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ATA DA 721ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021, PELO FORMATO HÍBRIDO 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de setembro do ano dois mil e vinte e um, em primeira 
convocação, às dezenove horas, com a participação de cento e oitenta 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur  
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 – Havendo quórum legal, declarou instalada a sessão em primeira 
convocação, desde logo determinando a execução do Hino do Esporte Clube 
Pinheiros, o que foi feito na sequência. Prosseguiu, tecendo esclarecimentos sobre 
o funcionamento da reunião híbrida e sobre o encerramento da lista de presença e 
do acesso à plataforma, às 20:30 horas, lembrando que os retardatários poderiam 
participar das discussões, contudo não teriam direito a voto. 
 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para a Reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes 
convocados para esta reunião: Paulo Amaral Amorim e Roxana Pinto de Castro 
Parodi Netto, da Chapa Participação Viva. As Associadas Fernanda Lopes Freixosa, 
da Chapa Pra Frente Pinheiros e Ana Isabel Arruda Pereira de Oliveira, da Chapa 
Sou + Pinheiros, embora devidamente convocadas, não se encontravam presentes 
neste ato.  
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Apresentou propostas da Mesa do Conselho, acolhidas e subscritas 
pelo Plenário como um todo, consignando votos de pesar por falecimentos 
ocorridos recentemente, a saber: Associada Creusa Maria Colaferri Silva, mãe do 
Conselheiro Décio Cecílio Silva Junior; Associada Violeta Pedro Bacelar de Barros, 
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esposa do ex-Conselheiro e ex-Vice-Presidente da Comissão de Veteranos, Walter 
da Silva Bacelar de Barros; Sr. José Antônio Silveira Ribeiro, Vice-Presidente 
Financeiro do Sindi Clube; Sr. Julio Fernandes Augusto, pai da Conselheira Janne 
Marcia Augusto Paiva, Diretora Adjunta de Fitness, tendo apresentado proposta no 
mesmo sentido o Conselheiro Andreas de Souza Fein; Associado José Roberto 
Nunes Moreira da Silva, esposo da Conselheira Maria Ângela Franco de Faria 
Moreira da Silva, neste caso tendo também manifestado pesar os Conselheiros 
Luiz Eduardo Fernandes e Luís Alberto Figueiredo de Sousa, e, a pedido do 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, informou que a Missa de Sétimo 
Dia seria celebrada no próximo sábado, dia 02/10/2021, na Igreja Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro. Prosseguiu, propondo votos de congratulações coma Sra. 
Major Doutora Glauce Roquini Brazolin e seu esposo, o Conselheiro Carlos 
Alexandre Brazolin, Vice-Presidente da Diretoria, pois no mês de agosto deste ano 
ambos receberam a Medalha Officer da Ordem Militar e Hospitalar de São Lazaro 
de Jerusalém. Votos aprovados. Passando às comunicações da Presidência, assim 
se pronunciou: “Considerando o êxito do procedimento adotado, que é esta 
modalidade de reunião que permite funcionamento normal de Conselho 
Deliberativo, bem como por coerência e, especialmente, por medida de economia, 
esta Presidência da mesma forma como já envia aos senhores o material das 
reuniões de forma eletrônica, de forma digital, até por uma questão de economia 
eu também irei passar a adotar o envio do Edital de Convocação das nossas 
reuniões plenárias, que sempre se realizam na última segunda-feira de cada mês, 
vou fazê-lo também por meio eletrônico, juntamente com os demais documentos. 
É disforme eu enviar os documentos por meio eletrônico e continuar mandando as 
convocações através de pessoas que levam as comunicações em casa a todos os 
senhores. Então, adotarei o envio das convocações também por meio eletrônico. 
Como já falara aos senhores anteriormente, esta reunião é na forma híbrida, 
temos agora já um número representativo, como era representativo o anterior, de 
Conselheiros presentes em Plenário, e temos um número altamente significativo 
de Conselheiras e Conselheiros em suas respectivas casas ou escritórios. Os que 
estão presentes no Plenário receberam logo que entraram um aparelho que vou 
denominar “aparelho votante”, que parece uma pequena calculadora. Pois bem, 
ele tem um painel numérico e servirá no momento de votação. Então, vou explicar 
no momento certo, serão as teclas 1 e 2, não haverá nenhuma dificuldade e 
nenhuma dúvida. Apenas vou solicitar que quando terminarmos a reunião os 
Conselheiros, por favor, devolvam este aparelho, para que eles possam, entregues, 
serem novamente guardados para as próximas reuniões. ... queria fazer ... um voto 
de pronto restabelecimento à figura extraordinária da Sra. Nice Lima, que teve 
uma queda, mas se Deus quiser vai se restabelecer prontamente. ... Como dizia 
aos senhores que estão em casa e os presentes, a votação pelo teclado é para os 
que estão aqui e é muito simples. Quando estivermos no momento da votação e 
projetarmos os quesitos, quem teclar o nº 1 estará votando pela aprovação do 
quesito; quem for contrário à proposta objeto do quesito, apenas e tão somente 
apertará o nº 2; aquele que não clicar ou que não apertar nem o nº 1 nem o nº 2 é 
porque estaria se abstendo de votar. Esta é a fórmula simples deste teclado que 
trouxemos aos senhores. O que quero dizer e é importante é que o sistema dos 
que estão em casa é o mesmo que está aqui. Quando eu declarar aberta a votação, 
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quem estiver em casa e votar no local apropriado, nº 1 ou nº 2, o voto estará 
sendo concomitante aos que votarem aqui; o sistema é integrado, não há dois 
sistemas, é uniforme, harmônico e perfeito. Fizemos esse teste em horas em 
reunião passada feita pela Mesa e pelos técnicos do Clube e da entidade que nos 
assessora e esse sistema está perfeitamente acoplado. Da mesma forma a 
transmissão. Quem está em suas casas no modo virtual puro está a nos ver e nos 
ouvir tudo que estamos a dizer aqui; os que estão aqui, quando alguém pedir a 
palavra em suas dignas residências, aquilo que ele falar em sua casa ou no aparte 
ou nos itens da Ordem do Dia será projetado na tela e os senhores verão a imagem 
e o som. Praticamente estamos, vou usar uma expressão muito familiar, estamos, 
embora misturados, todos juntos. Misturados, mas todos juntos. Quero comunicar 
aos senhores que a próxima reunião, que será no dia 25 de outubro, onde 
assuntos de maior relevância, como uma alteração estatutária para adaptação do 
Estatuto a uma nova lei municipal, tendo por objeto a questão atinente ao IPTU, já 
será realizada no CCR, como anteriormente, também de forma híbrida. CCR esse 
que está lá totalmente adaptado com essa mesma segurança que estamos tendo 
aqui para receber a todas as senhoras e senhores que integram este Colegiado, 
que é fundamental obviamente para o Esporte Clube Pinheiros.  
 
José Ricardo Pinheiro Lima – ... O motivo de vir aqui, até que fizesse isso 
pessoalmente ao Dr. Manssur, porque é um voto de louvor a um atleta que é uma 
lenda no esporte. Sou um Conselheiro que há 40 anos estou nesta Casa, aprendi 
muito, principalmente com os ídolos. E os ídolos deste Clube chama Esporte Clube 
Pinheiros, sempre aprendi a ser um Conselheiro do esporte, quem me conhece, há 
muitos anos atuei na modalidade de Natação, Basquete também, mas o Polo 
Aquático foi onde me dediquei mais, onde consegui alguns títulos. Mas muito 
pouco perto da homenagem que quero prestar aqui, espero toda aprovação deste 
Conselho, para o Eric Tebbe Borges, atualmente é coordenador da seção de Polo 
Aquático. É um mito, foi o melhor jogador de todos os tempos do Brasil, lógico, do 
Esporte Clube Pinheiros, isso não somente em minha fala, mas um Conselheiro até 
me solicitou que fizesse essa homenagem também, o Ivo Carotini, que foi 
Secretário de Esportes e capitão da Seleção Brasileira de 1960 a 1964. O Eric, uma 
pessoa muito simples, mas que promoveu principalmente o que precisamos muito 
neste Clube; tenho muito contato com vários atletas ainda de Polo Aquático e 
alguns dirigentes, principalmente o atual dirigente, o Marcos Maynard, que é 
muito meu amigo, tenho certeza que ele está precisando e muito de todo nosso 
apoio, principalmente desta Casa. Ele já foi Diretor de Esportes, tem total 
competência de ter essa estrutura do Eric Borges, que foi considerado um dos 
melhores jogadores do mundo. Atuou pela Seleção Brasileira, três medalhas no 
Pan-americano, cinco no Sul-americano, quer dizer, é uma sumidade como atleta 
na modalidade, principalmente o trabalho que ele vem fazendo junto à base. 
Quem passar na piscina nas tardes de segunda até quinta-feira verá crianças de 6 a 
10 anos praticando Polo Aquático. Quem se lembra da Escolinha da Tia Rita, 
começou assim, hoje todos sabem o que é a Escolinha da Tia Rita. E assim será no 
Polo Aquático também, não tenho dúvida, é uma modalidade que as crianças, hoje 
temos lá mais de 30 crianças de 6 a 10 anos. E de 10 a 14 anos houve um 
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crescimento de 200%, quase 200 crianças. Então, vale a pena conhecerem o 
trabalho do Eric. Deixo aqui essa solicitação. (Voto aprovado). 
 
 

5) ORDEM DO DIA 
Item 1 - Apreciação das Atas da 719ª e 720ª Reuniões Extraordinárias, 

realizadas, respectivamente, nos dias 24 e 30 de agosto de 2021. 

Presidente – Os Senhores receberam o link de acesso das atas com o Edital de 
Convocação. Antes de apresentar as considerações do Dr. Luís Alberto Figueiredo 
de Sousa, de caráter formal, sempre colaborando, eu busquei fazer o resumo da 
ata, mas as colocações que o Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa fez 
hoje, eu as recebo e acolho, porque na verdade a ata tem que ser a síntese do que 
se passa aqui. Tenho procurado sintetizar, porque a leitura às vezes, estamos 
tendo assuntos todos de muita importância, às vezes se alonga, procurei resumir. 
Mas a colocação do Dr. Luís, de que às vezes o resumo pode trazer uma distonia, 
ou uma inadequada interpretação eu vou seguir a observância. Com relação às 
adequações do Dr. Luís são questões apenas de caráter morfológico e estão 
acolhidas. Mas vou fazer um teste; vou colocar em votação somente para que 
possamos usar este equipamento votante que os senhores receberam. ... Os que 
estiverem de acordo com as Atas, coloquem o nº 1; quem não estiver votará o nº 
2, é somente como teste para os senhores verem como essa máquina funciona 
direitinho. E os que estão em casa votam no sistema habitual. É uma homenagem 
que presto aos senhores e é um teste para verificar que o equipamento técnico é 
muito bom. Os senhores têm um minuto para votar, então, nº 1 é que estão de 
acordo com as Atas, nº 2 é quem não estiver de acordo. Para CONFIRMAR o voto é 
na tecla OK, que está em cor verde. ... 101 votaram a favor da aprovação das atas; 
6 votaram pela não aprovação... quero agradecer por esses 6 votos, muito 
importantes pelo teste. Total de votos: 107. .. as atas estão aprovadas, com as 
retificações do Dr. Luís Alberto Figueiredo de Sousa (a saber: Ata da 719ª Reunião: 
DE: “...porque até então a informação que recebia da Diretoria era de que 50% da 
obra estava colocada, ...” PARA: “...porque até então a informação que recebia da 
Diretoria era de que 50% da obra estava concluída, ...”; DE: “...A urgência é o 
processo criminal que dá esses 30?” PARA “...A urgência é o processo criminal que 
dá esses 30 dias?”; DE: “...Disse esperar que a Diretoria responda, porque na 
anterior a Diretoria não respondeu...” PARA: “...Disse esperar que a Diretoria 
responda, porque na SOLICITAÇÃO anterior a Diretoria não respondeu....”; DE: 
“...uma pessoa que não é da área recebeu atribuição da Diretoria de negociar e...” 
PARA: “...uma pessoa que não é da área DE PATRIMÔNIO recebeu atribuição da 
Diretoria PARA negociar COM A EMPREITEIRA e...”; DE: “...como a própria 
construtora colocou que ela teria interesse em construir, a R$ 15.900.000,00,...” 
PARA “...como a própria construtora colocou que ela teria interesse em CONCLUIR 
A OBRA  a R$ 15.900.000,00,; Ata da 720ª Reunião: DE: “...Retirando  somente  
para  qualquer  Conselheiro,...” PARA: “...Retificando  somente  para  qualquer  
Conselheiro,...”; DE: “...E temos  essa  janela  de oportunidade,  que  deixo  aqui  
uma  solicitação  à  Diretoria,  não  podemos  fazer  isso, esporte  e patrocínio...” 
PARA: “...E  temos  essa  janela  de oportunidade,  que  deixo  aqui  uma  
solicitação  à  Diretoria,  NÓS  podemos  fazer  isso, esporte  e patrocínio...”). 
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Item 2 - Apreciação do processo CD-19/2021, referente ao pedido formulado 
pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo, para utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$ 97.722,00, para 
Novo Sanitário no 5º andar do Conjunto Desportivo. 

