto está aprovada a proposta da Comissão. Agora, eu acho, 
dentro de um princípio de preferência, que se a Comissão fez um trabalho com 
luminares, meditaram, estudaram e propuseram, claro que o Conselheiro pode 
emendar, então, entendi, coloca-se da Comissão. Se da Comissão for rejeitada 
vamos votar a emenda. Agora, a emenda é isolada, é de um Conselheiro apenas, 
ele fez a emenda, mas se o Conselho soberanamente entender que a redação 
desta emenda está melhor que da Comissão, prevalecerá a da emenda. Interpretei 
o Art. 48, que apesar, Dr. Eduardo Dutra, falar emendas de Comissão substitutivas 
ou emendas de Comissão evidentemente que emenda é inferior a um projeto. Se 
ela tem preferência para emenda, como é que ela não teria preferência para o 
projeto propriamente dito. 
 
...  
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Dr. Manssur, estão comentando, 
modalidade nado 100 metros livres pode ser feito em piscina de 25 e 50. Mas na 
proposta de alteração está bem claro, são provas idênticas. 
 
Presidente – Não tenha dúvida, ele vai explicar. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – A prova é de 50 metros. 
 
Presidente – Quero lembrar aos senhores também, tirante este aspecto, que o Art. 
49, nós estudamos muito isso, diz que a ordem regimental das preferências poderá 
ser alterada por deliberação do Plenário. Então, em última análise eu vou colocar, 
se não for convencido, que acho melhor, tendo em vista esta divergência de 
interpretação, antes da colocação do senhor e do Dr. Fernando, eu vou colocar 
bem claro aos senhores. Se o parágrafo 1º, do Art. 48 diz que as emendas de 
Comissão têm preferência sobre emendas de Conselheiro, me parece, Dr. Sergio 
Lazzarini, Dr. Marcelo, Dr. Fernando e todos que estão me ouvindo, um 
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contrassenso, uma ilogicidade, se emenda de Comissão tem preferência sobre 
emenda de Conselheiro, por que proposta de Comissão, que é mais do que 
emenda, não teria preferência sobre emenda de Conselheiro? Esse é o primeiro 
ponto, mas eu me curvo aos entendimentos e as compreensões em contrário, sem 
politização, aqui eu não gostaria de que fosse politizado porque é do grupo A, do 
grupo B ou do grupo C, aqui tem um grupo só, Esporte Clube Pinheiros, esse é o 
único grupo que nós temos que respeitar e observar não só nesse assunto, como 
em todos os outros. Agora, a ordem regimental das preferências pode ser alterada 
de acordo com o 49. Vou ouvir todos e vou colocar, o Sr. Felipe já prepare este 
quesito: Os Conselheiros que estiverem de acordo com alteração da ordem de 
preferências votem SIM, nº 1; os que não estiverem de acordo votem nº 2, e aí 
evidentemente vai prevalecer o entendimento de que devem ser primeiro as 
emendas. Mas ouço, com muita honra, todos os Conselheiros que quiserem falar a 
respeito. (Pausa) Parece que o Dr. Marcelo pediu a palavra pela ordem para 
explicar a questão respeitadas as especificações das instalações desportivas, 
porque realmente o legislador tem que ser para o futuro, porque o futuro 
associado que ler respeitadas as especificações das instalações desportivas poderá 
trazê-lo certa dúvida. Mas vamos ouvir o Dr. Marcelo. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Dr. Manssur, a redação original pede que a 
medalha seja conquistada num Campeonato Mundial em condições idênticas dos 
Jogos Olímpicos. 
 
Presidente – Eu vou ler para o senhor. A proposta ou a redação vigente? 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – A proposta da Comissão Especial. 
 
Presidente – Diz assim: medalha em Campeonato Mundial, na categoria de 
adultos, organizado pela respectiva Federação Internacional da modalidade, 
reconhecida pelo COI, em prova realizada em condições idênticas às da última 
edição dos Jogos Olímpicos. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Perfeito. 
 
Presidente – O senhor colocou: ...,respeitadas as especificações das instalações 
desportivas. Eu fui conduzido ao ler instalações ao aspecto físico do local. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Na proposta de emenda foi retirada a 
palavra idênticas. Por que foi retirada a palavra idênticas? Porque nenhum 
Regulamento, não posso falar em nenhum porque não conheço todas as 
modalidades, mas muitas modalidades isto está na fundamentação da proposta de 
emenda, as disputas dos campeonatos mundiais não são idênticas dos Jogos 
Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são disputados com a quantidade reduzida de 
participantes. 
 
Presidente – Entendi. Talvez não fosse melhor, e tenho o Precedente nº 1 e posso 
fazê-lo, com muita honra, porque aqui eu desprezo formalismo para ir àquilo que é 
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melhor para o Clube, não seria melhor o senhor ter tido em provas realizadas 
respeitadas as condições da última edição dos Jogos Olímpicos, em vez de pôr 
idênticas já seria respeitadas, em prova realizada respeitadas as condições da 
última edição dos Jogos Olímpicos. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Dr. Manssur, é uma redação realmente 
complexa, acredito que sim, acho que essa redação da última frase talvez não seja 
mais feliz, mas o objetivo é que não se use analogia, como expliquei 
anteriormente. Uma modalidade é Handebol de quadra, outra é Handebol de 
praia, não pode ter analogia. Agora, a questão da proposta original, isso que se 
tentou corrigir, é que Jogos Olímpicos não são idênticos a Campeonato Mundial, 
são ambas competições relevantes, mas as competições são diferentes, a 
quantidade de participantes é diferente. 
 
Presidente – E se o senhor colocasse ..., respeitadas as condições da última edição 
dos Jogos Olímpicos. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Se não tiver a palavra idêntica eu não vejo 
problema. 
 
Presidente – Não tem. ...em prova realizada respeitadas as condições da última 
edição dos Jogos Olímpicos. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Mas aí se pode ter a interpretação que a 
condição é o mesmo regulamento. 
 
...  
 
Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – Conselheiro Xexa, então, o objetivo da 
colocação da palavra idênticas nesse texto foi justamente para diferenciar do 
Campeonato Mundial, por exemplo, na Natação um Campeonato Mundial é 
disputado em piscina de 25 metros e nas Olimpíadas é só em piscina de 50 metros, 
justamente para diferenciar, para a gente obedecer às modalidades, a forma de 
disputa que são efetuadas nas Olimpíadas. Por isso da palavra idênticas. Acho que 
o Arnaldo Queiroz pode até comentar alguma coisa em relação a isso, que ele está 
bem por dentro também do texto da Comissão Especial. Então, esse foi o objetivo. 
Então, a gente tem que pensar muito bem aí para não haver interpretações 
diversas, incluídas ou idênticas, o objetivo foi simplesmente esse. 
 
Presidente – Dr. Marcelo e Dr. Fernando, já li o precedente para os senhores e 
tenho condição de apresentar propostas ao Plenário, é o Precedente nº 1, de 95, 
do qual participei ativamente na oportunidade, em 1995. ... dá uma redação 
diferente, porque essa história de instalações desportivas, Dr. Marcelo, pode 
parecer até instalação física, me dá uma redação diferente, me avisa, eu corrijo 
aqui e a gente passa a votar. ... Vou dizer o que entendo, eu entendo aquilo que 
for melhor para os senhores, entendo aquilo que for melhor para o Pinheiros. 
(Pausa) Perfeito, claro, eu vou pôr em votação, de acordo com o Art. 49, se o 
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Conselheiro aprova a reforma. Volto, enquanto o Dr. Marcelo, com esse talento 
que lhe é nato e é de ascendência, está redigindo melhor isso e vou aprovar, eu 
quero colocar o seguinte aos senhores. Nós aqui temos que buscar o melhor, se o 
parágrafo 1º, do Art. 48 diz que as emendas de Comissão têm preferência, e 
emenda é menor do que proposta. Ora, se emenda tem preferência, por que a 
proposta não a teria? É esta colocação de silogismo lógico que eu coloco para os 
senhores. Se emenda de Comissão tem preferência sobre a emenda de 
Conselheiro, por que proposta de Comissão não teria? Agora, eu gostaria que os 
senhores me respondessem isso sem o viés da politização, mas sobre o viés 
jurídico, lógico, formal. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Dr. Manssur, não estou questionando a 
forma de encaminhar a votação, mas estou entendendo que a complexidade dessa 
proposta, ela é tão profunda no impacto, no entendimento e na durabilidade que 
ela tem, que recomendaria avaliar se possível, talvez nós retirarmos para formular 
uma proposta onde tenha mais claro entendimento, principalmente desses temas 
que são levantados pelo Dr. Marcelo, pelo Dr. Fernando Xavier, de forma que 
pudéssemos ter mais conforto dada a complexidade que o esporte tem e a 
complexidade que o esporte virá a assumir, pois a gente vê são modalidades, são 
torneios, tantas coisas. O próprio Conselheiro, jovem Caio Pantarotto, sempre 
brilhante nos seus discursos, colocou o Grand Slam. Então, quem sabe não 
possamos usar este aprendizado rico, esse debate muito bonito que tivemos aqui 
em prol de fazer alguma coisa onde consolidamos todas essas ideias em cima de 
algo mais convergente, Dr. Manssur. Essa seria minha colocação, não pela forma 
de votação, mas pela natureza do assunto. 
 