Presidente – Pois bem, foram ouvidas as Comissões Permanentes de Obras, 

Jurídica, Financeira e de Saúde e Higiene e nós encaminhamos aos senhores os 

pareceres e as principais peças do processo. Quero dizer a todas e a todos que há, 

não vou dizer recomendação, e a Diretoria com muita honra nos está a assistir, no 

parecer da Comissão de Obras, vou denominar, lembrando de um querido 

professor da faculdade, há dois imperativos autorizantes, portanto, não vou 

chamar recomendações, vou chamar de imperativos autorizantes, que tenho 

certeza que serão observados. Portanto, se aprovada este pedido de autorização, 

ele o será com estes dois imperativos autorizantes: 1 – Como com o fechamento 

do vão, do espaço no 5º andar com uma laje haverá embora pequeno, um 

aumento na área construída, o Clube por óbvio deverá providenciar a 

regularização junto à municipalidade de São Paulo. Esse é o primeiro imperativo 

autorizante que se apresenta à digna Diretoria. 2 – Principalmente, é uma questão 

de salubridade, pelo fato de já ter sido fechada a circulação de ar no primeiro 

andar, que a douta Diretoria analise os efeitos da circulação de ar com o 

fechamento da laje no 5º andar. Portanto, os dignos Engenheiros deverão se 

acautelar com relação a este segundo tópico. Não há oradores inscritos, ... dou por 

encerrada a discussão.  

 

Votação / Deliberação: 

Por 90 contra 30 votos, o Egrégio Conselho Deliberativo por votação majoritária 

aprovou o pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos 

do Fundo Especial no valor estimado de R$ 97.722,00, para Novo Sanitário no 5º 

andar do Conjunto Desportivo, pedindo à Diretoria, por intermédio de sua Mesa 

Diretora, que observe, os dois imperativos autorizantes antes declinados pelo Sr. 

Presidente: o fechamento do vão no 5º andar, haverá um aumento, embora 

pequeno, da área construída. Como tudo que ocorre no Clube é regularizado, isto 

junto à Prefeitura de São Paulo; e também a questão concernente à circulação de 

ar, a exemplo do que fez no 1º andar.  
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Item 3 -  Apreciação do processo CD-17/2021, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo, para utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$ 70.040,00, para 
Iluminação de Led das Quadras Esportivas do 4º andar do Conjunto 
Desportivo. 

Presidente - ... foram ouvidas as Comissões Permanentes de Esportes, de Obras, 
Jurídica e Financeira e os senhores tiveram acesso aos pareceres e demais 
principais peças do processo. Lembro que em seu parecer, a douta Comissão 
Financeira, cujo Presidente se encontra, receba meus cumprimentos, Dr. Andreas, 
recomenda o seguinte: a definição de métricas pertinentes e objetivas para 
avaliação dos resultados do presente pedido. Para analisar custo/benefício, deve-
se apresentar um comparativo da situação atual frente a situação proposta, 
destarte, recomenda- se que, futuramente, os pedidos de alterações semelhantes 
apresentem uma tabela comparativa dos custos de utilização (energia elétrica), 
manutenção e luminescência da atual iluminação frente os mesmos dados 
projetados para o caso da iluminação de LED pretendida. Esta informação 
quantificaria e reforçaria a justificativa do pedido. E digo-lhes mais, hoje um jornal 
de grande circulação de São Paulo, jornal histórico, havia uma matéria muito 
interessante no Caderno de Economia, sobre a necessidade, a Diretoria está aí 
contemporânea aos fatos, numa situação que estamos vivendo de trocarmos as 
lâmpadas comuns pelas lâmpadas de LED. Então, se isso vier a ser aprovado que se 
faça o mais rapidamente possível, tendo em vista inclusive essa questão energética 
que estamos passando, para também nos adequarmos ao momento atual. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Dr. Manssur, nós como uma Instituição sem 
fins lucrativos, uma Entidade de prática desportiva tal qual somos temos que ter 
dois princípios muito claros na gestão do Clube. O primeiro é o seguinte, temos 
que manter o mais elevado saldo nos nossos fundos, sejam eles os fundos de 
reserva, de emergência, o próprio fundo que se destina a obras. De outro lado nós 
precisamos manter a modicidade dos nossos custos para que os custos sejam os 
mais reduzidos possíveis, porque com custo reduzido nós mantemos todas as taxas 
e contribuições no seu nível módico. Pois bem, essa proposta tem um caráter 
muito bonito, porque ela ajuda a reduzir o nosso custo, então, é brilhante ter uma 
proposta dessa maneira, inclusive a Comissão de Obras no seu parecer nos dá uma 
ideia de quanto seria essa economia, porém ela não preserva fundos, Dr. Manssur. 
Existem empresas, empresas de grande porte que em contato direto com o Clube, 
sem intermediação nenhuma, presta o seguinte serviço, eles instalam esse tipo de 
luminária e compartilham o resultado. Pegando por base aquilo que se tem no 
relatório da Comissão de Obras, um percentual daquela economia iria para esta 
empresa e outro percentual fica com o Clube. Ou seja, essa seria uma solução que 
traria não só a modicidade, mas também preservaria os nossos fundos, Sr. 
Presidente. Veja que nós teríamos dois benefícios. Então, em relação a esta 
proposta, Dr. Manssur, eu traria com um senso de contribuição ao respeito do 
dinheiro suado do nosso associado, a primeira coisa, que se pense se não vale a 
pena fazer esse estudo. Em ocasiões anteriores este estudo foi apresentado para 
uma empresa, porém para um limite muito pequeno de lâmpadas, nós temos que 
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pensar no Clube inteiro. Economia se faz na totalidade aqui da iluminação e temos 
muito ainda o que iluminar. Veja exemplo deste Salão de Festas, veja exemplo de 
outras áreas que temos que iluminar no Clube. Então, temos ainda um 
reservatório de ocorrência que pode ser utilizado para esse fim. Recomendaria 
fortemente que isso fosse feito. Não sou contra iluminação, mas sou a favor de 
preservar saldos em fundos e modicidade para o nosso associado. Portanto, Dr. 
Manssur, deixo duas propostas aqui: A primeira proposta é que esta solicitação da 
Diretoria retorne à Diretoria para que seja avaliada esta posição. A segunda 
solicitação que faço, Dr. Manssur, não sei se um erro de digitação ou o que foi que 
aconteceu, mas a quantidade de luminárias, de lâmpadas que está se falando, que 
são 60 e pouco, aparentemente não está condizendo com o que tem lá, que são 40 
e alguma coisa. Desculpe-me, que não estou lembrado, Dr. Manssur, os números 
exatos, mas a ordem de grandeza seria essa, de alguma coisa inferior a 50 para 
este que está 60. Então, não sendo aprovada essa sugestão que estou dando, de 
trazer modicidade de preservação de fundos, recomendaria que a Diretoria 
revisasse os números e também trouxesse essa informação ao Conselho, como 
uma solicitação formal em relação ao que tem. É o que tenho para dizer, Dr. 
Manssur. Obrigado pela palavra. 
 
Presidente – Pediria, por favor, vou usar a expressão que tem, aglutinar ambas as 
propostas numa só, seria a retirada de pauta para que a Diretoria reexaminasse a 
matéria, inclusive com revisão de números. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E se ela for aprovada, também acho que vale a 
pena uma revisão de números, não tem dúvida. 
 
Presidente – Se for aprovada, ia dizer isso, o senhor me mandou com muita 
gentileza um trabalho quando nós fizemos, a memória é boa, LED do Tênis. É mais 
ou menos análogo àquele estudo. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Corretamente, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Se o senhor me mandar esse estudo, encaminharei de novo à 
Diretoria... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Para efeitos talvez de esclarecimento do 
Conselho. 
 
Presidente – Então nem preciso pôr a retirada de pauta, o senhor me mandaria e 
encaminharia. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – É que se não avaliamos a retirada de pauta e 
aprovamos nós temos então autorização para que se utilize fundos... 
 
Presidente – Se for aprovada, o senhor me mandaria o estudo e encaminharei 
para que eles levem em conta, com certeza o farão. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Para que tenhamos uma uniformidade de 
termos, não era um estudo, era uma indicação, inclusive uma das empresas, se 
pesquisar na internet a gente vê que ela tem esse tipo de serviço. Então, não se 
trata muito de um estudo, porque não traz as contas, não traz o benefício, mas 
traz onde se encontram coisas dessa maneira. 
 
Cândido Padin Neto (em aparte) – ... Nessa esteira de raciocínio, a Diretoria, isso 
já falei há um tempo, ela tem que entender que custos financeiros, têm uma vida 
útil essas lâmpadas. Trocamos quase todas as quadras, quase tudo isso sem um 
estudo. Então, hoje devemos ter uma quantidade enorme dessas lâmpadas que 
ainda poderiam ser usadas por um ano. Então, a vida útil estamos perdendo, 
jogando fora. Então, tem que ter uma programação, isso teria que ser trocado 
realmente todas, mas tem que ter uma programação, tem que ter um estudo para 
isso, estamos jogando fora, porque depois de retirada isso será sucata, será 
vendido como sucata. Então, esse é um ponto, além do que você falou, um ponto a 
ser considerado. Obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Agradeço, Dr. Padin. Lamento e sofro em nome 
dos associados, ver que não houve um estudo para fazer esse tipo de coisa, porque 
gastamos dinheiro com isso, mais de R$ 600.000,00. É muito oportuna sua 
colocação, Dr. Padin, porque os cotistas ou acionistas de uma empresa 
preocupam-se com uma coisa, que é o custo do capital empregado, porque eles 
querem dividendos, eles querem retiradas. Nós associados no Clube Pinheiros, 
esta Entidade de prática desportiva sem fins lucrativos não temos retirada com 
base no resultado, não temos custo de capital, porque não objetivamos retorno. 
Se nosso custo de capital é zero e essa opção possivelmente de trazer, como foi 
conversado com o Presidente do Conselho, Dr. José Manssur, seja uma opção que 
assegura respeitar nosso custo de capital, que é zero, preserva os nossos fundos e 
traz a modicidade tarifária ao associado. Esse estudo deveria ter sido feito. 
Novamente, me compadeço, assim como senti que o senhor se compadeceu de 
suas palavras de dizer que não teve estudo, me compadeço em nome dos 
associados, a falta de um estudo.  
 
Antonio Moreno Neto (em aparte) – Conselheiro Luís, já foram trocadas por 
lâmpadas de LED os campos de futebol, quadras de Tênis e outros locais do Clube. 
O senhor está fazendo uma observação que vai se trocar as lâmpadas lá do 
Poliesportivo e um valor de R$ 70.000,00. Se tivesse sido feito um estudo com o 
Clube inteiro poderia até ter uma proposta que a gente poderia até pensar. Mas 
por R$ 70.000,00 pensar em uma empresa que vai instalar e ficar com a metade do 
retorno pela economia de energia, desculpe-me, Sr. Luís, acho que não é uma 
colocação para hoje, não tem nem sentido. Agora, se fosse o projeto inteiro lá 
atrás pode ser, mas agora já foi. Outra coisa, colocar uma empresa aí para ficar 
com retorno de 50% não é interessante. E o Fundo de Investimento é para isso, 
que é composto de transferência de títulos é para fazer melhorias para o 
associado. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Presidente Moreno, suas palavras em relação 
ao Clube são corretíssimas, não tenho o que reformar em relação a ela, mas uma 
parte do que pronunciei aqui talvez tenha gerado confusão, porque ainda temos 
muito que fazer. E a proposta é a seguinte, se já tem parte instalada, que isso 
entre na negociação, assim como o Engenheiro Padin comentou sobre lâmpadas 
que teríamos em reserva, que isso entre na negociação. 
 
Antonio Moreno Neto – Contratando uma empresa para fazer isso? 
 
... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Recebo o seu comentário com muito respeito, 
muita admiração, mas não posso deixar, escutei no seu comentário alguma coisa 
como “há espaço para negociação”. Sei que o senhor é um excelente negociador e 
se isso fosse colocado em suas mãos o senhor negociaria e traria muito benefício 
ao Clube. 
 
Antonio Moreno Neto – Não faria isso. 
 
Presidente – Por favor. Apenas a título de ilustração, recebo da Diretoria 
informação, Dr. Luís, somente a título de ilustração... Já houve contato com 
empresas que trabalham no modelo sugerido pelo ilustre Conselheiro e a gestão 
irá se aprimorar ainda mais nesses processos em escala maior e mais adequada. O 
fato é, como disse o Dr. Moreno, afirma a Diretoria que essa proporção contempla 
uma pequena área, o 4º andar do Fitness, do CCR, trata de 66 lâmpadas e tem um 
payback muito definido. Isso é esclarecimento que a Diretoria nos trouxe, assim 
não precisamos ouvir a Presidência. Então, vou colocar, elaboramos um quesito 
agora, o Sr. Conselheiro fez a proposta de retirada de pauta do processo, a fim de 
que a Diretoria revise sua proposta e os números nela apresentados na 
conformidade do pronunciamento do Conselheiro que acabou de nos brindar da 
tribuna.  
 