Presidente – Quando da discussão da assentada anterior daquele título de 
benemerência veio à tona isso que o senhor está a dizer. Hoje tentei até explicar 
que mais do que a interpretação literal temos que buscar a interpretação 
teleológica, a finalidade. Parece, está claro para mim, uma pessoa, um associado 
do Clube ganha Wimbledon, ele não está enquadrado aqui, não será benemérito 
ele estando oito (8) ou sete (7) anos inscrito na seção de Tênis? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Na cabeça do artigo está escrito no país, o 
sócio benemérito no país, e quando é fora do país, Dr. Manssur? Foi uma coisa que 
me ocorreu no calor desta discussão, que acho que foi muito rica, muito produtiva, 
parabenizo sua forma de conduzir o trabalho, mas não estou fazendo essa 
observação em relação à forma de conduzir o trabalho, mas sim em relação à 
complexidade do tema, que me parece, Dr. Manssur, que precisa um pouco mais 
de maturação, não de maturidade, porque todos são maduros, mas maturação do 
tema, para que ele venha de uma forma muito mais clara aos Conselheiros na 
maneira de fazer a sua decisão. 
 
Presidente – Dr. Luís, não sabia dessa sua intervenção, está aqui o trabalho que 
havíamos feito. Um dos quesitos, como é virtual eu tenho que projetar quesitos, é 
se o Conselho aprova uma proposta de retirada para reexame da matéria, sendo 
que a douta e belíssima Comissão Especial, eu acresceria, até pelas investiduras 
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atuais, o atual Diretor, além dos que já estavam, Diretor de Esportes Coletivos, 
Conselheiro Fabio Prado Ferraro, do atual Presidente da Comissão de Esportes, 
Conselheiro Marcelo La Terza e do Conselheiro Rodrigo Ferreira Lara, que não está 
aqui conosco, mas que apresentou estudos a mim particularmente a respeito da 
matéria. Essa é uma proposta, é uma preliminar, uma prejudicial que o senhor 
apresenta agora e posso colocar, é uma preliminar que o senhor coloca, é uma 
matéria de ordem pública, retirada de pauta... Mas antes, vou ouvir o Dr. Roberto 
Cappellano, vou ouvir o Dr. Sergio Lazzarini, vou ouvir todos os demais e depois 
vamos fazer uma avaliação de tudo isso e colocar as propostas. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Obrigado, Dr. Manssur, e vejo essa discussão 
muito rica e acho que ela colabora muito para o futuro da nossa Instituição, mais 
120 anos que teremos com esse tipo de discussão vitoriosa, virtuosa e todos 
disputando o melhor para o Clube. Muito obrigado. 
 
... 
 
Roberto Cappellano – Boa noite, Dr. Manssur. Rapidinho, acho que a gente entrou 
numa celeuma, não vou entrar no mérito da proposta, que acho que cada um tem 
seu discernimento, o que quis colocar é que quando a gente estava votando, e 
nem na preferência, o senhor é soberano e decide o que for melhor, independe 
disso, é só uma ajuda no encaminhamento. Nós votamos a proposta da Comissão, 
depois foi votada a emenda do Conselheiro Fabio Moreira, que naquele momento, 
concordo plenamente com o senhor, já para adiantar tudo o senhor a botou como 
prejudicada e assim foi feito. No item seguinte, só uma simples questão de 
entendimento, o senhor votou a proposta e sequer colocou a emenda do 
Conselheiro Marcelo Sampaio para votar. Então, muitos Conselheiros estavam 
esperando votar esta emenda, como complemento. ... Para mim, entendo para 
todos os Conselheiros, tanto faz se será votado primeiro a emenda ou a proposta, 
só o importante é que como tinha se votado no item anterior a proposta e a 
emenda, muita gente estava esperando votar a emenda, não que ela seria 
aprovada ou não, eu não sei, mas acabou não se votando. Aí estávamos 
caminhando para outro item na mesma sequência que eram os consecutivos ou 
não consecutivos o medalhista, e aí o senhor falou, começou a explicar, aí acho 
que todo o Plenário, todo mundo entendeu que ou vota numa ou vota em outra, 
que quando votar numa a outra está prejudicada. Só isso. Como não tinha 
acontecido no item anterior criou essa confusão, simples assim, é muito simples. ... 
Só isso que queria falar. 
 
Presidente – O senhor está com a razão. 
 
Roberto Cappellano – Só para terminar, Dr. Manssur. Discordo do Conselheiro Luís 
Figueiredo que falou, porque a gente criou uma Comissão, essa Comissão 
desenvolveu um belo trabalho, estava caminhando perfeitamente bem quando 
deu essa enroscada. A gente corrige essa forma de votação e vamos prosseguir. 
Acho que a Comissão ficou dois anos estudando isso, ela ficou um tempo. A gente 
vai criar uma nova Comissão. E no meu entendimento a proposta do Conselheiro 
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Luís Figueiredo está atrasada, porque já se iniciou o processo de votação, não 
podemos voltar e pedir agora uma retirada de pauta, teria que ter proposto isso 
nos debates, antes da votação. Não vejo essa confusão, desculpe-me. Aí o Xaxa 
está defendendo um ponto de vista, o Xexa, o Marcelo está defendendo o ponto 
de vista dele, que faz parte, com as dificuldades da tecnologia. A única coisa que 
coloco é só essa, prosseguimos, ou votamos a proposta ou a emenda, o senhor 
decide, só que como naquela aconteceu esse pequeno detalhe, o pessoal ficou 
esperando. A gente volta ao item anterior, o senhor decide o critério que será 
votado e aí ninguém vai poder alegar que não teve compreensão. Vota-se o item 
anterior e começa a se votar para frente da mesma forma. Só isso e segue o jogo. E 
estava caminhando muito bem na minha visão, só isso.  
 
Presidente – Vou então explicar ao senhor, quero lhe agradecer, o senhor está 
com a razão. O Art. 6º, caput está em ordem. O inciso II, os honorários estão em 
ordem, não havia proposta. O item 6, dos Atletas Beneméritos também nessa 
parte não tinha. Quando veio a alínea “a” da proposta, era: medalha em Jogos 
Olímpicos, organizado pelo Comitê Olímpico Internacional. Às vezes e serei sempre 
assim, quis ser o mais aberto possível, poderia pôr, como pus, esta em votação. 
Aprovada esta está prejudicada a do Conselheiro Fabio. Mas como o senhor bem 
colocou, eu coloquei a do Conselheiro Fabio para poder facilitar e acabou 
atrasando tudo, porque o Conselheiro Fabio coloca com mais de 500 associados, 
Dr. Roberto, praticamente em todas as emendas dele é isso. Então, antecipei de 
colocar esta, porque se reprova esta, como foi, todas as demais estão 
prejudicadas. E foi reprovada, todas as demais estão prejudicadas. Aí fui para 
alínea “b”, observando o mesmo critério. Na alínea “b”, ao observar o mesmo é 
que deu esta dúvida no seguinte sentido, tem uma emenda do Conselheiro 
Marcelo, que tinha nesta parte final a explicação indicada. Os senhores hão de 
convir, o Marcelo é como meu filho, ele há de entender, já entendeu, “respeitadas 
as especificações das instalações desportivas” traz uma séria dúvida. A lei tem que 
ser a mais clara possível, é instalação pela prática ou instalação pelo aspecto físico 
do local. Então, trouxe esta dúvida. Mas na verdade, medalha em Campeonato 
Mundial, proposta de alteração, proposta do Dr. Marcelo igual, na categoria de 
adultos, na categoria de adultos, organizada pela respectiva Federação 
Internacional, perfeitamente, igual, da modalidade, reconhecida pelo COI, da 
modalidade, reconhecida pelo COI. Aí veio a Comissão... 
 
Roberto Cappellano – Dr. Manssur, ... esse é um detalhe para a gente ir para o 
mérito, os Conselheiros, posso te afirmar categoricamente, já entenderam o que a 
proposta contempla e o que a emenda do Conselheiro Marcelo contempla. Peço 
encarecidamente, vamos seguir, se o pessoal tiver dúvida escreve no chat, ou vota-
se a primeira proposta e todas as emendas estão prejudicadas, é decisão do 
senhor, concordo, ou votamos pela emenda e depois a proposta. É só isso, é só a 
ordem que vai seguir naturalmente. Como teve uma mudança da primeira para a 
segunda votação alguns Conselheiros, os mais novatos não entenderam, que a 
gente sabe com mais rodagem, que quando você vota uma proposta, a emenda 
está automaticamente prejudicada, mas o senhor não mencionou isso e tem muito 
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Conselheiro que ainda não teve reunião presencial, só on-line, e se atrapalhou. É 
só isso, acho que não tem problema. 
 
Presidente – O que os senhores acham de eu colocar o seguinte quesito, para 
deixar bem amplo e bem democrático: Os Conselheiros que entenderem que se 
deva alterar a ordem de preferência votariam SIM; os Conselheiros que 
entenderem que não se deve alterar a ordem de preferência votariam NÃO, e aí 
teríamos a manifestação do Plenário. Se prevalecer SIM evidentemente que vamos 
examinar primeiro as emendas, se votarem NÃO iremos examinar a proposta. Eu 
me inclinei em colocar a proposta baseado no Art. 48, parágrafo 1º, mas já vi 
manifestações no chat de pessoas dizendo: Não, primeiro tem que ser a emenda. E 
aí eu coloco. 
 
Roberto Cappellano – Dr. Manssur, minha opinião e já paro de falar porque estou 
falando demais. Acho que isso é irrelevante, a decisão que o senhor tomar está 
perfeita, todos os Conselheiros sabem agora qual é a forma que vai votar, se vai 
ser primeiro a emenda ou se vai ser primeiro a proposta. Isso posto, quando se 
vota uma a outra está automaticamente prejudicada, está claro. É só o senhor 
tocar, desculpe-me, vamos, a gente acha que o pessoal entendeu. É minha opinião, 
não sei. É só isso que queria colaborar. 
 
Presidente – Queria ouvir os demais, as considerações dos senhores para mim são 
muito caras, são muito respeitadas. Há alguns que acharam que eu deveria colocar 
primeiro a emenda. 
 
Roberto Cappellano – É que vamos entrar numa discussão jurídica que acho que 
não vale a pena. Como engenheiro, o que acho importante é decidir o mérito da 
proposta e das emendas, porque senão a gente vai discutir, uns vão entender que 
a proposta da Comissão, por ser uma proposta, não é proposta de Comissão 
porque é uma Comissão criada. Outros vão entender que a emenda tem 
preferência, como o Presidente Dutra, têm outros que não vão entender. Então, 
acho que isso é irrelevante neste momento, o importante é votar o mérito, só 
isso.Agradeço o espaço que o senhor me deu.  
 
Presidente – Com muita honra. Então, vamos prosseguir, com a licença dos 
senhores, agradeço, Dr. Roberto, com muita honra, vamos então prosseguir. A 
alínea “b” da proposta de alteração acho que já tinha sido votada: medalha em 
Campeonato Mundial, na categoria de adultos, organizado pela respectiva 
Federação e não Federal, erro de digitação, Internacional da modalidade, 
reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, em modalidades e/ou provas, aí 
ele põe, incluídas na última edição dos Jogos Olímpicos, respeitadas as 
especificações das instalações desportivas. Então, vou colocar o quesito ... 
 
Votação 
Rejeitada, por 47 contra 64 votos, a redação da alínea “b” do inciso VI, do Art. 6º 
proposta no projeto de alteração. 
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Aprovada, por 91 contra 28 votos, emenda formulada pelo Conselheiro Marcelo 
Minhoto Ferraz de Sampaio e outros Conselheiros, à alínea “b” do inciso VI do Art. 
6º, sendo sua parte final remetida à Comissão Especial de Redação, para 
aperfeiçoamento do texto. 
 
Art. 6º, inciso VI, alínea “c” 
Rejeitada, por 74 contra 39 votos, a redação da alínea “b” do inciso VI, do Art. 6º 
proposta no projeto de alteração. 
 
Aprovada, por 95 contra 17 votos, emenda formulada pelo Conselheiro Marcelo 
Minhoto Ferraz de Sampaio e outros Conselheiros, à alínea “c” do inciso VI do Art. 
6º 
 
Art. 6º, inciso VI, alínea “d”  
Aprovada por 96 contra 17 votos, a redação da alínea “d”, do inciso VI, do Art. 6º 
proposta no projeto de alteração? 
 
Art. 6º, inciso VI, criação de alínea “e” 
Aprovada por 112 contra 4 votos, emenda da Comissão Permanente de Esportes, 
criando uma alínea “e” no inciso VI, do Art. 6º, e, em decorrência desta decisão, a 
criação de um parágrafo 5º, no Art. 124, desde logo excluindo da redação destas 
emendas a seguinte expressão “o decurso de prazo para interposição de recurso 
cabível e”. 
 
Art. 6º, parágrafo 10º 
Aprovada, por 102 contra 17 votos, a redação do parágrafo 10º, do Art. 6º 
proposta no projeto de alteração. 
 
Art. 6º, criação de parágrafo 11º 
Aprovada, por 100 contra 12 votos, criação do parágrafo 11º, no Art. 6º, proposta 
no projeto de alteração. 
 
Art. 124, “caput” 
Aprovada, por 99 contra 10 votos, a redação do “caput” do Art. 124, proposta no 
projeto de alteração. 
 
Art. 124, inciso I 
Aprovada, por 61 contra 51 votos, a redação do inciso I, do Art. 124, proposta no 
projeto de alteração, restando prejudicada a emenda formulada ao mesmo 
dispositivo pelo Conselheiro Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio e outros 
Conselheiros. 

 
Decidiu-se, ainda, remeter à Comissão Especial de Redação a necessária 
adequação de dispositivos do Regimento Interno do Departamento, às alterações 
do Regulamento Geral ora aprovadas. 
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Ficaram assim redigidos, após a primeira discussão, os dispositivos regulamentares 
objeto desta alteração: 
 
“Art. 6º - ... 
II – Honorários – Os que, estranhos ao quadro social, hajam recebido ou venham a 
receber esse título em virtude de serviços de excepcional relevância prestados ao 
Clube ou ao esporte no país; 
 
(...) 
 
VI – Atletas Beneméritos – Os que, inscritos no Departamento Esportivo, com 
exemplar comportamento, e participando de competições oficiais em modalidades 
esportivas competitivas olímpicas, defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, há 
oito (8) anos ininterruptos, no mínimo, tenham, nesse período, obtido um dos 
seguintes feitos esportivos: 
a. medalha em Jogos Olímpicos, organizado pelo Comitê Olímpico Internacional 
(COI); 
b. Medalha em Campeonato Mundial, na categoria de adultos, organizado pela 
respectiva Federal Internacional da modalidade, reconhecida pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI), em modalidades elou provas incluídas na última edição dos 
Jogos Olímpicos, respeitadas as especificações das instalações desportivas. 
c. Medalha em duas edições dos Jogos Pan-americanos, organizado pela 
Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA) ou sua sucessora. 
d. Se sagrado recordista mundial na categoria de adultos, desde que obtidos em 
condições idênticas às das provas da última edição dos Jogos Olímpicos e 
homologados pela Federação Internacional da modalidade, reconhecida pelo 
Comitê Olímpico Internacional (COI). 
e) o atleta que, comprovadamente, for punido por doping, perderá o título de 
Atleta Benemérito, após o trânsito em julgado da referida decisão 
 
(...) 
 
§10º – Em caráter de exceção, respeitadas as exigências da parte inicial do inciso 
VI deste artigo, inclusive quanto ao tempo de inscrição do atleta no Departamento 
Esportivo e ao exemplar comportamento, o Conselho Deliberativo poderá 
conceder o título de Atleta Benemérito ao atleta que conquiste uma medalha de 
ouro em Jogos Pan-americanos em modalidade e gênero em que nunca tenha sido 
conquistada no Clube medalha superior à prata, medalha de prata em Jogos Pan-
americanos em modalidade e gênero em que nunca tenha sido conquistada no 
Clube medalha superior ao bronze, ou em modalidade e gênero nas quais nunca 
tenham sido conquistadas medalhas em Jogos Pan-americanos. 
 
§11 – O título de Associado Honorário previsto no inciso II deste artigo, não poderá 
ser concedido a atletas militantes ou pré-militantes.” 
 
“Art. 124 – Por proposta da Diretoria ou de cinquenta (50) Conselheiros, no 
mínimo, poderá o Conselho Deliberativo conceder o ingresso como associado 
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Contribuinte, na classe Individual, independentemente da aquisição de título, ao 
Atleta que: 
I – atuando no Departamento Esportivo há oito (8) anos ininterruptos, com 
exemplar comportamento e participando de competições oficiais em modalidades 
esportivas competitivas, defendendo o Clube, conquistando medalha de ouro em 
campeonatos brasileiros, na categoria de adultos; 
 
(...) 
 
§5º – O atleta que, comprovadamente, for punido por doping, perderá o título de 
associado contribuinte, após o trânsito em julgado da referida decisão.” 
 
Finalmente, por indicação do Sr. Presidente, foi nomeada a Comissão Especial de 
Redação a que se refere o Art. 87 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, 
composta pelos Conselheiros Ana Lucia Freitas Schmitt Corrêa, Fernando Silva 
Xavier Junior e Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio. 

 

 
Itens 3 e 4 - Apreciação do processo CD-21/2019, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, visando incorporar a 
importância de R$11.133.510,00, ao valor disponível no Fundo 
Especial, cuja utilização havia sido autorizada pelo Conselho 
Deliberativo através da Resolução nº 06/2019, de 25/02/2019, para 
executar a primeira fase da obra de Requalificação do prédio do 
Centro Cultural e Recreativo – CCR (Ala do Auditório), tendo em vista 
ter decidido por não conduzir tal intervenção neste momento. 
 