Fábio Rogério Moreira – ... Gostaria de fazer um pedido, junto nessa parte de 
iluminação, eu que frequento ali o 4º andar, é constante o problema de iluminação 
com lâmpadas queimadas e um trabalho enorme para ser colocada. Minha 
pergunta, encaminhei alguns documentos que gostaria que fosse levado em 
consideração, acho que acabou não sendo levado, o que verifico, são dois pontos. 
Um é o posicionamento das lâmpadas que serão colocadas, eles vão continuar 
utilizando a estrutura antiga, que já tivemos um debate aqui na última reunião, 
para ter uma ideia do que vai acontecer, ou seja, se depois tivermos algum 
problema ou no futuro tivermos de fazer alguma modificação isso vai acabar 
afetando a iluminação. E de outro ponto de vista, existe uma parte do Ginásio que 
não é nem a parte de Basquete nem a parte de Vôlei, é a parte que é utilizada pelo 
Handebol, Badminton e quadras de Vôlei, o nível de iluminação lá pela área, pelo 
que verifiquei está um pouco abaixo. Se houver necessidade de melhorar, como 
isso será feito? Como vai ser implementado? Porque hoje já temos luminárias 
intercaladas no meio do Ginásio ali para ajudar, mesmo assim a área ainda tem 
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uma deficiência de iluminação. Então, gostaria que a Engenharia do Clube junto 
com a empresa que será colocada que ou entre em contato com o pessoal que 
utiliza, eu mesmo me proponho a acompanhar esse tipo de coisa, para verificar se 
não vai haver deficiência de iluminação com essa troca. Acho bastante importante, 
porque mensalmente temos lâmpadas queimadas, então, se a gente conseguir 
trocar isso por uma tecnologia, não somente pela economia de luz, mas pela 
economia da manutenção, porque pela planilha não foi levado em consideração, 
acho bastante importante. É só isso. Muito obrigado. 
 
Presidente – Então, vou colocar em votação. ... 
 
Votação / Deliberação: 

Por 70 contra 57 votos, foi aprovada a retirada de pauta do processo a fim de que 
a Diretoria revise sua proposta e os números nela apresentados. Este é o 
resultado. 

 

 
Item 4 -  Apreciação do processo CD-16/2021, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para celebrar 
contrato de locação de espaço e concessão de serviço de sorvete nas 
dependências do Clube. 

Presidente – Esta Presidência, com todo respeito, pede licença sempre para dizer, 
celebrar contrato de cessão de uso de espaço para fins de concessão de prestação 
de serviço de sorvete, a expressão locação nos remete à lei predial, então a cessão 
de espaço a meu sentir é um pouco mais adequada.  Mas na hora da celebração, 
se for aprovado, tenho certeza que a douta Diretoria Jurídica observará esta 
pequena sugestão desta Presidência. Então, a Diretoria solicita autorização para 
celebrar contrato de locação, ou se melhor entender, de cessão de espaço para 
prestação de serviço de sorvete nas dependências do Clube. Foram ouvidas as 
Comissões Permanentes Jurídica, Financeira e de Saúde e Higiene e todos os 
senhores receberam os respectivos pareceres. Em seu parecer a Comissão 
Financeira entende como positiva a concessão de determinados espaços a 
terceiros em atividades não-fim do clube, como é o caso da operação de 
restaurantes e lanchonetes, e destaca como benéfica uma nova opção alimentar 
ao associado durante o período de inconclusão da obra do tênis. No entanto, pesa 
novamente a ausência de um estudo financeiro aprofundado que sirva de insumo 
para essa decisão. Finalmente, recomenda que em novas concessões de espaços 
para terceiros sejam executados e apresentados estudos aprofundados, entre 
outros sobre os seguintes pontos: 1) demanda e preferência de opções de espaços, 
mediante pesquisa ao corpo associativo, para maior assertividade na geração de 
valor ao associado; 2) sensibilidade no resultado financeiro global do clube. Não há 
inscritos nem presencial e nem virtual. Dou por encerrada, portanto, a fase de 
discussão. Vamos à votação.  
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Votação / Deliberação: 

Por 78 contra 57 votos, o Egrégio Conselho Deliberativo aprovou o pedido de 
autorização formulado pela Diretoria, para celebrar contrato de locação ou de 
cessão de espaço e concessão de serviço de sorvete nas dependências do Clube. 
 
 

Item 5 -  Apreciação do processo CD-33/2019, referente à primeira discussão e 
votação de proposta formulada por sessenta e seis Conselheiros, de 
alteração do Art. 152 do Regulamento Geral e do Art. 37 do 
Regimento Interno da Diretoria. 

Presidente – Esta proposta está encimada pelo ilustre Conselheiro André Riskalla 
de Miranda, acompanhado de outros sessenta e cinco Conselheiros, pretende 
alterar o Art. 152 do Regulamento Geral e o Art. 37 do Regimento Interno da 
Diretoria, que têm a mesma redação, criando quatros parágrafos para estabelecer 
que caso verifique que a verba autorizada pelo Conselho para executar 
determinada obra será insuficiente para concluí-la, a Diretoria deverá solicitar a 
necessária suplementação, dentro de 30 dias, justificando detalhadamente seu 
pedido, procedimento este que deverá preceder a apresentação de sua prestação 
anual de contas correspondente. No prazo regimental preestabelecido – 18/11 a 
09/12/2019 – apresentaram emendas os Conselheiros Pedro Antonio Lousan 
Badra, Luiz Eduardo Fernandes, André Rudge Petrilli, Fábio Rogério Moreira e 
Andreas de Souza Fein. Foram ouvidas as Comissões Permanentes de Obras, 
Jurídica e Financeira e entreguei os pareceres aos senhores. Vejam bem, 
apresentou-se a proposta, foram formuladas emendas, estas emendas foram 
recebidas e foram objeto de manifestação de Conselheiros, colocamos em pauta e 
convidamos os senhores para discutir esta matéria. Os senhores me conhecem, 
tenho um espírito aberto e manterei hoje em homenagem a esta nossa reunião, 
homenagem aos que estão em casa, homenagem aos presentes, porém, em 2016, 
e senão me engano a proposta do Sr. Luís Alberto Figueiredo de Sousa, este 
Conselho aprovou um artigo, que hoje tem correspondência no parágrafo 2º, do 
Art. 46 do Regimento Interno, que diz que ao apresentar uma emenda, o 
Conselheiro obrigatoriamente, é impositivo, indicará o tipo de emenda, sob pena 
de não ser desde logo aceita. Recebemos emendas, não houve a declinação pelos 
ilustres autores que tipo de emenda era, se aditiva, se aglutinativa, se supressiva, 
se modificativa. Se eu for aplicar ipsis litteris o texto cogente, e quando há uma 
norma, ela não está escrita apenas para figurar, mas para ser operacionalizada, eu 
teria que rejeitar as emendas. Mas como na ilustre anterior gestão elas foram 
recebidas, foram processadas e as Comissões apresentaram pareceres, vou discutir 
esta matéria, mas quero deixar claro aos senhores, não é rigidez de minha parte, 
mas é apenas em respeito ao que consta no texto, senão houver indicação de que 
tipo de emenda se trata, ela não pode ser discutida. ... volto a avisar, para os casos 
futuros se não houver o rótulo, a qualificação da emenda, ela não pode ser 
recebida. Não é o Manssur que o quer, é o Regimento que o diz. 
 
Roberto Cappellano – ... Na verdade quero fazer um pronunciamento para 
colaborar com essa proposta estatutária mais no sentido, não vou entrar nesse 
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mérito que o senhor já levantou, preliminar, Dr. Manssur, estamos partindo do 
pressuposto que está tudo aceito para a gente discutir aqui dentro, no meu 
português de engenheiro. Mas acho, primeiro, que tem que levantar uma 
colocação, que o pessoal está achando que o Conselho é a gestão, que o Conselho 
é a Diretoria, quando o Conselho quer travar muito a Diretoria ou quer dar muitas 
regras para a Diretoria eu acho que tem alguma coisa equivocada. Cada um tem 
sua responsabilidade, acredito que a responsabilidade da gestão é da Diretoria, é 
assim definido, e temos outros órgãos de controle, que inclusive é o Conselho 
Fiscal que atende muito mais ao que está se pedindo aqui, que é o cerne da 
proposta, do que o que está sendo escrito. Para facilitar, peguei o quadro 
sinóptico, vou passar, que acredito, indo na linha do Dr. Manssur, a maior parte 
das propostas está com esse viés, vamos querer gerir a Diretoria sem a 
responsabilidade de ser Diretoria. Acho que tem um problema aí, a gente vai 
travar o Clube em algumas situações, que não são viáveis nem vantajosas para o 
Clube. Então, no primeiro item que se colocou, que acho que mais vale a discussão 
do assunto que foi colocado pelo Conselheiro André Rudge, que são dois itens, de 
onde é usada a verba do Plano Diretor. Acho que precisávamos fazer essa 
discussão, que ele colocou uma emenda, que é o seguinte, que o Plano Diretor 
tem que ser usado com o sequenciamento que a Diretoria apresentar. Por que 
acho importante essa discussão? Porque é o seguinte, toda vez que tem uma 
Diretoria, quem é da Diretoria, da situação, acha que aquela obra é prioritária: 
Essa obra aqui da Esgrima é obra prioritária. Aí sai o Presidente que é ligado à 
Esgrima, entra o Presidente ligado ao Boliche: Essa obra do Boliche é a mais 
importante do Clube. Como os nossos recursos são finitos, todo mundo sabe disso 
e a gente tem um Plano Diretor que acaba caindo no esquecimento porque a 
gente não vai falando, acho importante sempre relembrar que começou com o Dr. 
Arlindo, teve a sequência, as atualizações, passando pelo Rudge, pelo Toni e 
depois por mim, acho importante a gente definir um sequenciamento. A 
justificativa da Comissão de Obras, que ainda não temos um sequenciamento, 
então, não era pertinente se discutir, discordo. Acho que é importante a gente 
discutir sequenciamento, deixar preparado, porque amanhã vai se mudar a 
Diretoria e já sabemos quais são os problemas que o Clube precisa enfrentar. E se 
uma Diretoria entender que tenha que fazer alguma coisa diferente, ela 
simplesmente manda uma carta justificando por que quer mudar aquela 
prioridade. É todo direito da Diretoria, porque ela é a gestão, pode surgir outro 
problema e ela pontua. A partir do momento, que lembro várias vezes, por 
exemplo, quando ia aprovar a obra do Tênis antigamente, um grupo veio falando: 
Não, mas o Tênis não é prioridade. Quando foi se aprovar a obra do CCR: Não, mas 
o CCR não é prioridade. Qual é a prioridade do Clube? O recurso é um só. Depois: 
Não, o Salão de Festas não é prioridade. Se a gente tem um Plano Diretor dividido 
em oito áreas, que a gente sabe a quantidade de dinheiro que entra no Clube 
anualmente, o gasto médio que vai ser dessas obras, não estou falando das obras 
pequenas, das obras do dia a dia, essas obras que têm que se fazer, estou falando 
das obras maiores, das obras que envolvem toda nossa comunidade. Então, acho 
que a proposta do Conselheiro André Rudge cai muito bem para ter essa 
discussão, acho que cai muito bem para o Clube resolver aprovar esse 
sequenciamento. Estamos aí sempre postergando: Ah, porque o Plano Diretor é no 
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ano que vem. Tudo bem, não tem problema, pode ser no ano que vem, mas daqui 
a um ano acaba esta atual gestão, qual vai ser a próxima obra que o Clube precisa? 
O Clube precisa de várias obras, é a piscina, é o Poliesportivo que precisa ser 
ampliado? Qual é a obra que a gente vai fazer? Então, a gente precisa, acho que o 
sequenciamento vem por isso. Por isso acho importante, já é definido Plano 
Diretor aprovado por esta Casa. A partir do momento que a gente aprova um 
Plano Diretor por esta Casa, acho que nada mais correto, que aí sim faz parte da 
governança do Conselho, não de querer entrar nesses detalhes que falarei nas 
próximas linhas, mas de definir: Olha, se a Diretoria achar: Agora não é mais 
prioridade mexer para fazer um Poliesportivo, mudou, ela vem e justifica, ela 
sempre fez isso, não tem problema nenhum, mas tem pelo menos um 
planejamento. Acho muito importantes as duas emendas dele, que nos forçam 
como Casa, como Conselho a discutir o futuro do Clube e ter uma amarração, 
independentemente de gestão, porque as gestões vão passar. E tem que ficar bem 
claro também nesta proposta, ela não é para a Diretoria atual, para a Diretoria 
anterior ou para a próxima, ela tem que ser uma proposta para o Clube, as 
propostas têm que ser para o Clube, independentemente de quem esteja tomando 
conta do Clube naquele momento. Indo na proposta pelo quadro sinóptico lá do 
nosso colega Conselheiro André Riskalla, o parágrafo 1º que ele fala eu acho muito 
bom e acho que ele tira um problema que sempre existe aqui no Clube: Eu tenho 
um estouro de obra. Quando tem estouro de obra sempre tem alguém que fala: 
Precisa parar, por que executou, por que não parou, por que fez assim, assado. Ele 
simplesmente fala: Se a obra estourar tem que comunicar o Conselho com 30 dias. 
Simples. Vai ter o problema e esses problemas existem e temos de enfrentá-los, o 
Conselho tem que ser comunicado. Inclusive, Dr. Manssur, aí o senhor tem muito 
mais experiência redacional do que eu, acredito que tenha faltado uma palavra, 
apesar que tem no caput desse artigo, mas seguro morreu de velho, porque fala o 
seguinte, vou nos finalmente: porém, tão logo a Diretoria tenha conhecimento de 
que isso irá ocorrer, em até 30 dias deverá ser encaminhado ao Conselho 
Deliberativo para nova solicitação para complemento deste valor, sendo 
justificado o detalhamento do motivo deste aumento. Botaria, não sei se seria 
redundante ou não, mas acho que não custa nada: Seria encaminhado ao Conselho 
Deliberativo para aprovação de nova solicitação para complemento, porque pode 
causar dúvidas que o simples comunicar para o Conselho Deliberativo não será 
objeto de votação. Fiquei com essa dúvida, gostaria de trocar uma ideia com o 
senhor. 
 