Apreciação do processo CD-26/2019, referente ao pedido de 
autorização formulado pela Diretoria, para incorporar a importância 
remanescente de R$ 366.966,08, ao valor disponível no Fundo 
Especial, cuja utilização havia sido autorizada por meio da Resolução 
30/2016, de 31/10/2016, para a contratação de projetos para o Centro 
de Bem-Estar, que não será mais usado, tendo em vista a aprovação 
de utilização de verba do mesmo Fundo para a contratação do 
serviços técnicos para modernização do prédio do Tênis, de acordo 
com a Resolução 17/2019, de 30/09/2019 

Presidente – Meus amigos, meus diletos irmãos, queridos colegas, houve um 
momento em que o Conselho aprovou uma autorização para o poder gestor 
executar determinado trabalho. E esse comitê gestor com relação aos itens 3 e 4, 
no exercício do seu poder de gestão dentro do binômio conveniência e 
oportunidade entendeu deixar para um novo momento a execução destas obras 
autorizadas. Então, o que a Diretoria faz, ela pede para cancelar a autorização, 
tornando sem efeito, me permita o termo, o empenho. É uma questão meramente 
contábil, o numerário quer do item 3, quer do item 4 nunca saíram do local onde 
estavam, apenas a Diretoria não vai realizar aquilo que foi autorizado. Qual a 
vantagem desta, como bem assinalou o Dr. Fein e seus ilustres colegas da 
Comissão de Finanças, não fica em aberto uma autorização, amanhã, depois, daqui 
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a alguns anos se nós não tomarmos essa atitude, caso os senhores aprovem de 
revogar, alguém poderá, assumindo o poder gestor, falar: Temos uma autorização 
aqui, vamos fazer essa obra. Se o valor não estiver comprometido utiliza, se estiver 
comprometido pode até fazer uma arrecadação extra, um empenho, um 
empréstimo para executar. Então, o que recomenda a cautela, a gente cancela. 
Amanhã ou depois se alguém resolver praticar o item 3 e o item 4, ele volta ao 
Conselho. Então, estou unindo estes dois itens em um só.  
 
André Franco Montoro Filho – ... Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, entendo até 
certa praticidade nessas propostas, nas duas questões, de colocar os recursos não 
usados num Fundo de Investimento. Mas acho que essa decisão de não cumprir 
aquilo que o Conselho deliberou é extremamente equivocada. Acredito que 
quando isso é proposto pela Diretoria significa que essas obras têm a prioridade 
definida pelo Conselho, e não cabe à Diretoria mudar essa prioridade, é privativo 
do Conselho mudar. Acho que a Diretoria não pode não executar algo que ela 
propôs e foi aprovado pelo Conselho. Da mesma forma, como nos orçamentos 
públicos há uma proposta de orçamento que é aprovada e que deve ser 
executada. Da mesma no nosso caso, é uma proposta de orçamento que deve ser 
executada. No caso específico nosso há reservado determinado Fundo de 
Investimento, aí a Diretoria propõe certa aplicação desse Fundo de Investimento e 
acho que isso deve ser determinante, deve ser mandatório, a Diretoria deve 
executar. Se não puder executar que volte ao Conselho para discutir as razões 
pelas quais a Diretoria decidiu não executar, não simples dizer: Não executo, 
precisa ter a motivação, é preciso, como em geral, todas as decisões de setor 
público, aqui no caso estou fazendo analogia, precisam ser motivadas. Assim 
define a nossa Constituição, com todo o respeito ao grande mestre José Manssur, 
não me aventuro nessas questões jurídicas, mas acredito que a motivação é 
fundamental, não pode simplesmente dizer: Eu não quis. Não, o Conselho 
Deliberativo definiu a partir de uma proposta da Diretoria. Se houver condições, 
houver eventos subsequentes, houver coisas que ocorram que justifiquem a não 
execução daquele projeto, tudo bem, traga ao Conselho, nós vamos examinar se 
realmente aquelas motivações são adequadas. Mas simplesmente entregar a 
Diretoria: Eu não quero, está aprovado pelo Conselho, mas não vou fazer. Não, 
isso não é possível, acho que isso seria um total autoritarismo, contrário a toda 
tradição democrática que vigi no Esporte Clube Pinheiros. Então, nesse sentido eu 
acho que quando houver, claro que não vamos, se não houver condições de 
executar determinada obra, se houver fatos relevantes que exijam que essa obra 
não seja realizada, claro que o Conselho tem que ser ouvido e irá, de acordo com 
os dados apresentados, alterar sua decisão e decidir: Está bom, esse recurso, essa 
obra que foi aprovado por iniciativa do Executivo, da Diretoria, essa obra não 
precisará mais ser executada. Mas, caso contrário eu acho que devemos seguir 
aquilo que foi aprovado, se o Conselho deliberou que seja realizada. Mudanças são 
possíveis, desde que sejam motivadas. É isso que queria colocar, Sr. Presidente. 
Muito obrigado pela oportunidade. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – ... Não, acho que é uma decisão do Conselho, 
não vejo como o Conselheiro André, não acho que seja uma coisa assim tão 
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rigorosa nesse aspecto. Mas confesso que não me aprofundei no assunto, a minha 
observação era do item anterior. Muito obrigado, prazer em falar com V. 
Excelência. 
 
Presidente – A honra é minha. Gostaria de comunicar a todos que o eminente, 
esse notável Conselheiro, Dr. Gilberto Rossetti, acaba de nos informar que Natação 
do Brasil ganhou de medalha de bronze nos 200 metros livres, o Fernando 
Scheffer. Ele é do Pinheiros? (Pausa) É do Pinheiros. É essa a glória esportiva, é isso 
que traz a grandeza desta Instituição, que é honra da Pátria há 122 anos. 
 
Célio Cássio dos Santos – ... Dr. Manssur, sobre esse item da pauta, eu li com 
bastante atenção a proposta da Diretoria, e quanto ao mérito eu acredito que não 
tenha nenhum problema, não vejo prejudicialidade nenhuma, muito embora, 
como já ocorreu em outras ocasiões, como não há, como o senhor bem explicou, 
nenhum empenho do dinheiro. O dinheiro não chegou a sair, há de certa forma 
uma impropriedade no sentido de pedir autorização para devolver. Mas, como 
falei, acho que é uma proposta válida, que busca apenas deixar tudo muito claro e 
esclarecido. Entretanto, Dr. Manssur, gostaria até de submeter ao senhor também 
essa questão para que possamos, enfim, o Conselho possa tomar a melhor 
decisão, muito embora entenda, como falei, que a proposta não tenha nenhum 
problema no sentido do seu mérito. Discordo um pouco do Dr. Montoro, eu acho 
que a necessidade e adequação de fazer determinada obra, há conjunturas que 
podem ser mudadas, não necessariamente no meu entendimento haveria essa 
obrigatoriedade de fazer a obra ou pedir para que, caso não seja feita, houvesse a 
justificativa e autorização do Conselho para não fazê-lo, Entretanto, Dr. Manssur, 
uma questão de segurança jurídica que gostaria de salientar com o senhor e os 
demais. Quando o Conselho autorizou a verba e não a obra, essa autorização 
passou a vigorar e, se porventura, naquele momento que houve essa autorização, 
houve o provimento da proposta algum Conselheiro ou a Comissão quisesse ir 
contra essa aprovação teria prazo para que pudesse ser revista, e eventualmente, 
nas palavras que foram usadas, essa decisão pudesse ser revogada pelo Plenário, 
que é soberano. Então, não basicamente essa proposta, não me refiro até 
especificamente a essa, o meu medo é mais genérico. 
 
Presidente – Seria o recurso de revisão, Dr. Célio? 
 
Célio Cássio dos Santos – Recurso de revisão. Toda e qualquer decisão do 
Conselho são 15 dias úteis senão me falha a memória, não é, Dr. Manssur? 
 
Presidente – Sim. 
 
Célio Cássio dos Santos – Parece-me que depois que o Conselho profere a sua 
decisão, que é soberana e há o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais 
recurso, passaram-se esses 15 dias sem qualquer manifestação contrária parece-
me que é perigoso, passados alguns anos, como nessa proposta, alguns meses, ou 
a qualquer momento nós ficarmos, digamos assim, sem essa segurança da coisa 
julgada. Entendo perfeitamente que a Diretoria pode, como falei, não fazer a obra, 
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pode, como essa proposta fala, explicar que não irá utilizar o dinheiro, mas acho 
extremamente perigoso para o nosso futuro que façamos uma revogação de uma 
decisão do Conselho passado em julgado. Esse é o cerne da minha manifestação, 
não é absolutamente nada contra a proposta em si, muito embora ache até 
desnecessário, poderia ser feita apenas uma comunicação ao Conselho que o 
dinheiro não será utilizado, posto que não saiu. Mas, de qualquer forma, tudo 
bem. Agora, com todas as vênias, eu entendo que não podemos revogar essa 
autorização que houve há dois, três anos. É só nesse sentido, inclusive submeto 
essa colocação ao senhor, para sua superior análise. Obrigado. Boa noite a todos. 
 