Presidente – Está: Deverá ser encaminhado, caríssimo Engenheiro, ao Conselho 
nova solicitação para complemento desse valor. 
 
Roberto Cappellano – Sim, mas essa solicitação precisa ser aprovada. 
 
Presidente – Ah, sim. 
 
Roberto Cappellano – É redundante por causa do caput, mas acho que na hora da 
emenda de redação, se for aprovada... 
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Presidente – Vou chamar atenção da douta Comissão de Redação, se aprovada: 
Será encaminhado ao Conselho Deliberativo para nova solicitação para 
deliberação. 
 
Roberto Cappellano – Sim, acho que não custa nada, nunca vi acontecer isso no 
Clube, mas vai que tenha alguém que chega lá e tenha um entendimento 
diferente: Não precisa aprovar nada, não está pedindo. Sabe como é, né, Dr. 
Manssur, a gente tem que fazer para o futuro. Com relação às emendas que foram 
colocadas com relação a esse parágrafo, discordo delas, vou falar que acho que a 
que mais poderia ter algum significado é do Conselheiro Andreas Fein, quando ele 
fala: Caso não seja excedente a 10% a obra pode continuar. Ou seja, se passar de 
10% a gente para a obra até vir, está bem claro no 1º parágrafo dele. Discordo 
dessa emenda por dois motivos básicos. Primeiro, se você tiver uma obra de R$ 
100.000,00, ela custa R$ 111.000,00, você vai parar a obra por causa de R$ 
11.000,00, isso é da Diretoria. Outra coisa que acho que também, acabou de ser 
aprovado que não se para obra, se você parar a obra vai ter que pagar uma 
indenização ao empreiteiro, então, estourou em R$ 100.000,00 e paga R$ 
3.000.000,00 ao empreiteiro porque ele ficou brigando com a gente dois, três, 
quatro meses. Então, acho que a gente botar uma regra no Conselho, quem não 
está no dia a dia do Clube, não sabe a confusão que está tendo lá dentro, não sabe 
o tamanho do problema, a gente está lá no ar condicionado, vem uma vez por mês 
aqui, falar: Vamos parar a obra e o empreiteiro vai e põe o Clube na justiça. Aí a 
gente vai lá e paga um acordo ao empreiteiro. Independentemente do que 
aconteceu recentemente, isso vai acontecer com qualquer obra que for parada, 
não se para obra. Também, acho que esse de parar é pior, o valor de 10% não tem 
parâmetro nenhum, não estamos falando, sem nenhum teor pejorativo, de gorjeta 
de restaurante. Temos uma lei, quer seguir a lei, é 8666/93, 25% para obra de 
construção e 50 para obra de reforma. Agora, nós criamos uma regra que nos 
prejudicará, no meu entendimento, então, acredito que a proposta do André 
Riskalla, o parágrafo dele está perfeito, com esse adendo da aprovação, pelo 
menos já não vai ter mais a discussão do Clube, seja do probleminha do CAD: Ah, 
vamos parar a obra. Não vai parar nada, informa e vamos fazer. Com relação ao 2º 
parágrafo, que o Conselheiro André Riskalla ou a Comissão de Obras fez, que acho 
que o Tatit até vai falar depois, acho que tem um erro, ou um equívoco melhor 
dizendo, de redação, que a torna inexequível para o Clube. 
 
Presidente – Solicitação da Diretoria para suplementação do valor autorizado 
previamente pelo Conselho citado no parágrafo anterior, deverá sempre ocorrer 
antes da apresentação do relatório da Diretoria correspondente. 
 
Roberto Cappellano – Exatamente isso, acho que é inexequível, explico e gostaria 
de também trocar essa ideia com todos que estão nos ouvindo. A gente sabe que a 
cada dois anos tem eleição aqui no Clube, geralmente a Diretoria é reeleita, mas 
no último ano ela não é, porque não pode ser e pode ser que perca no segundo 
ano. A Diretoria no último ano, se não é reeleita, ou no segundo ano, ela não 
presta mais essa conta, de janeiro a abril ela não presta conta, ela sequer assina o 
relatório de Diretoria. Vamos supor, o mandato vai de 2015 a 2017, perde a 
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eleição no final de 17, o que tiver de janeiro a abril daquele ano, esta Diretoria que 
está saindo não presta mais essa conta, ela não assina. Tanto é que a outra 
Diretoria, que é um problema que acho que a gente tem no Clube, pode mexer. 
Então acho que vamos criar uma regra que a gente sabe que não vai dar para 
cumprir. Ou então esquece, vai todo mundo ser reeleito, vai chegar ao último ano 
daquela gestão, os últimos quatro meses a gente para o Clube, fala: Não, você não 
pode mandar porque não vai assinar o relatório de prestação de contas. 
 
Presidente – Seria a palavra correspondente, se tirar ficaria: Relatório da Diretoria. 
 
Roberto Cappellano – Então, mas os últimos quatro meses de qualquer Diretoria, 
findo mandato de dois renovado, ela não presta conta, então, vamos ter a cada 
dois anos, quatro meses para discutir o que vai fazer. Então acho, ou não aprova 
essa emenda, ou a do André Rudge também não está boa, porque ele põe a 
palavra preferencialmente antes. Tudo bem, só que quando vai no 
preferencialmente todo mundo vai preferir, porque todo mundo é esperto, não 
tem nenhum bobo. Tudo bem, ele fala de forma destacada e justificada o motivo 
da suplementação. Teria que pensar o seguinte, aquela Diretoria que está saindo, 
que senão todo final de mandato se a Diretoria não for ligada a que entrou vai ser 
um acabar de reputações, porque a outra Diretoria vai prestar contas daqueles 
últimos quatro meses: Não, você gastou aqui, não concordo, não é Custeio, aqui é 
Investimento, e vai dar uma confusão danada para o Clube. Então, do jeito que 
está escrito eu vejo que não tem como aprovar. Ou a gente vai aprovar uma 
proposta, como a gente acabou de falar agora há pouco, que não vai ser cumprida. 
A gente vai aprovar para não cumprir, sabendo que os últimos quatro meses de 
cada Diretoria não vai dar para cumprir. Então, fico incomodado de a gente pensar 
em aprovar esse parágrafo. O 3º parágrafo do Dr. André Riskalla, Dr. Manssur, 
acho que está perfeito, para mim não tem problema nenhum, depois acerta 
numeração, ele fala: Todos os fatos que podem acontecer, melhora a 
transparência. E quando ele põe fatos similares, a Diretoria que estiver no 
momento, com bom senso ela vai justificar e atender aos anseios do Conselho e do 
associado. ... Só não quero que a gente aprove uma emenda estatutária, uma 
alteração que nos prejudique depois e a próxima gestão, ou a atual fique 
engessada e não tenha o poder de decidir. Já o último parágrafo vai também na 
mesma linha do 2º. 
 
Presidente – Parágrafo 4º - Resoluções do Conselho que não contenham valores e 
necessitem utilizar recursos do Fundo Especial para execução das obras, reformas, 
projetos novos deverão ter seus valores previamente aprovados pelo Conselho 
através de outra resolução. 
 
Roberto Cappellano – Exatamente, essa aí eu conversei na época com o 
Conselheiro André Riskalla, discordo dele no sentido que a regra pode ser pela 
exceção, a regra tem que ser pela normalidade, não pela exceção. Estou há 20 
anos no Conselho, nunca vi uma resolução de obra sem valor, todas as resoluções 
de obra tiveram seus respectivos valores. O que aconteceu aqui especificamente, 
que é o caso em questão, mas se a gente colocar essa regra podemos prejudicar o 
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Clube em outros assuntos, foi que foi feita uma resolução pelo Dr. Collet na época 
do tombamento, que o Clube tinha que tomar todas as providências para não ser 
tombado, aqui no Salão de Festas. Muito bem, no decorrer do andamento fomos 
notificados que teríamos reunião com o CONPRESP e precisava se defender no 
CONPRESP. O CONPRESP publica no Diário Oficial com 15 dias, 30 dias. No 
CONDEPHAAT a gente já tinha derrubado o tombamento, mas no CONPRESP 
somente nós não íamos conseguir. Somente nós, digo nosso corpo interno, 
precisávamos de um auxílio jurídico externo. Fomos lá e contratamos, na época foi 
R$ 100.000,00, contratamos para defender o Clube, que aí ele sabia que a ata, se 
convocada a reunião não eram sete dias, eram 10 dias úteis. Aí já não foi na 
primeira chamada, deu tempo de ter mais 30 dias para se preparar, enfim, o Clube 
foi lá para se defender. Quando foi prestar as contas em 2018 senão me engano, 
dizendo: Olha, você colocou esse valor para cima. Olha, pessoal, gastamos R$ 
100.000,00 em advogado, teve parecer de engenheiro, arquiteto, dizendo, enfim, 
o assunto. Isso pode acontecer de novo. Aí a gente teve o Ministério Público que 
veio: O Clube está se defendendo, só que dessa vez não se evidenciou o gasto, mas 
a gente pode ter problema com PSIU, podemos ter problema com CONTRU, 
podemos ter um monte de problemas. Se você tiver uma resolução para resolver 
este problema: O Conselho já votou e na resolução, que discordo da Comissão de 
Obras, você põe obras e reformas, obras e reformas, já está atendida pelo 1º e já 
está atendida pelo 3º as emergências, não tem que ter obra e reforma de 
resolução. Aí o Conselheiro André Rudge fez uma emenda que acho melhor, 
porque ele continua com a transparência que tem que informar o Conselho. Se a 
gente informa quando estourar a obra não vai informar um parecer, um laudo. Ele 
tira obra e reforma, dá simplesmente anteprojeto, projeto, ensaios, estudos e 
laudos, ou seja, tudo que for burocrático, tudo que tiver, seja advogado, para 
poder defender o Clube. E a partir do momento que a Diretoria foi lá e se 
defendeu, ela vai e informa o Conselho. Agora, a proposta dele para mim é ruim 
quando ele fala que não tem que ser votada outra resolução. Precisamos combinar 
com os russos, os caras não esperam a gente, não é a nossa vontade, é vontade 
daquela pessoa que está multando ou que está indo para cima do Clube. Então, na 
teoria é muito legal, mas na prática também não vai funcionar, então, também, ou 
não aprova nenhuma das duas, se quiser aprovar tem que deixar uma válvula de 
escape para a Diretoria, não pode deixar a Diretoria presa. Se tiver um problema 
de para-raio no Clube, pô, você precisa sair correndo para pegar um engenheiro 
para te dar um parecer: Olha, não dá porque preciso chamar uma reunião do 
Conselho, desculpe-me, a Diretoria está lá para isso, está para resolver o problema 
do Clube. E tem a transparência necessária na emenda do Conselheiro André 
Rudge. Quer dizer, já tem a resolução, vou te falar, é exceção da exceção, nunca vi, 
fora essa vez, pedir para ter um complemento de verba, complemento não, gastar 
uma verba numa resolução e não tem mais. E fico com esse raciocínio colocado. 
Então, foram esses os quatro parágrafos que a Comissão de Obras, na pessoa do 
Conselheiro André Riskalla colocou. Acho que o 1º e 3º, depois renomeia, 1º e 2º 
com aquela colocação que já falei três vezes do 1º parágrafo. Acho que o 2º não 
dá. E o 4º nós estamos querendo fazer uma regra pela exceção. O senhor tem 
muito mais tempo de Conselho, quantas vezes veio isso? Nunca? Uma vez? Não 
vamos criar uma regra para exceção. Amanhã o Clube tem um problema muito 
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maior e a gente, vou até dizer o caso, não agora que a gente está mais virtual, mas 
uma reunião custa, às vezes pode custar mais caro fazer a reunião do que deixar 
fazer o parecer, a gente tem que enxergar isso. Por último, Dr. Manssur, finalizei o 
assunto, somente ia conversar com o senhor para também o senhor pensar, vi que 
o senhor falou hoje, inclusive que antes ia o motoboy, o courrier entregar, para 
uma economia. Não sei se economia gira em torno de R$ 5.000,00, R$ 6.000,00, 
mas têm alguns Conselheiros, principalmente os de mais idade que tem muita 
dificuldade com material que não chega. Então, entendo tudo, mas acho que 
projetos, plantas não dá mais para mandar, quando vem aquele bololô, o pessoal 
nem lia, vou falar também o português claro. Agora, os assuntos principais, por 
exemplo, imprimi tudo, o quadro sinóptico, até para poder vir falar, não falar 
nenhuma coisa que não estivesse condizente, então, acho que pelo menos o 
grosso da proposta acharia interessante mandar. Ou então fazer como estava 
sendo feito, que a Lurdinha fazia, e faz de novo, quem quer on-line, quem já está 
habituado, craque, porque acho que essa economia, porque ouvi, aí já não 
concordo, mas ouvi de um Conselheiro, que falou: Mas estou gastando dinheiro 
para imprimir, fazer isso, daqui a pouco estarei pagando para ser Conselheiro. 
Brinquei: Não seria ruim. Mas também tem gente que pensa diferente da gente 
com relação a isso. Era essa minha colocação, que acho que seria importante 
contribuir para essa mudança estatutária. Muito obrigado a todos.  
 