Presidente – Eu é que agradeço. Veja, Dr. Célio, estudei bastante, até para buscar 
as palavras de como iria apresentar. Cheguei à conclusão, junto com meus pares, 
que o melhor seria cancelamento da autorização, porque nós só autorizamos a 
verba. O ilustre Conselheiro André Franco Montoro falou em justificação da 
proposta da Diretoria. Realmente, todos os atos, de acordo com a Constituição, 
nas decisões, nas deliberações devem ser justificados. Não é bem uma decisão, 
mas mister a justificação. Vou ler aos senhores, distribuí, mas vou ler, como vem o 
ofício do Presidente. A Comissão Jurídica deu parecer, não levantou essa questão, 
e a Comissão Financeira de igual modo, inclusive aplaudiu a medida. Diz assim o 
ofício da Diretoria: A Resolução 6/2019 autorizou a Diretoria a utilizar recursos do 
Fundo Especial, para execução da primeira fase da obra de requalificação do 
Centro Cultural. No entanto, ao iniciar, a atual gestão, aqui está um pouco a 
justificativa, Dr. André – todas as obras e reformas inicialmente previstas passaram 
por amplo processo de discussão interna. E diante do contexto e circunstâncias 
atuais a Diretoria decidiu por não conduzir tal intervenção neste momento. É a 
questão da oportunidade e conveniência. Agora vem a conveniência. Por outro 
lado, a Diretoria encaminhou propostas de utilização do Fundo Especial para obras 
e com reformas que considera prioritárias, – Aí está o item conveniência – 
devidamente justificadas em seus respectivos pedidos de autorização. E estão 
conduzindo os estudos para as obras e reformas para o novo Centro 
Administrativo, Tênis, lanchonete, vestiários, que em breve encaminhará para 
apreciação do Conselho, que demandarão recursos do Fundo Especial. Por isso 
solicitamos que o valor de R$11 milhões seja novamente incorporado ao valor 
disponível do Fundo Especial. Aí apenas uma questão de redação, não precisa ser 
incorporado, ele já estava, nunca saiu. Aí estão a adequação e conveniência que é 
o binômio que caracteriza o ato administrativo. Os Poderes são harmônicos e são 
independentes entre si. O Poder Legislativo, que somos nós, temos que fazer o que 
fizemos no item anterior, e também concedermos as autorizações de acordo com 
os 25 itens do artigo 45 do Estatuto Social nos quais fixadas  as competências do 
Conselho Deliberativo. O Art. 51, do Estatuto Social, por sua vez, diz: A Diretoria 
fica investida de poderes para administrar o Clube e decidir sobre toda e qualquer 
matéria de interesse administrativo, não podendo praticar outros atos, transigir, 
renunciar, alienar, compromissar, empenhar, enfim, empréstimos, onerar sem 
autorização. Mas para os atos de administração, é aquilo que eu sempre 
denominei de ato de gestão, ela tem autonomia. A ingerência do Conselho, falo 
isso com a maior delicadeza e com maior respeito, de determinar, faça, quando ela 
Diretoria entende que não é oportuno e que não é conveniente, extrapola um 



31/41 

pouco os exatos limites do Conselho. Mas os senhores são soberanos, os senhores 
é que decidirão da forma melhor, no alto saber e descortino que sempre 
caracterizou a soberania e independência deste Colegiado, que sempre denominei 
como Colegiado Maior. Com essas singelas considerações me honro muito em dar 
a palavra ao ilustre Dr. Antonio Moreno Neto, por favor. (Pausa) Enquanto o Dr. 
Antonio se habilita, ouvir o Dr. André Franco Montoro é uma honra muito grande, 
mas há um dispositivo, Dr. André, que diz que somente, agora, o senhor poderia 
fazer aparte, porque o senhor já se pronunciou e não é permitido, jamais vou falar 
vedado ao senhor, não seria permitido, não seria de bom tom permitir ao 
Conselheiro que volte ao mesmo assunto já após ter se pronunciado. Mas o senhor 
fazendo o aparte, com muita honra, será cedido se assim o orador entender. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas considerações 
sobre esse assunto, inclusive sabemos que tanto na iniciativa pública quanto na 
privada, quando se aprova um orçamento, uma verba para determinada obra, um 
determinado serviço aquela verba fica empenhada para aquele determinado 
objetivo. Devemos, na minha opinião, mudar o Estatuto e o Regulamento, porque, 
por exemplo, esses R$11 milhões aprovados no Conselho foram aprovados três 
meses antes de acabar a gestão anterior. Três meses antes você aprovar R$11 
milhões numa gestão que vai assumir, apesar que R$11 milhões faziam parte dos 
R$30 milhões gerais aprovados eu acho que não deveria ter essa possibilidade. 
Então, tanto na mudança estatutária quanto do Regulamento, como se faz na área 
pública quando tem eleição, a gente deveria ter um prazo anterior que não se 
poderia aprovar uma obra sem que deixasse para a gestão seguinte. Então, teria 
que ter um prazo anterior, seja seis meses, sei lá qual é o prazo. Em segundo lugar, 
eu acho que deveria ter um prazo também para aquela obra ou reforma que foi 
empenhada deverá ter um prazo para iniciar. A não ser que seja uma obra grande, 
que depende de aprovação de prefeitura, qual foi o estacionamento e assim por 
diante. Senão o que acontece, essa verba fica empenhada, vou citar um exemplo 
da minha gestão. Aprovamos uma verba na Cabana do Pai Tomás e o Presidente 
Cappellano corretamente utilizou aquela verba orçamentária que estava 
empenhada, utilizou para compor os recursos da reforma do Avenida. Então, acho 
que deveria ter um prazo, acho até, se o senhor permitisse, deveria ser feita, uma 
sugestão, uma Comissão para propormos uma mudança estatutária e regimental 
para evitar esses problemas, porque um Presidente que assume, se a obra não 
estiver iniciada ele não é obrigado a fazer uma obra que o Conselho aprovou. Se o 
Conselho aprovou é a vontade do associado, está certo, mas se aprovar num curto 
prazo assim anterior eu acho que não deveria ter essa possiblidade. É isso, 
Presidente. Muito obrigado. 
 
Presidente – Eu é que agradeço a sua atenção e, se porventura, vier uma proposta 
na forma regimental ou apresentada pela Diretoria ou por cinquenta (50) 
Conselheiros, com muita honra, se for estatutária, duas votações, depois 
Assembleia Geral. Se for apenas o Regulamento Geral, duas reuniões e, com muita 
honra, nós a colocaremos a tempo e a hora após os respectivos pareceres para 
apreciação deste Colegiado maior. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Trago aqui uma preocupação em relação a 
esse tema, apesar de achar que o tema é super pertinente, a preocupação é essa, 
a pertinência do tema, a gestão tem que ter certas flexibilidades, assim como o Dr. 
Antonio Moreno mencionou agora de prazos. Eu vejo o seguinte, se for uma obra 
que é feita para atender algum requisito legal e tem que ser aprovada um mês 
antes de uma transição dentro da gestão, não podemos simplesmente deixar de 
fazer essa obra, porque tem um quesito legal que está sendo pedido, é 
atendimento a uma norma. Ou seja, o tema realmente requer que seja pensado 
para que se faça algum ajuste. Há necessidade também de fazer ajuste, porém, 
acho que vale a pena trazer aqui aos Conselheiros uma visão muito clara, que esse 
Fundo Especial, que é o Fundo que contempla o montante de recursos 
direcionados para esse tipo de obra, ele não é um Fundo que tem uma conta 
bancária separada, ele é um numerário controlado numa planilha eletrônica, é 
uma conta gráfica. O montante de recursos de Custeio e do Fundo Especial estão 
em contas e aplicações bancárias que visam otimizar aplicação financeira. 
Portanto, esse é um recurso que nunca saiu do caixa do Clube, como o senhor bem 
disse, como também os Conselheiros que me precederam também comentaram, 
ou seja, ele não saiu de lá e também não existe a figura do empenho, que é a 
figura que existe no ente público, da verba que não foi gasta, mas está bloqueada 
para gastar. E o que me traz aqui, mesmo reconhecendo toda a necessidade de 
termos flexibilidade é a questão de precedente, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O senhor invocou aqui um precedente de 1995, 
salvo engano. 
 
Presidente – Sim. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E salvo engano também um precedente que 
dizia respeito a fazer ou não fazer uma reunião no mês de julho, se bem me 
lembro. Ou seja, o senhor invocou um precedente de, são praticamente 25 anos 
atrás, 26 anos atrás. 
 
Presidente – É um precedente. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sim, tudo que se faz com precedente fica para 
a história do Clube. Agora, um precedente de, como disse bem a Comissão 
Jurídica, de revogar um ato de Conselho, é uma coisa que precisamos ter muito 
cuidado do que vamos decidir hoje aqui, porque criar um precedente, onde a 
Diretoria, que é um órgão independente do Conselho, tem que ser harmônica com 
o Conselho. Conselho e Diretoria têm que trabalhar em harmonia, mas ambos são 
independentes. 
 
Presidente – Sim. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não me parece um bom legado que esta 
reunião venha a deixar para o Esporte Clube Pinheiros que se abra um precedente 
pelo título de revogação extemporânea, porque há prazos nos nossos 
ordenamentos que permitem, sim, que seja feita uma revogação. Mas essa daqui 
seria uma revogação extemporânea, não me parece que seja bom para o futuro do 
nosso Clube criar um precedente hoje, que daqui a 25 anos novamente possa ser 
usado numa situação que talvez não tenha o mesmo contexto que tenha esta de 
hoje. E o contexto que estamos falando, que insistiria com o senhor, que não seja 
tratado pelo aspecto de revogação. Esse dinheiro nunca saiu, então ele não tem 
porque voltar. Agora, a decisão de não fazer uma obra depende de contextos, que 
podem mudar, como a Diretoria colocou no seu parecer. Se precisaria mais ou 
menos detalhes, eu não entraria nesse tipo de debate neste momento, mas 
colocaria que se a Diretoria fala que está cancelando a obra, ela está cancelando é 
uma decisão dela, porque esta obra ou esta solicitação de verba foi aprovada pelo 
Conselho tendo em vista Planos Diretores, tendo em vista vontade do associado, 
se há outras condições, como a Diretoria julga ter esclarecido no seu pedido para 
que não seja feita a obra, que seja sob o título de cancelamento. Ou seja, se em 
algum momento essa necessidade voltar a ser premente que seja feito um novo 
pedido, como também se coloca nos pareceres, mas não como revogação, que 
ficou muito claro no parecer da Comissão Jurídica que isso seria uma revogação. O 
senhor juntando o item 3 ao item 4, também foi uma pergunta que fiz à Comissão 
Jurídica e também tive esse mesmo entendimento, que seria a mesma coisa de 
revogação. Ou seja, não se pediu 100%, como se fala no item 4, pediu-se um 
montante inferior. Então, estou revogando aquela aprovação para dizer que o que 
eu queria era um montante inferior. Peço encarecidamente, Dr. Manssur, ao 
senhor ao encaminhar essa votação e peço encarecidamente aos Conselheiros que 
considerem muito essa questão de o que significa gerar um precedente e um 
precedente de revogação de uma decisão do Conselho. Será que em algum 
momento futuro, e aqui desculpe-me se esse discurso parece ser político, mas 
quando uma maioria entender algo que vá contra uma decisão tomada por outro 
bloco que outrora fora maioria, será que ele vai ter o poder de revogar? Isso não 
podemos deixar acontecer, porque a gente sabe que há esta possibilidade. Não 
quero que esse discurso tenha o tom político e sim o tom prático de uma 
deliberação que ocorre no ambiente onde o Colegiado decide por maioria. É isso 
que queria falar, Dr. Manssur. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite a todos. 
 