Flavio Henrique Rosa Tatit – ... Acompanhando discussões que têm ocorrido neste 
Plenário, a Comissão de Obras percebeu que a redação que estabelece situações 
para utilização do Fundo Especial podem ser melhoradas com redações mais 
claras, evitando questionamentos do Plenário. A proposta formulada em 2019 por 
sessenta e seis Conselheiros foi encabeçada pelos cinco integrantes da Comissão 
de Obras. Como já foi comentado, o Art. 152, do Regulamento Geral e o Art. 37, do 
Regimento Interno da Diretoria tem três incisos. Na proposta original está sendo 
proposto introdução de 4 parágrafos nesses incisos. (A partir deste momento, 
passou a se utilização da exibição de slides – Slide 1): Então, vocês estão vendo aí, 
o que está sendo proposto é manutenção dos incisos I e III e inclusão de quatro 
parágrafos no inciso II. Inicialmente, esclareço que houve um pequeno engano na 
redação dessa proposta, pois onde foi indicada criação, no inciso II e quatro novos 
parágrafos, na realidade seriam quatro novas alíneas. Naturalmente que se essa 
proposta for aprovada, a Comissão de Redação fará as devidas correções. (Slide 2): 
Os dois primeiros parágrafos que seriam introduzidos ... Vocês estão vendo na 
projeção primeiro o novo parágrafo sendo introduzido, então, fala o seguinte: Se 
no decorrer das obras e reformas autorizadas pelo Conselho Deliberativo, o valor 
aprovado não for suficiente, não haverá necessidade de paralisação dos serviços, 
porém tão logo a Diretoria tenha conhecimento de que isso irá ocorrer, em até 30 
dias deverá ser encaminhado ao Conselho Deliberativo nova solicitação para 
complemento desse valor, sendo justificado detalhadamente o motivo desse 
aumento. Naturalmente, aí cabe aquela que o Presidente Cappellano já sugeriu, 
falou para deixar bem claro que tem que ser na aprovação dessa resolução. Então, 
mas observe que esses 30 dias é o prazo que a Diretoria teria para enviar ao 
Conselho a solicitação para complemento do valor, não prazo para ser emitida 
outra resolução, que dependerá naturalmente dos pareceres das Comissões 
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Permanentes para o assunto ser pautado pelo Presidente do Conselho. Como foi 
informado na justificativa dessa proposta, têm ocorrido situações que o valor 
aprovado pelo Conselho é insuficiente e a Diretoria para não prejudicar o corpo 
associativo não tem parado a reforma ou obra, informando o valor correto apenas 
por ocasião da apresentação do relatório da Diretoria, sem que tenha ocorrido 
uma resolução específica nesse sentido. (Slide 3): Vocês estão vendo que na 
projeção o segundo novo parágrafo. Em reunião do Conselho, apesar que o 
Presidente Cappellano comentou, em reunião do Conselho Deliberativo realizada 
no dia 23 de abril de 2018, quando houve um questionamento nesse sentido no 
Plenário, o então Presidente desta Casa comentou que não há possibilidade de ser 
ratificada em uma mera prestação de contas recursos que foram utilizados, 
ultrapassando o valor previamente autorizado pelo Conselho. Concluindo, o 
Presidente do Conselho falou: Acreditamos ser atribuição exclusiva do Conselho 
Deliberativo em processo específico aprovar a utilização de suplementação de 
recurso do Fundo de Investimento antes da apreciação do relatório da Diretoria. 
Como vemos, essa atribuição ficará mais clara com a introdução dos parágrafos 1º 
e 2º no inciso II. Agora, como o colega, ex-Presidente comentou, eu acho que a 
Comissão de Redação poderia ver um jeito de contornar os problemas que ele 
comentou, da mudança de Diretoria. (Slide 4): Vocês estão vendo aí na projeção 
que esse novo parágrafo está sendo introduzido. No que se refere aos motivos 
para introdução desse novo parágrafo no inciso II, um exemplo dessa situação que 
ocorreu há alguns anos quando tivemos um pequeno incêndio na cozinha da 
lanchonete do Boliche. (Slide 5):  Vocês estão vendo na projeção o 4º novo 
parágrafo sendo introduzido: Resoluções do Conselho Deliberativo que não 
contenham valores e necessitem usar recursos do Fundo Especial de Investimentos 
para execução de obras, reformas, projetos, laudos e pareceres deverão ter seus 
valores previamente aprovados pelo Conselho Deliberativo. A inclusão desse 
parágrafo é para deixar claro que todo serviço ou obras que precisem utilizar 
recurso do Fundo Especial deverão ter uma solicitação específica do Conselho. Dr. 
Manssur, se essa proposta for aprovada, gostaria que a Comissão de Redação 
verificasse a possibilidade de ser retirada a palavra previamente, mesmo porque 
isso já está indicado no inciso II. Agora, em que pese o que o Conselheiro que me 
antecedeu, Presidente Cappellano comentou, em junho de 2019, citando o caso 
que ele comentou com vocês, a Comissão de Obras solicitou esclarecimentos à 
Comissão Jurídica, sobre a possibilidade da autorização de recurso do Fundo 
Especial através de uma resolução do Conselho, na qual não estejam mencionados 
valores. E citamos exatamente o caso que o Presidente Cappellano citou. (Slide 6): 
O Art. 45, do Estatuto Social, em seus incisos XII e XXII. Em seu parecer emitido em 
30 de março  de 2020 a Comissão Jurídica esclareceu que o art 45, do estatuto 
social, em seus incisos XII e XXII estabelecem que compete ao Conselho 
Deliberativo: XII - deliberar sobre transferência ou reforço de verba e bem assim 
sobre a aplicação de fundos especiais; XXII - deliberar sobre os casos omissos e 
interpretar o Estatuto Social, Regulamento Geral e Regimentos. (Slide 7): Como 
vocês estão vendo, no Art. 76, do Regulamento Geral são repetidos os incisos do 
Art. 45, do Estatuto Social. Então, com base nesses artigos, não sou eu que estou 
dizendo, o parecer da Comissão Jurídica comentou que, conforme exposto 
anteriormente, a competência estatutária para deliberar sobre a destinação e 
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aplicação dos recursos vindos do Fundo Especial é do Conselho Deliberativo e não 
pode ser substituído por ato administrativo emitido por outro órgão esportivo do 
Clube Pinheiros. Ou seja, em que pese o que o Presidente Cappellano falou, a 
Comissão Jurídica tem outro entendimento dele, como foi citado, isso que acabei 
de ler é o parecer da Comissão Jurídica quando foi questionada pela Comissão de 
Obras. Ou seja, o nosso Regimento já estabelece que a competência de interpretar 
casos omissos e duvidosos compete exclusivamente ao Conselho Deliberativo, o 
que fica mais claro com introdução do parágrafo 4º nesse inciso II. É o que tinha a 
comentar. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Dr. Manssur, são breves comentários apenas. 
Inicialmente o senhor já por algumas vezes comentou aqui que o Conselho, 
embora não pareça, tem uma atuação constante e muito dedicada na gestão do 
Clube também. Evidentemente que de outra maneira, mas participamos 
ativamente da gestão. Vou dar dois exemplos que aconteceram recentemente. 
Hoje nesta reunião acabou de ser aprovada a retirada de pauta de um projeto que 
a Diretoria apresentou, portanto, uma interferência direta na gestão. 
Recentemente o senhor convocou uma reunião para deliberarmos sobre acordo 
do Tênis, não me lembro exatamente, Dr. Manssur, do tempo, mas senão me 
engano entre a convocação e a reunião não se passou uma semana, uma coisa 
assim. Os pareceres das Comissões foram todos entregues em menos de 72 horas. 
De sorte que este Conselho já mostrou soberanamente que tem total agilidade 
para responder as demandas urgentes do Clube. Segundo, necessidade de pedir 
verba complementar não é nova, isso é uma coisa que já está em nossos 
ordenamentos há muito tempo. Então, essa proposta aqui neste aspecto não inova 
em nada, sempre já houve essa necessidade, o que acontece é que ela foi 
sistematicamente desrespeitada. E para dar certa flexibilização, como vou dizer, 
para legalizar uma flexibilização de fato, tornar uma flexibilização de direito é que 
foi proposta essa alteração regulamentar e regimental. Então, vou comentar 
rapidamente só o porquê das minhas emendas, Dr. Manssur. Imagino que todas as 
Diretoras, sem nenhuma exceção consideram o Conselho com muita importância, 
com muita atenção. Acho que uma solicitação de verba para o Conselho deve ser 
precedida de estudos e levantamento muito rigorosos. De sorte que a necessidade 
de verba complementar deve ser uma coisa grave, é um assunto grave, não é 
corriqueiro. Se você fez um planejamento correto pode, é óbvio que pode ter 
circunstâncias imprevistas, mas é uma coisa grave, é uma coisa excepcional, daí a 
minha proposição de estabelecer uma limitação em termos de verba. Agora, é 
lógico que se a Diretoria achar que pode neste momento: Vou estourar em 10%, 
ela pega e faz o pedido, pede 20, 25, 30, de sei lá quanto, quanto que ela achar, só 
ela vai saber quanto precisa. Então, isto aqui tem uma razão de ser,  Dr. Manssur, e 
o Conselho tem que ter uma possibilidade de fazer a legislação ser cumprida e o 
que nos resta é ameaça de parada de obra. Que concordo com o que o nosso 
Presidente Cappellano falou, uma parada de obra é uma coisa inconveniente, 
indesejada, por isso deve ser evitada e é por isso que a Diretoria tem que fazer um 
bom planejamento e prestar contas a este Conselho a priori e não no momento da 
aprovação das contas, como já foi feito. Esse basicamente é o meu comentário, Dr. 
Manssur, por que existe essa, vamos dizer, essa espada de Dâmocles na Diretoria, 
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ela tem que evitar parada de obra e não precisa esperar 10%, ela pode ver que o 
cenário complicou, o cenário mudou, a qualquer momento ela pode pedir isso, não 
precisa esperar 30 dias, depois que o fato aconteceu. As Diretorias nossas têm 
competência, elas sabem o que está acontecendo e sabem que vão precisar de 
verba complementar, então para que esperar o fato acontecer para depois pedir. 
Esse é o meu comentário, Dr. Manssur, que queria fazer só para esclarecer, como 
foi questionada minha emenda. Quero finalizar, Dr. Manssur, aproveitando que o 
nosso Presidente Cappellano comentou, quero subscrever o pedido dele também, 
Dr. Manssur, até já me comuniquei, já escrevi para o senhor a esse respeito. 
Evidentemente que todas as mídias digitais são bem-vindas, são necessárias, mas 
sou da opinião que elas têm que viver conjuntamente em harmonia e diálogo. 
Então, penso que esta possibilidade de ser tudo digital é alguma coisa que deve ser 
proposta, mas não imposta. Só para contribuir na questão da economia, uma folha 
impressa pelo Clube, o Clube tem negociado sempre muito eficientemente os seus 
custos de impressão, cada folha não passa de 75 milésimos. Quer dizer, se 
tivermos um conjunto de documentos aqui para uma reunião de 200 páginas, 
estamos falando de R$ 15,00. É um custo, para uma organização do nosso 
tamanho, totalmente irrelevante. Então, quero subscrever o pedido do Dr. 
Cappellano e com esses comentários encerro meu pronunciamento. Muito 
obrigado a todos.  
 