Presidente – Com muita honra e respondo ao senhor. Quando apresentei a 
matéria, Dr. Luís, não falei em nenhum momento em revogação, eu falei em 
cancelamento de autorização. E é assim que vou colocar. O parecer da douta 
Comissão Jurídica na devolução do item 3, na palavra brilhante do Dr. Luiz Eduardo 
do Amaral Cardia como relator, acompanhado dos demais, S. Sa. fala em 
revogação, nomen iuris que ele adotou, mas também deixa claro que salvo melhor 
juízo o pedido da Diretoria trata-se de revogação de decisão tal, no seu parecer ele 
não se coloca contra. Eu obtempero a sua colocação que realmente o parecer da 
Comissão, que é opinativo e não vinculativo, fale em revogação. Já no outro 
parecer, que teve como relator o ilustre Dr. Renato Opice Blum, não está em 
nenhum momento dita a palavra revogação, e apenas ele deixa entender que 
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compete exclusivamente ao Conselho analisar e deliberar sobre a transferência e 
reforço. Portanto, conclui, dizendo que não há óbice à solicitação apresentada pela 
Diretoria. O que pondero ao senhor, já disse, não sou um mero espectador, tenho 
que opinar, como vou opinar no outro item, como opinei no anterior, é que a 
Diretoria tem o ato de gestão, o Conselho autorizou, o Conselho não pode obrigá-
la a fazer se ela entender que dentro dos princípios da oportunidade e 
conveniência, como ela colocou, não seria interessante manter a execução desta 
obra para cuja verba houve autorização. Então, coloco, resumidamente, 
finalizando estas considerações, que um dos pareceres fala em revogação, mas na 
verdade a Presidência do Conselho que apresenta a matéria, falou em 
cancelamento de autorização. E assim será formulado o quesito. Portanto, como 
não há mais inscritos eu dou por encerrada a discussão. (Pausa) Ah, o Dr. 
Cappellano me pediu para falar. Gostaria de dizer, graças à orientação, 
comunicação do Dr. Moreno, que o atleta Fernando Scheffer que recebeu a 
medalha de bronze é do Minas Tênis Clube, coirmão, da maior respeitabilidade, 
atleta brasileiro. Ficam aí os nossos cumprimentos também a essa coirmã pelo 
atleta que honrou as cores nacionais nos Jogos Olímpicos.  
 
Roberto Cappellano – ... Na verdade é o seguinte, queria concordar 100% com que 
o Dr. Moreno falou, eu acredito que tem que ter sim uma regra tanto para não 
fazer ou para fazer, exatamente para não ter uma justificativa: Ah, está perto do 
final ou está longe do final. Aí a regra, acho que ele está coberto de razão, para a 
gente ter uma alteração estatutária. Foi aprovado, não tenha uma discussão de 
fazer ou não fazer naquele momento. E o segundo assunto que queria também 
colaborar e agora o senhor acabou de esclarecer com a fala do Luís Figueiredo, 
exatamente com relação a não ser uma revogação. Eu acho que a gente não pode 
engessar a Diretoria, isso é um ato de gestão, a Diretoria que escolhe o que vai 
fazer, a Diretoria tem a competência da prioridade que ela quer decidir. E ela 
executa o orçamento que propuser, isso para mim é indiscutível, é soberania da 
Diretoria. Então, até ia falar para separar em dois casos. Primeiro, a parte 
financeira, que está coberto de razão, não tem um a para discutir. E a outra que o 
senhor está colocando agora, que seria cancelamento e não uma revogação de 
resolução, porque se a gente entrar numa revogação de resolução do Conselho 
passados os 15 dias úteis vai abrir um precedente horrível e não tinha essa 
consideração que o senhor colocou hoje, agora, neste exato momento, até então 
não tinha sido falado disso, porque daqui a dois, três anos quando muda, ou daqui 
a 10 anos, alguém quiser revogar uma resolução de um sócio benemérito, 
resolução do Conselho de uma punição ou resolução do Conselho de outra coisa, 
que são várias resoluções que o Conselho pode ter, eu acho o precedente, além de 
perigoso, não pode acontecer. Então, agora que o senhor colocou claramente, que 
até então não vinha isso em nada do material que foi colocado para votarmos, o 
senhor brilhantemente esclareceu, até ia pedir para o senhor deixar bem 
destacado que não estamos revogando nenhuma resolução no Conselho passado o 
prazo de qualquer tipo de recurso, não tem problema nenhum que a parte 
financeira está coberta de razão. Não estamos devolvendo nada, simplesmente 
estamos deixando de gastar, está lá, já não aparece há muito tempo em nenhum 
orçamento, em nenhum balanço do Clube, nenhum RAM, simplesmente estamos 
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só ratificando o ato que a Diretoria tomou, que é um ato de gestão, para mim não 
tem problema nenhum. É isso, era simplesmente essa colocação que queria fazer 
ao Dr. Antonio Moreno, que concordo com ele. Decidir se são três, seis meses, 
sabendo que o mandato é de dois anos. Aprovou, para não ter essa justificativa: 
Ah, não vou fazer porque foi no final. Ou ao contrário também, se aprovou e o 
Conselho é soberano, tem que se fazer para não ficar um embate entre a Diretoria 
e o Conselho quando o Conselho aprovar. Era só isso. Muito obrigado, Dr. 
Manssur. 
 
Presidente – Eu é que agradeço, Dr. Roberto, e sem querer justificar, eu já tinha 
pronto aqui o quesito. E o quesito que os senhores verão está escrito, jamais 
poderia fazê-lo agora: O Conselho aprova o cancelamento das autorizações? 
Coloquei das autorizações porque estou englobando uma e outra, que a causa de 
pedido é a mesma, jamais utilizaria a palavra revogação, porque o que se decide 
nesta Casa só pode ser revogado, como o Dr. Célio falou, pelos recursos cabíveis. 
Mas o cancelamento, como o Dr. Moreno ponderou e o senhor aderiu, 
evidentemente é um ato de gestão, que se enquadra no Art. 51, que li. Mas 
agradeço muito a sua consideração. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – ... Primeiro, está sendo uma reunião muito 
profícua, acredito que sua condução está sendo maravilhosa, com muita calma, 
tranquilidade e é isso que o Clube precisa. Vejo aqui dois ex-Presidentes, Dr. 
Moreno e o Dr. Cappellano, tive o prazer de trabalhar com eles, estarem opinando 
pela mesma situação. E na última gestão como Diretor de Obras eu vejo como é 
importante isso, seguir um alinhamento entre antes e depois. Acho que o 
Cappellano concorda comigo e o Dr. Moreno também, tem que se seguir uma 
linha. 
 
Presidente – Honre-nos com a pergunta, Dr. Padin. 
 
Cândido Padin Neto – Cappellano, você concorda em se fazer uma transição aonde 
se tenha já um acerto entre as Diretorias que saem e entram, das obras que vão 
ser edificadas, os problemas que estão existindo, para dar continuidade a um 
trabalho, porque senão vamos ter aqui, como aquela vez, fecha um túnel, não vou 
pôr outro túnel, não quero essa obra. Mas temos que ter essa continuidade. 
 
Presidente – O período de transição é importante. 
 
Cândido Padin Neto – Isso é importante, um prazo para essas obras serem 
executadas, isso também. Logicamente que uma obra grande um prazo maior, mas 
temos que ter isso. Acho que isso é até questão de um estudo, de uma Comissão 
nossa que a gente vai ter, inclusive para profissionalizar mais o Clube. Acho que a 
gestão profissional é uma coisa, até gostaria de ouvir o Cappellano se ele também 
entende que uma gestão profissional seria profícua para o Clube. Obrigado, Dr. 
Manssur, obrigado, Cappellano. 
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Roberto Cappellano – Padin, agradeço as palavras. Concordo plenamente com 
você e acho que a ferramenta para a gente fazer isso é o Plano Diretor voltado às 
prioridades, e as prioridades do Plano Diretor para ter continuidade, seja no 
esporte, seja nas obras, seja em quaisquer outros assuntos do Clube, nas 
mudanças de RH, tudo isso. Então, o Plano Diretor é fundamental aprovar a 
prioridade do Plano, porque o dinheiro do Clube é finito e a entrada para fazer as 
obras, falando especificamente de obras, Padin, é o dinheiro que vem da venda de 
títulos, que varia sempre em torno de R$10, R$12, R$13 milhões por ano. Então, o 
dinheiro que vai ter é esse, não vai ter dinheiro novo, exceto raríssimas exceções. 
Então, respondendo ao Padin, Dr. Manssur, é isso, acho que o que a gente precisa 
fazer é organizar o Plano Diretor e votar prioridade. E aí quando o Clube tiver o 
dinheiro executa aquilo que foi determinado, porque o recurso do Clube é finito e 
cada Diretoria, independentemente de estar acertando o que está se fazendo 
segue essa prioridade aprovada pelo Conselho, dando continuidade, para mim é 
muito claro e cristalino o caminho que tem que ser seguido. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Sr. Presidente, é sempre um prazer poder 
voltar aqui, mas contrariar ou obedecer o que V. Sa. colocou, eu vou fazer nesse 
meu aparte uma concordância com o ex-Presidente Toni Moreno, no sentido de 
que as decisões não podem ser tomadas de última instância, para amarrar uma 
nova Diretoria, concordo plenamente. E ao mesmo tempo vou em parte discordar 
com o meu grande amigo Roberto Cappellano, no sentido de que o poder 
soberano do Esporte Clube Pinheiros é o Conselho Deliberativo e a Diretoria tem 
que obedecer aquilo que é determinado pelo Conselho Deliberativo. Me dê a 
liberdade, Sr. Presidente, de lembrar um fato histórico. Em Los Angeles nos anos 
de 1970 houve uma grande discussão a respeito de qual seria o Plano Diretor da 
cidade. Ou seria o Metrô ou seriam os grandes viadutos. O prefeito defendia o 
Metrô, o plebiscito decidiu as grandes avenidas. Teve que fazer e fez com grande 
sucesso essas grandes avenidas. Quem for hoje para Los Angeles ou esteve nos 
anos anteriores verifica a grande quantidade de viadutos que foram realizados lá 
pelo prefeito, que era contra esses viadutos e era favorável ao Metrô. Acho que o 
prefeito tinha razão, historicamente tinha razão, mas ele cumpriu aquilo que a 
comunidade naquela ocasião determinava. A mesma coisa eu acredito, mudando 
claro as ceteris paribus, mudando as condições específicas do Clube, que também 
se refere às relações entre o Conselho Deliberativo e a Diretoria. O Conselho 
Deliberativo, como V. Sa., Sr. Presidente, insiste muito, é o órgão soberano do 
Esporte Clube Pinheiros. Se o Conselho Deliberativo decide que deve ser feita 
determinada obra, a mudança da Cabana do Pai Tomás por um projeto aprovado 
por arquitetos, isso deve ser executado pela Diretoria, ela não pode modificar. 
 
Presidente – Dr. Montoro, nós já recebemos o seu aparte, está compreendido e 
vou transmitir agora a palavra ao Dr. Cappellano, mas não houve pergunta, houve 
apenas uma manifestação complementar. 
 
André Franco Montoro Filho – Não tive tempo ainda de fazer pergunta. 
 
Presidente – Pois não. 
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André Franco Montoro Filho – A pergunta, meu amigo Cappellano concorda? 
 
Presidente – Ele já respondeu, ele acha que a gestão não pode ser engessada. 
 
Roberto Cappellano – É rápido.  
 
Presidente – Claro. 
 
Roberto Cappellano – Montoro, é muito rápido, o Conselho é tão soberano que dá 
posse na Diretoria, é o órgão máximo do Clube. Não sei se todos me ouviram, vejo 
o Conselho tão soberano, tão órgão máximo que ele dá posse na Diretoria. São 
coisas distintas que acho que posso ter passado despercebido. Sou contrário, acho 
que a Diretoria não tem que revogar decisão do Conselho, que já expliquei. 
Contudo, orçamento, atos de gestão, que a Diretoria sabe as prioridades do 
momento, até porque não foi votado nenhuma prioridade, por isso que é do Plano 
Diretor, respondendo ao Dr. Padin. A Diretoria no meu entendimento tem seu 
poder e ela que decide o que deve fazer. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – .. O Dr. Manssur nos trouxe algum conforto no 
que tange à questão da revogação, mas queria perguntar a você, aliás, antes disso 
gostaria de dizer que também concordo com a sua manifestação e a do Toni 
Moreno, eu acho que a gente deveria providenciar um projeto de alteração para 
eventualmente as autorizações terem um prazo predeterminado. Mas o que 
queria perguntar a você é o seguinte, na última reunião houve uma grande 
celeuma sobre aquele rapaz do título benemérito. Se hoje houvesse uma proposta 
de cancelar aquela aprovação, não revogar, cancelar, o que você entende disso? 
Porque eu, com todas as vênias, o Dr. Manssur nos explicou que não seria revogar, 
seria cancelar, mas no meu entendimento a partir do momento que cancelamos 
qualquer decisão do Conselho, seja lá qual for, o efeito prático vai ser exatamente 
o mesmo. Em outras palavras, nós estaríamos, como o exemplo que dei, 
cancelando a concessão da benemerência para aquele rapaz, da última reunião. 
Então, queria saber sua opinião sobre isso, porque me parece que ainda que não 
seja revogação, seja cancelamento, nós estaremos criando um precedente que em 
algum momento no futuro pode nos causar sérios problemas. Eu acho que bastaria 
uma informação da Diretoria, falando que não vai utilizar essa verba, como todos 
que se manifestaram, com exceção do Professor Montoro, concordaram que ela 
tem esse direito de não efetivar a obra, bastaria isso. Então, queria saber sua 
opinião sobre essa palavra cancelar em cotejo com revogar, qual é a diferença? 
Honestamente não consigo, acho que o problema vai ser o mesmo. 
 
Roberto Cappellano – ... Acho que na verdade a gente está querendo ser mais 
realista que o rei, né, para mim é isso, acho que a informação seria o melhor 
caminho e não teria problema nenhum de nenhum sinônimo ou de algum 
entendimento equivocado num futuro distante ou próximo. Mas como acho que 
será colocado em votação de qualquer jeito, separaria, porque a gente quer 
inventar, é o ineditismo, nunca veio isso, estou há muito tempo no Conselho, uma 
proposta dessa da Diretoria. É inédito, todas as Diretorias que não fizeram obras 
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nas Diretorias antecessoras simplesmente não fizeram, e comunicaram, simples 
assim. Agora, a gente está inventando ou trazendo um novo jeito, pode ser um 
aprimoramento, atendendo ao que o Dr. Antonio Moreno falou, se a gente 
melhorar o nosso Estatuto, mas hoje isso não existe em nosso Estatuto, então, é 
um ineditismo que está se trazendo. E tudo que é inédito tem que se tomar muito 
cuidado para não ter precedente. Se não for na linha da informação, que acredito 
que o Dr. Manssur, não sei, a decisão é dele, e para mim estaria suficientemente 
esclarecido e finalizado o problema, a gente for votar, então em vez de 
cancelamento de autorização ou revogação de resolução eu acharia outro 
sinônimo ou outra brecha. Vocês são juristas sabem melhor do que eu. 
 
Presidente – São todos sinônimos, Dr. Roberto, pode se tornar sem efeito, pode 
ser cancelado, o importante é aquilo que o senhor falou, não podemos obrigar a 
gestão a praticar um ato. 
 
Roberto Cappellano – Estou na mesma linha, Dr. Manssur, a única coisa que acho 
que poderíamos colocar de diferente não seria cancelamento da autorização ou da 
resolução, seria cancelamento do empenho. Aí, indo na linha que o Dr. Célio está 
falando, não está se revogando nada, está cancelando aquele empenho. E 
teoricamente, indo na linha do que o Dr. Antonio Moreno falou e que todos aqui 
também falaram, teria um prazo para se executar. Passou dois, três anos que 
aprovou, cancelou aquele empenho. Aí não se revogou nada e não tem o dinheiro. 
Se alguém um dia quiser fazer vai lá e pede o dinheiro de novo, o Conselho 
participa, o Conselho é soberano. Acho que está todo mundo contemplado, seria 
por aí. Acho que é isso, respondendo ao Dr. Célio. 
 
Presidente – A ideia foi justamente essa, pelo que senti das explicações dadas. ... 
Dou por encerrados os debates e vamos à votação, um quesito, dependendo da 
resposta ele serve para dar a solução para os dois itens, o 3 e o 4.  
 