Presidente – Como disse ao Dr. Cappellano, isso também será levado em 
consideração, estou apenas buscando otimizar os trabalhos, mas são contribuições 
da maior importância e a Mesa levará tranquilamente em consideração, 
principalmente o conselho de que aquele que pedir será atendido, não tenha 
dúvida nenhuma. Antes de convidar o Dr. André Riskalla que me pediu a palavra e 
também Dr. Fábio Moreira, gostaria apenas de lembrar ao ilustre Conselheiro que 
escreveu uma mensagem muito importante, muito delicada, que o Art. 88, do 
Regimento Interno do Conselho, diz que o projeto de redação final será 
encaminhado ao Plenário para discussão e votação. E aí é que entra a Comissão de 
Redação, cabendo emendas de redação para evitar incorreções de linguagem, 
incoerência, contradição evidente ou absurdo manifesto. Quando houver estas 
situações específicas, a Comissão de Redação evidentemente apontará, em não 
havendo, aquilo que a soberania do Conselho decidir é que deve ser observado. 
Eram essas as explicações ao ilustre Conselheiro que me pediu a palavra. 
 
André Riskalla de Miranda – ... Venho a esta tribuna hoje justificar, hoje virtual, 
estou em minha casa, então a tribuna virtual, a proposta encabeçada pela antiga 
Comissão de Obras, a qual exerci a Presidência e tinha como Vice o Conselheiro 
Flavio Tatit e os Conselheiros Heitor Tonissi, Odilon Cardoso e Roberto Dias Leme 
como demais Membros. Nossa proposta de introdução de quatro novas alíneas no 
inciso II do Art. 152, do Regulamento Geral e Art. 37, do Regimento Interno da 
Diretoria teve motivação pelas inúmeras obras cujo valor aprovado pelo Conselho 
Deliberativo é insuficiente para conclusão e as Diretorias não vinham ao Conselho 
solicitar suplementação, somente informando por ocasião do relatório da Diretoria 
correspondente à justificativa do aumento. Uma das justificativas era que a 
solicitação de suplementação de verba poderia ocasionar interrupção da obra, 
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prejudicando o corpo associativo, que sem dúvida é a razão do empenho de todos 
nós e de nenhuma maneira queríamos causar dano ao associado, porém, temos 
certeza que como representantes desses associados ser atribuição exclusiva do 
Conselho Deliberativo em processo específico aprovar a utilização de 
suplementação de recursos do Fundo de Investimentos antes da apreciação do 
relatório da Diretoria. Aproveitando, vou comentar um pouco sobre as quatro 
alíneas que propusemos. O Presidente Cappellano foi muito feliz, achei que ele 
colocou algumas observações interessantes. “Alínea” 1 eu acho que foi um 
consenso de todos nós, que ela está perfeita. Na “alínea” 2, o que a gente poderia, 
que ele comentou do relatório da Diretoria, eu acho que a “alínea” 1 já 
complementa “alínea” 2. Se aprovar em até 30 dias a justificar o aumento de 
verbas de uma obra já não vai precisar do relatório da Diretoria aprovar isso. 
Então, é meio contundente, que “alínea” 1 pode complementar essa “alínea” 2, 
talvez fazer uma mudança de redação. Agora, “alínea” 3 também está perfeita. E 
na “alínea” 4 vejo que o Presidente Cappellano, assim, a gente teve uma exceção, 
então, essa exceção, se houver algum outro caso excepcional já está garantido 
pela “alínea” 3. Então, “alínea” 4 resolve mesmo, serve para evitar alguma 
resolução do Conselho Deliberativo sem o valor fixado. Eu acho que ela deve 
proceder. Portanto, essas são minhas justificativas às emendas sugeridas pelos 
Conselheiros e aguardo manifestação do Conselho sobre elas. Obrigado. 
 
Fabio Rogério Moreira – ... Gostaria de fazer os meus comentários em relação a 
algumas propostas que coloquei dentro dessa emenda e que no meu entender são 
importantes serem analisadas sobre o ponto de vista não apenas da Comissão de 
Obras ou da Diretoria, mas que isso esteja também disponível para todos os 
Conselheiros e todos os sócios. Então, foi por isso que pedi para colocar. Foi 
solicitado um recurso que se tenha toda uma justificativa, incluindo uma coisa. 
Acho que como essa proposta foi feita em 2019, acho que já foram feitas algumas 
modificações, que a Diretoria tem fornecido diversos detalhes, mas coloquei um 
ponto a mais aqui sobre um abaixo-assinado de solicitação dos associados, para 
que isso não fique apenas como uma proposta da Diretoria. O Clube é do 
associado, o Diretor está ali temporariamente exercendo essa função, então, é 
muito importante termos a voz do associado solicitando tal informação e dando 
um aval. Então, isso seria em relação a minha proposta nº 5, que pede essa adição 
de detalhes da proposta, porque hoje tem muita informação que fica apenas na 
Comissão de Obras, a gente acaba apenas recebendo: Ah, está de acordo, não está 
de acordo, nós não temos acesso aos detalhes, é importante para os Conselheiros 
e associados terem essa informação, isso seria em relação ao parágrafo 5º. Tem 
mais, em relação ao parágrafo 6º coloquei em relação ao número de obras. 
Coloquei um nº 3, talvez esse número seja teórico, não que tenha um fundamento, 
por quê? A gente já teve no ano retrasado solicitação de, numa reunião do 
Conselho, mais de seis projetos a serem implementados, sendo que sempre há 
uma demora em implementação. Quando se faz uma solicitação muito grande de 
projetos, minha ideia é que: Ah, a Diretoria, nós temos reunião todo mês, ela pode 
colocar três projetos por mês. Mas ela comece e termine os projetos, esse é o 
objetivo dessa proposta, que não se fique colocando N projetos e depois de um 
ano vai se dizer: Olha, não vamos mais implementar tal projeto. Então, a Diretoria 
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tem que estar informando ao Conselho e aos associados como que está 
gerenciando essas obras. O 7º parágrafo é uma informação que hoje já está sendo 
enviada, mas ainda se tem um cronograma temporal, mas não temos um 
detalhamento: Ah, tantos por cento do orçamento já foi utilizado. Isso daí 
resolveria uma série de discussões que tivemos anteriormente: Ah, vai faltar 
dinheiro, não vai faltar dinheiro. Se a gente vê que está em 50% de andamento do 
projeto, já gastou 95%, não vai conseguir terminar a obra. Então, é importante que 
a Diretoria vá informando mensalmente quantos dos valores já foram utilizados. O 
último parágrafo que coloquei é uma limitação de valores, também não tem um 
valor, isso também já tem dois anos, já tivemos aí uma inflação bastante alta, 
coloquei em número de contribuições para tentar acompanhar, mas não tivemos 
alteração das contribuições esses valores podem ter ficado hoje muito limitados. 
Mas a ideia é, se tivermos projetos até R$ 1.000.000,00, que é um valor substancial 
para uma obra, que esse projeto já seja previamente apresentado com propostas. 
Ou seja, não vamos entrar com projeto sem saber se está tudo já determinado, se 
tem um projeto determinado, tendo a ideia, por exemplo, ah, vamos fazer uma 
obra do Tênis, temos o projeto arquitetônico, mas não temos o projeto de 
engenharia com todos os custos já planejados, não vamos saber se vamos ter que 
pedir, como a gente tem aqui, foi feito no banheiro do 5º andar: Ah, vamos ter que 
fazer algum reforço de laje. Ah, a Prefeitura vai autorizar esse tipo de processo? 
Qual é o impacto na ventilação? É que o projeto nessa situação não abrange R$ 
1.000.000,00, mas tendo projeto maior nós temos que já ter isso tudo levantado, 
não podemos posteriormente ter de analisar. E por último, se vamos ter um 
projeto grande, que coloquei aqui como R$ 10.000.000,00, essa obra precisa ser 
aprovada por uma eleição dos associados. “Tá”, nós vamos fazer uma obra grande 
no Clube, isso tem que ser aprovado não somente pelos Conselheiros, mas 
também pelos associados. Seria esse o meu ponto. Agradeço, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Nós é que agradecemos a sua preciosa manifestação, como sempre. 
Pois bem, não há mais inscritos, declaro encerrada a fase de discussão. Vou prestar 
alguns esclarecimentos aos senhores. A Mesa se debruçou longamente, vou pedir 
ao nosso colaborador, sempre prestimoso Jorge, que já projete o quadro quer na 
tela dos virtuais, quer na tela dos presenciais. 
 
Votação / Deliberação: 

Passando à votação da matéria, o Sr. Presidente leu, em cada item, a redação 
vigente, o texto da proposta de alteração, emendas formuladas e os pareceres das 
Comissões instadas em cada caso. No decorrer da votação, manifestaram-se os 
Conselheiros Roberto Cappellano, Antonio Moreno Neto, Andreas de Souza Fein e 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa. 
O Plenário decidiu o seguinte: 1) rejeitar por 73 contra 55 votos, emenda 
formulada pelo Conselheiro André Rudge Petrilli, criando um parágrafo 1º, no 
inciso I, do Art. 152 do Regulamento Geral, ficando prejudicada, em razão desta 
decisão, emenda do mesmo Conselheiro, criando um parágrafo 2º, no mesmo 
inciso do mesmo artigo, ficando prejudicada sua emenda criando também um 
parágrafo 2º; 2) rejeitar, por 120 contra 5 votos, emenda formulada pelo 
Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, alterando o inciso III, do Art. 152 do 
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Regulamento Geral; 3) rejeitar por 111 contra 16 votos e 113 contra 16 votos, 
respectivamente, emendas formuladas pelos Conselheiros pelos Conselheiros 
Pedro Antonio Lousan Badra e Andreas de Souza Fein, ambas ao parágrafo 1º, do 
Art. 152 do Regulamento Geral criado no projeto de alteração, tornando 
prejudicadas emendas apresentadas pelo segundo deles, criando parágrafos 2º e 
3º e renumerando os parágrafos 2º, 3º e 4º propostos no projeto de alteração;. 4) 
aprovar, por 96 contra 34 votos,  a criação de parágrafo 1º, no Art. 152 do 
Regulamento Geral proposta no projeto de alteração; 5) considerar prejudicada a 
criação de parágrafo 2º, no Art. 152 do Regulamento Geral proposta no projeto de 
alteração; 6) aprovar, por 90 contra 33 votos, a criação de parágrafo 3º, no Art. 
152 do Regulamento Geral proposta no projeto de alteração; 7) rejeitar emenda 
formulada pelo Conselheiro André Rudge Petrilli, por 71 contra 49 votos, bem 
como o próprio parágrafo 4º do Art. 152 do Regulamento Geral criado pelo projeto 
de alteração, por 66 contra 40 votos; 8) rejeitar, por 109 contra 8, 113 contra 5 e 
107 contra 6 votos, emendas formuladas pelo Conselheiro Fabio Rogério Moreira, 
acrescentando os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º, aos quatro parágrafos do Art. 152 do 
Regulamento Geral criados no projeto de alteração; ficando assim redigidos, após 
a primeira discussão, os dispositivos regulamentares objeto desta alteração: Art. 
152 - O Fundo Especial será aplicado exclusivamente: I - na execução de Plano 
Diretor, elaborado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho Deliberativo; II - na 
execução de obras, reformas e outras destinações ou aquisição de áreas para 
outras modalidades esportivas, sempre mediante prévia autorização do Conselho 
Deliberativo; III - em investimentos e empreendimentos de caráter lucrativo que 
proporcionem renda extra ao Clube, aprovados pelo Conselho Deliberativo. §1º - 
Se no decorrer das obras e reformas autorizadas pelo Conselho Deliberativo, o 
valor aprovado não for suficiente, não haverá necessidade de paralização dos 
serviços, porém tão logo a Diretoria tenha conhecimento de que isso irá ocorrer, 
em até 30 dias deverá ser encaminhado ao Conselho Deliberativo nova solicitação 
para complemento desse valor, sendo justificado detalhadamente o motivo desse 
aumento. §3º - Em casos excepcionais em que a urgência necessite a execução 
imediata de obras e reformas com recursos do Fundo Especial de Investimento, 
tais como eventos provocados pela ocorrência de incêndio, problemas estruturais 
em edificações, vendaval e outros fatos similares, a Diretoria poderá tomar 
imediatamente as medidas necessárias desde que, as Comissões Permanentes de 
Obras, Jurídica e a Financeira sejam imediatamente informadas e em até 30 dias 
seja enviado ao Conselho Deliberativo solicitação para a ratificação das 
providências tomadas com os valores envolvidos. 9) remeter à Comissão Especial 
de Redação a renumeração dos parágrafos inseridos e a necessária adequação do 
Art. 37 do Regimento Interno da Diretoria às alterações do Art. 152 do 
Regulamento Geral ora aprovadas, 10) por indicação do Sr. Presidente, designar a 
Conselheira Patrizia Tommasini de Souza Coelho e os Conselheiros José Roberto 
Coutinho de Arruda e Francisco Antonio Vassellucci Filho para compor a Comissão 
Especial de Redação. 
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Item 6 -  “A Voz do Conselheiro”. 