Votação / Deliberação 
Por 62 contra 36 votos, foi aprovado o cancelamento das autorizações objeto das 
Resoluções do Conselho Deliberativo nºs 06/2019, de 25/02/2019 e 30/2016, de 
31/10/2016, conforme solicitado pela Diretoria. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-12/2019, referente à primeira discussão 

e votação de proposta formulada por setenta e cinco Conselheiros, 
de alteração do inciso X, do Art. 77, do Regulamento Geral; inciso 
XVI, do Art. 14 e Art. 37, do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, com a inserção de um parágrafo único; inciso VII, do 
Art. 5º e inciso V, do Art. 6º, do Regimento Interno da Diretoria.. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Antes de abrir a discussão, 
propôs e o Plenário concordou em prorrogar a reunião por 15 minutos, a fim de 
esgotar a pauta.  
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Andreas de Souza Fein – ... Queria só comentar rapidamente que nós todos no 
desempenho das nossas funções de Conselheiro, que já tivemos necessidade de 
solicitar informações às Diretorias, nós já nos deparamos com a frequente 
morosidade no recebimento das respostas. Há inúmeros exemplos desse fato, não 
creio que seja necessário me alongar muito nesse assunto, me restringirei a três 
exemplos que são bastante característicos. Primeiro, entre a minha primeira 
solicitação de esclarecimento sobre a cobertura do Poliesportivo e o início do 
recebimento das respostas decorreram-se mais de seis meses. Entre a minha 
primeira solicitação de esclarecimento sobre as obras da alameda lindeira à 
Angelina Maffei Vita e o início do recebimento das respostas decorreram-se 
igualmente mais seis meses. Quando solicitei a ata do concurso do Salão de Festas 
precisei de 11 meses para receber a resposta. O prazo, todos sabemos, é de 30 
dias. Antigamente, no passado quando não havia sistemas informáticos ou eles 
eram muito mais limitados do que são hoje, os 30 dias de prazo para as respostas 
estabelecidos em nosso Regulamento, no inciso X, do Art. 77, poderiam ser 
necessários. Hoje, porém, com os recursos disponíveis e a excelência do aparato 
administrativo funcional de que o Clube e as Diretorias dispõe, ele não mais se 
justifica. A alteração de fato proposta é do Art. 77, do Regulamento Geral,...  
 
Presidente – Perfeito. 
 
Andreas de Souza Fein – ...que propõe melhorias de celeridade e de transparência, 
na medida em que disponibiliza a todos os Conselheiros o conhecimento das 
questões levadas à Diretoria. Essa medida inclusive contribuirá para melhor 
eficiência administrativa, desde que sabendo do que já se demanda a Diretoria 
possibilitar-se-á aos Conselheiros evitar a repetição de demandas já apresentadas. 
As alterações subsequentes do Regimento Interno do Conselho e da Diretoria são 
apenas adequações dos ordenamentos a essa alteração. Os tempos mudaram, 
temos ferramental, Dr. Manssur, que permite maior agilidade e a demanda por 
aperfeiçoamentos e transparência constante e crescente. É chegado o momento 
desse aperfeiçoamento. E encaminho meu voto favorável à aprovação dessa 
proposta e incentivo todos os colegas a fazer o mesmo. Esses os meus 
comentários, Sr. Presidente, prezados colegas. Muito obrigado pela atenção. Boa 
noite. 
 
Presidente – É uma honra enorme ouvi-lo, o cumprimento pelo trabalho, pelo 
zelo. Dou por encerrada a discussão, tendo em vista que não há mais Conselheiros 
inscritos. Como lhes disse, sou um coordenador entre iguais, não sou um mero 
espectador, mas tenho evidentemente que apresentar as considerações quando 
forem necessárias. A redação vigente do Art. 77, a cabeça do artigo: Compete ao 
Presidente do Conselho Deliberativo, é mantida na proposta do ilustre Conselheiro 
Fein. O inciso X original, de forma geral e não casuística, diz – despachar e 
encaminhar pedidos de informações, dados ou pareceres dos srs. Conselheiros, à 
Diretoria ou diretamente a quaisquer órgãos do Clube, sobre assuntos de 
competência específica das atividades desses órgãos, pedidos esses que deverão 
ser atendidos no prazo máximo de trinta (30) dias. E aqui entendo correto 30 dias, 
entendo que são corridos e não úteis, porque essa disposição é de direito material, 
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de direito substantivo e não de direito processual, onde quando em dias são dias 
úteis, por uma alteração havida na Legislação Processual. O Dr. Fein apresenta a 
seguinte proposta, peço atenção aos senhores que a matéria é importante, sei que 
estamos no adiantado da hora, estamos cansados, mas a matéria é importante, 
tudo que for aprovado aqui é importante. Farei as considerações. Inciso X, 
primeira parte está praticamente igual, o que altera? Anotei. Dr. Fein altera, que o 
Presidente da Diretoria ou quaisquer órgãos deve atender, enquanto que no 
Regulamento Geral fala em trinta (30) dias, que são trinta (30) dias corridos, Dr. 
Fein estabelece três (3) dias úteis, e aí completa, esses pedidos deverão ser 
copiados a todos os Conselheiros logo de seu protocolo no Conselho e colocados 
no portal do Conselho, no site do Conselho, onde ficarão exibidos desde sua 
recepção até decorridos 30 dias depois da colocação da resposta da Diretoria no 
site do Conselho – Resposta essa que deve ser, segundo ele, três (3) dias úteis – A 
resposta deverá ser colocada no site logo de seu protocolo e nele ficar exibida por 
30 dias corridos contados a partir do seu protocolo no Conselho. Agora, senhores, 
atenção – O Presidente do Conselho não poderá colocar em discussão nenhuma 
proposição ou solicitação de Diretoria enquanto houver referidos pedidos de 
informação não respondidos pela Diretoria no prazo retro definido e que tenham 
sido protocolados em até 20 dias anteriores ao da data da reunião. Esta é a 
proposta. Então, os senhores viram bem, ela modifica de 30 dias para 3 dias úteis, 
e, se porventura, não responder nenhuma matéria mais do Conselho pode ser 
colocada. Ou seja, isso se chama obstrução de pauta. Mas vamos colocar em 
votação. Vamos ler todas, porque aí a gente pode pôr em bloco, pelo adiantado da 
hora. Como bem colocou o Dr. Fein, os demais itens são adequações. O Art. 14, do 
Regimento Interno está mantido, são atribuições do Presidente. Inciso XVI – 
resolver sobre os requerimentos que lhe forem apresentados. Dr. Fein mantém, 
observado aquilo que ele disse, responder em 3 dias úteis. Essa é a alteração que 
ele coloca no inciso XVI, do Art. 14. Art. 37 – concluído o Expediente será iniciada a 
Ordem do Dia. Dr. Fein concorda, mas põe um parágrafo único – da Ordem do Dia 
somente poderão constar proposições da Diretoria se o inciso X, que ele propôs de 
responder em 3 dias úteis estiver atendido. Então, vamos ao contrario senso, 
estou dando as colocações aos senhores dentro daquela premissa de que lhes 
dissera, não sou um mero espectador, eu tenho que trazer colaboração aos meus 
pares, aos meus iguais. Ou seja, se porventura, não for atendido, na Ordem do Dia 
não se poderá colocar nada, porque a Diretoria não apresentou a resposta, 
informações no prazo de 3 dias úteis. Posteriormente, no Art. 5º - compete à 
Diretoria a mesma coisa, prestar informações e esclarecimentos ao Conselho, 
atendendo à solicitação da Mesa e dos Conselheiros, sempre por meio daquela, 
atendendo o prazo sempre de 3 dias úteis. E compete ao Presidente representar a 
Administração em atos oficiais perante o Conselho Deliberativo, prestando a este 
as informações solicitadas, podendo delegar ao Vice-Presidente, Assessor de 
Planejamento ou qualquer Diretor da área, aí vem, respeitado o prazo de 3 dias 
úteis. Em singelas considerações, esta é a proposta formulada pelo ilustre 
Conselheiro, Dr. Fein, diminui de 30 dias a resposta da Diretoria a 3 dias, e qui ait 
ad eum, ou seja, enquanto não respondida nenhuma matéria poderá ser objeto da 
Ordem do Dia. Os senhores avaliem esta colocação e votem de acordo com a sua 
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ciência e com a sua consciência. Razão pela qual, pediria ao Administrador do 
sistema que coloque com relação a este item o quesito de nº 5, por favor.  
 
Votação / Deliberação 
A proposta foi rejeitada por 72 contra 24 votos. 
 
Presidente – Senhoras e Senhores Conselheiros, conseguimos encerrar a pauta de 
hoje, só tenho uma palavra a lhes dizer, aliás, duas, porque vou pôr um 
aumentativo, muito obrigado, são as duas palavras que lhes tinha a dizer, não 
apenas pela colaboração, não apenas pela presença, mas fundamentalmente por 
me terem orientado num item complexo, que era o item 2. Espero que da forma 
que como me conduzi que tenha contemplado as duas possibilidades muito bem 
lançadas pelos senhores. Se porventura eu retardei os trabalhos na forma como 
me conduzi, mais uma vez eu lhes peço escusas. Aceitem-na, por favor, porque 
parte de quem imbuído de boa fé e de quem tem por todas as senhoras e 
senhores, sem exceção, o maior respeito, a maior consideração. Nos momentos 
que passo hoje eu lhes posso dizer, o maior orgulho de minha vida tem sido poder 
estar coordenando e trabalhando ao lado dos senhores pelo aperfeiçoamento do 
ordenamento institucional do nosso Clube. Muito obrigado. Fiquem com Deus e 
vamos nos rever em agosto, na forma em que a ciência e a medicina nos 
permitirem. Que Deus os abençoe e muito obrigado e desculpe-me mais uma vez. 
Muito obrigado. Um abraço a todos. 
 

 
ENCERRAMENTO 
Presidente - Informou o número de Conselheiros que participaram da 
reunião e deu por encerrados os trabalhos às 23:59 horas. 

 
* * * 

 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 720ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 30 de agosto de 2021. 
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