Cândido Padin Neto – ... Vários sócios e Conselheiros têm me perguntado sobre o 
que levou o rompimento do reservatório de água que servia a piscina do Centro 
Esportivo. Tal fato, se não fosse pela pandemia, pois o Clube se mantinha 
totalmente fechado à época, poderia ter causado danos irreversíveis a qualquer 
criança ou sócio que estivesse no local no momento desse acidente. De start, peço 
que se oficie a Diretoria Executiva para que apresente aos Conselheiros todos os 
fatos que levaram a dar causa a tal incidente. Tais esclarecimentos serão muito 
importantes para mostrar a todos o quanto se faz necessária uma gestão 
profissional no Esporte Clube Pinheiros, que já está inclusive sendo amplamente 
debatida pelos sócios e alguns Conselheiros. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Luciana Pastore Antonio – ... Tenho sido parada por muitos associados e gostaria 
da sua ajuda para a gente conseguir esclarecer alguns pontos. Acho que quem 
frequenta o Clube tem visto a demanda pela utilização dos restaurantes e muita 
gente inconformada com a não abertura do Germânia, como era regularmente, 
diariamente a utilização do quilo, visto que em função da fase da retomada que 
estamos agora da pandemia você já vê isso acontecer normalmente nas ruas, nos 
restaurantes, por quilo, já funcionam assim há certo tempo. Então, a gente tem 
sofrido, as pessoas têm reclamado com a fila, a espera, falta de colaboradores 
atendendo em caixa, atendendo nas mesas, não entendem a falta de abertura do 
Germânia, as opções que estão ficando mais restritas nessa questão de 
alimentação do Clube. Então, assim, não consigo esclarecer. Veio uma 
comunicação da Diretoria, falando que estava sendo feito um processo de 
contratação pelo RH, eles estavam providenciando, mas não dá um horizonte de 
tempo, não dá uma previsão de quando vai ser resolvido. Então, fica todo mundo 
muito sem saber, no ar o que vai acontecer. E agora com o verão, as coisas vão... 
 
Presidente – O Germânia a senhora diz a quilo? 
 
Luciana Pastore Antonio – A quilo durante a semana, porque ele voltou a 
funcionar nos finais de semana com alguns pratos específicos à la carte. Além disso 
também tem a questão que os Veteranos estão privados da sala dos Veteranos. 
Então, agora, acho que com a retomada a gente poderia pensar em reabrir a sala 
dos Veteranos, tomando todos os cuidados, como é feito em todas as outras 
seções, para a gente também atender os Veteranos. Além disso, o senhor 
encaminhou uma correspondência para nós Conselheiros, que foi encaminhado 
pelo Dr. Francisco Collet há um tempo com... 
 
Presidente – ...algumas técnicas sobre processo licitatório. 
 
Luciana Pastore Antonio – Exatamente, da obra do Tênis, para que a gente 
observasse e conseguisse concluir essa obra que está quase dois anos e está 
gerando uma série de inconvenientes aos usuários do Tênis, há outro espaço que 
poderia estar sendo aproveitado para alimentação. ... Não localizei na resposta da 
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Diretoria, sou engenheira, o senhor não deve saber, sou engenheira civil, então, 
por isso gostaria de entender, porque ele levantou a questão do alvará, que 
quando faz uma obra você precisa ter um alvará específico para realização da obra. 
Não foi apresentado. Foi falado que a documentação estava sendo regularizada, 
como desde o início da obra, como está sendo feito. Então, gostaria de saber se a 
gente tem esse alvará, como está esse processo, porque isso pode gerar um risco 
ao Clube, uma penalização, que as pessoas gostariam de saber também uma 
previsão de término. A gente teve uma reunião extraordinária para poder votar o 
acordo, ainda não recebeu o cronograma, quanto vai custar, quando vai terminar, 
quando será retomado. Então acho importante, porque é um assunto que está em 
voga e tem sido muito questionado, as pessoas param para saber: Você é 
Conselheira, quando vai finalizar? Quando vai retomar? Então, se o senhor 
pudesse endereçar esses pontos eu agradeceria. ... Se o senhor me permite, tem 
mais um ponto que o Dr. Francisco levantou, que é ... a questão de a gente ter 
iniciado a obra do Tênis sem ter os projetos executivos finalizados, e isso acabou 
gerando um atraso e uma penalização que depois a gente teve de fazer um acordo 
na monta de R$ 3.000.000,00. Então, para que isso não ocorra agora na retomada 
das obras, que a gente tem a certeza que esses projetos foram finalizados, a gente 
tem condições de iniciar para que não aconteça, ocorra o mesmo fato novamente. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... O que me traz hoje aqui no item “A Voz do 
Conselheiro”, Dr. Manssur, são três pedidos encaminhados por associados. Vou 
dar início rápido para aproveitar bastante o tempo. O primeiro deles é para que a 
Diretoria promova uma ampla pesquisa junto ao corpo associativo, uma pesquisa 
qualitativa e quantitativa acerca da vontade, do anseio do associado em termos 
uma academia ao ar livre. Todos sabemos que as atividades outdoor têm sido 
incrementadas ao redor do mundo. E agora ainda reforçado por essa pandemia da 
Covid-19 todos têm procurado praticar suas atividades em ambientes ao ar livre, o 
chamado outdoor. A Diretoria inclusive possui em suas mãos um projeto 
denominado Fitness Arena, onde se pretenderia a instalação desse centro de 
atividades no entorno da pista de Atletismo, próximo à rampa da piscina, onde 
hoje temos uma meia lua de piso emborrachado com o símbolo do ECP ao centro. 
Então, para que a Diretoria conheça a real vontade do associado, que se faça uma 
pesquisa ampla, como foi feito a exemplo da troca da grama sintética do campo A, 
que por muitos anos se discutiu se o corpo associativo desejava ou não essa 
mudança. Mediante à pesquisa foi possível identificar esse anseio e que foi 
prontamente atendido pela Diretoria. Então, que esse modelo seja seguido 
também para efeito dessa área denominada Fitness Arena. O segundo pedido, Dr. 
Manssur, os associados pedem que a Diretoria estude a viabilidade para 
transferência da sala de bike indoor, hoje instalada dentro do ambiente de Fitness 
no Poliesportivo, para uma sala dedicada exclusivamente para a atividade, como 
se fosse e o que ela é, uma aula coletiva, não mais uma atividade escrava do 
Fitness. Muitos associados querem praticar essa atividade, mas não querem ser 
obrigados a se inscrever no Fitness para tal. A nossa sala hoje é pequena, sem luz 
solar, sem ventilação natural, o que também impede a frequência de muitos 
associados, que não querem frequentar o ambiente dessa maneira totalmente 
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lacrado, fechado e dependente de ar condicionado. O último pedido, Dr. Manssur, 
para que a Diretoria também estude a viabilidade da possibilidade de terceirização 
do serviço de fisioterapia do Clube, para que uma clínica especializada em 
fisioterapia esportiva viesse prestar o seu serviço as nossas dependências, mas que 
fosse credenciada de planos de saúde, convênios médicos, a chamada medicina 
suplementar, por quê? Porque muitos associados acabam se beneficiando de 
sessões de fisioterapia custeadas pelo Clube em atividades recreativas e 
associativas, fazendo aqui a devida exceção aos esportes de alto rendimento, mas 
esses associados acabam recebendo dezenas de sessões de fisioterapia gratuitas e 
o Clube acaba tendo de arcar com esse ônus. Tendo uma clínica que tenha 
convênio com os planos médicos, o associado poderia usar o seu plano de saúde e 
transferir essa despesa para os planos de saúde, desonerando o Clube desse valor. 
Esses são os encaminhamentos. Muito obrigado, agradeço a todos e até a próxima. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Regina Helena Secaf – ... A primeira questão, surgiu mais ou menos na semana 
passada uma discussão entre associados sobre a questão das araras. Pediria à 
Diretoria que fizesse também uma pesquisa entre os associados para que se colha 
algumas informações, algumas visões diferentes, porque a maioria das pessoas 
acha, em resumo, a maioria das pessoas acha que essas araras deveriam estar num 
espaço maior, fora algumas outras considerações de elas irem para algum instituto 
de adaptação, enfim, mas foi um assunto bastante debatido no chat dos pais 
pinheirenses. Outra coisa, vou concordar com a Conselheira Luciana sobre bares e 
restaurantes. Os associados estão reclamando muito de encontrar sujeira nas 
mesas, serviço escasso, os funcionários não estão dando conta, estão dobrando 
horários de trabalho, existem funcionários que estão fazendo 12 horas, isso é uma 
temeridade jurídica trabalhista e uma temeridade para a saúde desses 
funcionários. E as refeições que não estão boas, acho que temos falta de 
cozinheiros também. Acredito porque a reclamação tem sido grande. Outra 
reclamação que recebi diretamente, porque todos sabem que tenho um parente 
com deficiência, então, foi uma reclamação sobre o banheiro que foi feito na 
garagem da Tucumã, um banheiro teoricamente teria de ser acessível, mas a 
cadeira de rodas não consegue ficar ao lado da bacia, onde tem que ser para um 
banheiro acessível. Então, gostaria de pedir que se nesse nosso próximo banheiro 
do 5º andar for acessível que se atente ao padrão de ABNT, porque na garagem já 
não foi. É isso. Agradeço a todos e uma boa noite. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
 

Item 7 -  Várias. 

Antonio Moreno Neto – ... quero fazer uma menção dos componentes da Mesa, 
porque eles não têm a possibilidade de escolher híbrida, né, estão aqui firmes. 
Parabéns, que todas as reuniões estão aqui fazendo o papel do cargo que vocês 
exercem, inclusive o Presidente também. ... Presidente, outro cumprimento é com 
relação ao tipo de reunião híbrida, virtual e presencial. Com a evolução talvez da 
diminuição de casos da pandemia voltemos a ter as reuniões presenciais com 
maior comparecimento, porque as virtuais que já estão consolidadas e vão 
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continuar são, pela tradição que a gente tem do Conselho, e tudo, elas são muito 
difíceis. Apesar que o sistema implantado está muito bom, mas elas são difíceis, 
então, a híbrida é muito importante. O Conselheiro Cappellano que usou da 
palavra colocou um aspecto que é muito importante, só gostaria de fazer uma 
menção com relação aos Planos Diretores. Foram citados dois Presidentes que 
elaboraram o Plano Diretor, mas foi em nossa gestão que fizemos o Plano Diretor e 
aprovamos no Conselho. Foi a primeira vez na história do Clube que um Plano 
Diretor foi aprovado no Conselho. Por quê? Quando me sentei na cadeira de 
Presidente, o Presidente anterior, foi uma ótima gestão, mas teve uma definição 
que falei: Não posso fazer isso. Nem vou salientar, eu não posso. Então resolvemos 
fazer uma pesquisa, contratamos profissionais, fizemos um Plano Diretor e 
aprovamos, que posteriormente foi revisado na gestão do Cappellano, comandado 
pelo Arquiteto Heitor, que fez uma revisão muito importante. Estou dando essa 
entrada porque o que quero colocar é que nós temos de saber, Presidente, como o 
Clube tem de se preparar para receber os novos sócios, por quê? Porque como 
todo mundo sempre fala, já consignado, o Esporte Clube Pinheiros é de esportes, 
então, todos os pais e familiares que colocam os filhos aqui querem que os filhos 
façam esportes. E hoje em dia, não é por culpa de ninguém, tem crianças que não 
consegue se inscrever na Natação, não consegue se inscrever no Tênis. Agora o 
Futebol melhorou por causa da grama sintética, e outras atividades. Então, acho 
que temos que, essa é uma sugestão para a Diretoria, fazer um estudo da nossa 
capacidade de absorção desses associados, por que o que aconteceu? Quem tinha 
o título, antigamente valia R$ 2.000,00, entregava o título ao Clube e o Clube fazia 
um edital. Nesse edital entravam parentes dos associados, tinha toda a prioridade. 
Hoje o título vale mais, então essas pessoas que entregavam o título era para não 
pagar mensalidade, hoje elas vendem o título, porque está valendo mais. As 
pessoas que compram vão efetivamente frequentar o Clube. E estamos num 
momento ruim. Momento ruim não, momento difícil. Então, inicialmente acho que 
temos que fazer um projeto da capacidade técnica do Clube dos diversos setores 
de absorver esses novos associados. Mas iniciei com o Plano Diretor porque foi 
aprovado, não sei se foi 2009, 2008, 2010 um Plano Diretor e nesse Plano Diretor 
existia uma proposta, que é polêmica, mas vou colocar hoje, que ele foi aprovado 
pelo Conselho, que é o seguinte, pelo menos uma dessas modalidades poderia ser 
resolvida com urgência. Qual é a proposta? Nessa piscina suspensa que está aqui e 
o projeto original não foi completado, naquela parte debaixo deveria ser de vidro, 
não foi completado. É utilizada por pouquíssimas pessoas, é só fazer um 
levantamento. Já ouvi assim: Não, não sei o quê, por quê? Têm várias pessoas que 
são contra, mas ali já tem um estudo pronto, dá para derrubar aquilo lá, fazer uma 
piscina, senão me engano acho que é 8x25. E pela situação dela, onde tem 
atendimento médico ali, ambulância, já tem no projeto que seria feito embaixo um 
vestiário para as crianças e também dois degraus de uma pequena arquibancada 
para os pais esperarem os filhos. Hoje estamos com mais de 400 crianças na fila da 
Natação e nós, atendendo poucos associados que frequentam, com todo respeito, 
atenderíamos de imediato essas 400 crianças, sendo que as crianças utilizariam a 
piscina todos os dias durante o dia. E à noite, como não tem aula das crianças, 
seria utilizada para treinamentos, uma piscina com 25 metros, não são os 50 
metros oficial, mas ajudaria muito, e utilização do sócio. Nos fins de semana 
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também os sócios poderiam utilizá-la. Então, estou fazendo essa colocação para 
fazer a proposta à Diretoria para estudar o assunto. Visualmente aquela piscina 
está totalmente fora, você vê o Clube em sua longevidade, ela obstrui essa 
longevidade. Então, acho que essa proposta resolve o problema das crianças. Acho 
que é importantíssimo ao Clube. É lógico que os outros setores também vão ter de 
tomar as medidas necessárias. É isso que queria colocar, Sr. Presidente. Obrigado. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Venho fazer uma citação, Dr. Manssur, 
sobre uma correspondência que emanou da Diretoria, endereçada pelo senhor a 
nós Conselheiros, de 10 de setembro, onde não existe clareza, não existe a 
necessária informação sobre o teor no que se refere às obras do Tênis. Não foi 
mencionada a forma do acordo, qual das partes propôs, por que foi feito aquele 
acordo, a justificativa dos R$ 2.750.000,00, as pessoas que assinaram tal acordo. 
Em suma, na conclusão, como sempre é utilizado pela Diretoria, é citado espírito 
de transparência e nesta correspondência não houve o menor intuito de se 
transmitir transparência. Era o que tinha a dizer. Boa noite. Muito obrigado. 
 
Presidente – Sob o prisma formal eu posso dizer ao senhor com absoluta certeza 
que quem assina o acordo é quem representa o Clube em juízo ou fora dele de 
acordo com o Estatuto, portanto, é o Presidente que certamente assinou, porque 
estava acompanhado de seu advogado e a outra parte. 
 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Não, Dr. Manssur, perdoe-me, nesta 
correspondência é citado engenheiro e diretor, nada mais. 
 
Presidente – Estou falando com relação ao termo do acordo, que o senhor 
perguntou quem assinou. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Sim. 
 
Presidente – Ah, não tenha dúvida que é o Presidente que representa o Clube em 
juízo ou fora dele. ... Mas vou encaminhar. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Vim aqui fazer uma recomendação e 
gostaria que fosse acolhida pela Diretoria. Essa recomendação tem a ver com uma 
obra que está em andamento entre as quadras de Basquete e também fazendo 
divisa com as quadras de areia. O título dessa obra é nova zeladoria e banheiros 
masculino e feminino e banheiro acessível. Apesar de chamar banheiros, banheiro 
com chuveiro é vestiário. Curioso em saber por que essa obra não passou pelo 
Conselho, escrevi um ofício ao nosso Presidente. Nosso Presidente diligentemente 
encaminhou à Diretoria e recebi como resposta que não precisava passar por esta 
Casa porque tratava-se de obra sendo feita com recursos de patrocínio. Solicitei 
que me fosse apresentado o contrato de patrocínio. Tive oportunidade de hoje ter 
vistas ao contrato. Hoje é dia 27 de setembro, esse contrato foi assinado dia 24 de 
setembro, sexta-feira passada. Ou seja, se essa obra dependia desse contrato, 
começou irregularmente. Outro ponto, que é o seguinte, a letra do contrato que 
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foi assinado no dia 24 de setembro de 2021, a letra do contrato diz que o início 
desse contrato é no dia 1º de setembro de 2020. Valendo por 13 meses, ou seja, o 
vencimento seria dia 2 de outubro de 2021, podendo ser renovado caso fosse feito 
um aditamento com 30 dias de antecedência, em 1 de setembro, que também não 
foi feito. Esse contrato de patrocínio tem como foco a divulgação da marca do 
patrocinador nas areias. Passei por lá e efetivamente temos em duas traves de 
areia a divulgação do nome de uma das empresas deste patrocinador. No entanto, 
Dr. Manssur, o foco, o objeto deste contrato é o patrocínio de eventos, onde ele 
deixa claro montagem, desmontagens, licenças, se tem que ter direito artístico, se 
não tem que ter. Não cobre obras. Dr. Manssur, precisamos regularizar isso com 
urgência, esta Casa não pode ser desprestigiada, em nome da governança que se 
traga para aprovar aqui. E não vamos confundir os orçamentos, orçamento de 
despesa com orçamento de investimento. O valor foi depositado em dois cheques 
de R$ 100.000,00 cada um, valor de R$ 200.000,00 do contrato. Um em 7 de 
dezembro de 2020, outro em 10/12/2020. Ou seja, o nosso patrocinador confia na 
nossa marca, ele confia no nosso DNA, ele sabe o que é o Clube Pinheiros. Mas 
existem cláusulas, cláusulas nas quais somos obrigados a rescindir o contrato e 
devolver. Nós não estamos respeitando objeto do contrato. Não podemos divulgar 
isso da forma como foi divulgada, que esse dinheiro é dinheiro de patrocínio. Este 
Conselho tem que ser esclarecido e a minha recomendação, Dr. Manssur, é que a 
Diretoria traga esta obra para aprovação do Conselho. Este é um ponto. Chamo 
atenção, Dr. Manssur, o ofício enviado, mudando de tema agora, perdão, o Ofício 
nº DI 678/2021, encaminhado a vossa atenção, também disponibilizado a todos 
nós Conselheiros, onde se fala um retorno, um resumo sobre as principais 
intervenções em curso nas áreas do Clube. Me chama atenção que na obra do 
projeto do prédio do Tênis diz o seguinte, que está se dedicando bastante recurso 
para que se faça trabalho para atividade noturna. Atividade noturna custa caro, 
atividade noturna requer que não gere barulho, porque se gerar barulho pode ter 
interdição. Se gera interdição pode ter multa. Agora, para que essa pressa 
deslavada? Temos uma necessidade de ter essa área, mas será que temos a 
necessidade de ter a esse custo? Essa é a pergunta que faço. Então, se formos 
fazer essa obra à noite, qual é a necessidade de ter nesse custo adicionado? Outra 
coisa que me chama atenção é a revitalização das espécies arbóreas. Ou seja, por 
algum motivo então elas perderam a vitalidade, inclusive a jaqueira, que é o que 
está escrito aqui. Na continuidade a carta diz o seguinte, que é necessário fazer um 
processo de regularização dos projetos do Clube. O que está irregular? Este 
Conselho precisa ser esclarecido disso, qual é a irregularidade? É a falta de alvará? 
É a falta de projetos básicos? São projetos incondizentes com as normas? Projetos 
que não vão dar aprovação posteriormente na Prefeitura, não vão dar o famoso 
AVCB? Chamo atenção aqui, todo zelo que está se tendo de falar do escritório que 
está sendo contratado, assim, grifado de uma maneira especial, que é o mesmo 
que já foi anunciado em gestões anteriores. Acho que as boas práticas das gestões 
anteriores deveriam ser mantidas, inclusive a de se ter um projeto executivo na 
hora de contratar. O que está claro aqui que na reforma do Ginásio azul não 
aconteceu. Veja bem, pedimos para recompor um terço do piso e agora 
precisamos fazer o piso inteiro, temos que fazer a recomposição de 100%. Temos 
que ter a garantia e como discutimos aqui a questão de estouro de verba de obra, 
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que isso não vá prejudicar, pois aquele Ginásio, Dr. Manssur, é muito utilizado, ele 
prejudicaria muito o corpo associativo. Então, chamaria atenção desses pontos. 
Por último, Dr. Manssur, trago aqui, acho bacana que a gente tem nos relatórios 
disponíveis, isso daqui está no site do Clube, temos nosso relatório com balanço 
patrimonial. Nosso balanço patrimonial dá uma posição muito bonita, nós estamos 
com dinheiro como nunca tivemos antes. Presidente Antonio Moreno, Presidente 
Cappellano que aqui estão sabem o que a gente fala quando se diz que chega 
nessa época do ano, lembra, a gente começava a ficar apertado: Será que vai ter 
dinheiro, será que não vai ter? Nós estamos com dinheiro. Quando olhamos o que 
existe de dinheiro, no caixa nós temos R$ 20.000,000,00 em aplicações financeiras 
e temos também mais R$ 11.800.000,00 no fundo de recomposição do capital de 
giro, ok? Por outro lado, esse nosso volume de caixa é gerado pelo resultado do 
Clube. O Clube tem uma demonstração de resultado, nós não auferimos lucro, 
temos superávit ou déficit por sermos uma Entidade sem fins lucrativos. A palavra 
lucro não é utilizada, mas o conceito é muito semelhante, né, de tudo que se 
recebe, retira-se os gastos e o saldo dessa diferença é o que podemos chamar de 
superávit. Todo dinheiro que entra no Clube vem do superávit, o nosso regime de 
resultado é um regime de caixa, não temos em nossas demonstrações de resultado 
gastos que não transitam, ou seja, gastos que não impliquem em colocar a mão no 
bolso. Tipicamente, quem trabalha em empresa tem um gasto que se chama 
depreciação. A depreciação vira custo, mas a empresa não põe a mão no bolso, é 
um gasto não caixa. Em nossa demonstração de resultados não incide a 
depreciação. Nossa demonstração de resultados, Dr. Manssur, dá um resultado de 
R$ 17.000.000,00, porém isso é decorrente de uma receita que não tem 
contrapartida de custo, que é receita de investimentos. Já estou concluindo, Dr. 
Manssur. Essa receita está em R$ 16.000.000,00, ou seja, se formos calcular um 
balanço entre aquelas receitas que são geradas porque sacrificamos algo, que é o 
custo, eliminando esses R$ 16.000.000,00 o resultado seria um superávit de R$ 
1.000.000,00. Então, voltando agora às contas de balanço, se temos R$ 
31.800.000,00, vamos arredondar para R$ 32.000.000,00 somente para efeito 
matemático de simplificar a conta, esse dinheiro deveria ser equivalente ao 
adiantamento que os sócios fazem das mensalidades. Quando se olha o 
adiantamento das mensalidades nós temos R$ 19.000.000,00. De R$32, para fazer 
a conta aproximada, para R$19, existe uma diferença de R$ 13.000.000,00. 
Devemos festejar, estamos superavitários em R$ 13.000.000,00, porém, de onde 
vem esse dinheiro, se o nosso resultado só é superavitário em R$ 1.000.000,00? 
Empresas de capital aberto, já vivenciei isso em assembleias, onde o acionista 
minoritário falava: Opa, essa administração está escondendo resultado porque não 
quer pagar dividendo. Nós não temos dividendo aqui no Clube, mas o que 
usualmente faz com que o resultado seja reduzido? São as famosas provisões. 
Eventualmente devemos ter algumas provisões que estão fazendo com que este 
resultado seja reduzido em R$ 12.000.000,00. Por que R$12? R$12 mais R$1, R$13, 
que é a diferença entre um e outro. Então, o que pediria, Dr. Manssur, até vejo o 
Presidente da Comissão de Finanças, está participando da reunião, mas gostaria 
que a Comissão de Finanças, é uma das Comissões que serve de apoio ao Conselho 
e à Diretoria, gostaria de pedir, Dr. Manssur, se possível o esclarecimento e o 
trabalho da Comissão de Finanças para nos esclarecer o que significa essa 
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diferença de R$ 13.000.000,00 entre o que temos de caixa e entre aquilo que 
temos de resultado, porque estamos passando por um momento onde todos estão 
se sacrificando, principalmente o associado, é triste ver a morte social por conta de 
inadimplência. Então, se temos condições de reajustar a nossa proposta 
orçamentária até o final do ano que o façamos, mas o Clube não poderia ter esse 
superávit de Custeio, porque significa que eventualmente estamos cobrando a 
mais. Para fechar, Dr. Manssur, quero parabenizar o evento que ocorreu, o senhor 
participou brilhantemente, junto com o Vice-Presidente, Dr. Antonio Moreno 
também participou, do evento com o nosso Piu, que andou pelo Clube e nos deu o 
prazer de estar trabalhando, como lembrado por João do Pulo, que veio para cá. 
Dr. Manssur, segunda vez que venho e falo a mesma coisa em Plenário, estamos 
iniciando um ciclo olímpico, ainda temos, é uma informação perecível que ainda 
não derreteu, esse orgulho do Brasil ter medalhas e nós no Clube termos 
medalhistas, poderíamos fazer aqui, sim, uma coletiva de imprensa, chamando 
nossos atuais patrocinadores. Patrocinadores que não estão mais patrocinando, 
empresas que já patrocinaram eventos e não estão patrocinando, caso do Pão de 
Açúcar, caso da Bolsa, da BM&F que agora é B3, que poderiam se associar a nós e 
colocaríamos “Rumo a Paris”. Tenho certeza, Dr. Manssur, que teríamos aqui um 
apoio muito grande ao esporte, que é a razão de ser do nosso Clube, que é o que 
nos motiva, que é o que atrai associados novos e é o que nos assegura, como 
discutiremos na próxima reunião, direitos. É isso, Dr. Manssur. Muito obrigado. 
 
 
ENCERRAMENTO 
Presidente - Deu por encerrados os trabalhos às 23:07 horas. 

 
* * * 

 

Obs: esta Ata foi aprovada na 722ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 25 de outubro de 2021, com as alterações já dela constantes. 
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