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ATA DA 722ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 25 
DE OUTUBRO DE 2021, PELO FORMATO HÍBRIDO 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de outubro do ano dois mil e vinte e um, em primeira convocação, às 
dezenove horas, com a participação de cento e setenta e sete 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 
em seguida. Dando continuidade, reiterou esclarecimentos sobre o funcionamento da 
reunião híbrida e o encerramento da lista de presença. 
 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para a Reunião. 

Presidente – Convidou para tomar posse as Associadas Fernanda Lopes Freixosa, da Chapa 
Pra Frente Pinheiros; Ana Isabel Arruda Pereira de Oliveira e Vitoria Aida Arruda Pereira de 
Oliveira, da Chapa Sou+Pinheiros, que 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 – Propôs voto de pesar e que fosse observado um minuto de silêncio em 

memória de pinheirenses e parentes de associados recentemente falecidos, a saber: 

Conselheiro José Luiz Fernandes Junior, Diretor Adjunto Financeiro; Associada Irene 

Boccuto, mãe do Conselheiro Dante Boccuto Junior, Diretor de Área de Operações; 

Associada Ana Vera Faria Avancini, esposa do saudoso ex-Diretor de Patrimônio Pedro 

Avancini, mãe de 5 filhos, entre eles o ex-Conselheiro Caio Luiz Avancini, e concunhada da 

Conselheira Dulce Arena Avancini; e, Sra. Divia Martins Fazilari, mãe do Conselheiro 

Roberto Carlos Fazilari, Diretor Adjunto de Projetos Estratégicos. Os votos foram aprovados 

e considerados como sendo do Plenário como um todo e foi observado um minuto como 

homenagem póstuma. Prosseguiu, apresentando ao Conselho as seguintes proposições, 

que foram desde logo aprovadas: voto de pronto restabelecimento e solidariedade de 

iniciativa dos Conselheiros Luís Alberto Figueiredo de Sousa e Luiz Eduardo Fernandes, ao 
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Associado Rodrigo Froes Coelho, que está se recuperando de ferimentos devido ao 

infausto acontecimento que veio a sofrer nas imediações da Portaria do Boliche; votos de 

congratulações de autoria do Conselheiro Andreas de Souza Fein, exatamente neste que é 

o Dia do Engenheiro Civil, aos integrantes da Comissão de Obras da gestão 2018/2020, 

Conselheiros André Riskalla de Miranda (Presidente), Flávio Henrique Rosa Tatit (Vice-

Presidente/Relator), Heitor Ferreira Tonissi (Secretário), Odilon Gonçalves Lima Cardoso e 

Roberto Dias Leme (Membros), em razão da “elaboração do magnífico Parecer 04/ 2020 

daquela Comissão, relativo à obra de Troca da Cobertura do Edifício do Conjunto 

Desportivo Henrique Villaboim.” Por oportuno, cumprimentou as Comissões Permanentes, 

Órgãos consultivos do Conselho e da Diretoria, pelo trabalho desenvolvido em favor do 

Clube. Congratulou-se, ainda, com todos os cirurgiões odontólogos, na pessoa da Sra. 

Segunda Secretária da Mesa, Dra. Maria Emília Alves Rocha dos Santos, pelo Dia e pela 

efeméride. Por proposta da Conselheira Regina Helena Secaf, foi consignado voto de louvor 

destinado às Senhoras e Senhores Lídia Prianti Moisés, Suzana Cardoso Martins, Francisco 

José de Sousa Prianti, Dorotea Volpi, Ademar Pocaterra, Simone Cotrim, Karim Latorre, 

Priscila, Alexandre, Guilherme, Camila Mosaner de Souza Moraes, Andrea Faria de Castro 

Brandão, Cristina Faria de Castro Brandão, Vera Regina Faria de Castro Brandão, Regina 

Helena Amaro (Basone), Mariângela Pinto Vieira Marcondes e à Presidente, Conselheira 

Adriana Florence Spinelli, do Departamento de Assistência Social, destacando que nas duas 

últimas doações foram entregues mais de 10.000 itens aos nossos colaboradores e a 

terceiros. Um trabalho lindo de doação feito com muito esforço e carinho. Por iniciativa do 

Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, foram consignados votos de louvor a três 

Associadas, bem como aos seus responsáveis, já que são menores de idade, que figuram 

entre as quatro melhores praticantes de Skate do Brasil, a saber: Sophia Curi, 9 anos, 

alcançou 3º e 4º lugares nas duas primeiras etapas da LAB (Liga Amadora de Bow) e já é 

um dos expoentes de uma nova fase do skate feminino; Fernanda Tonissi, 14 anos, vice-

campeã brasileira em saltos ornamentais pelo Clube, estreou no skate com duas pratas na 

LAB e quer brigar por vaga em Paris-2024; e, Helena Laurino, 9 anos, que já faz manobras 

ousadas e desde 2019 já brilhava no ranking ECP de skate. Dando continuidade ao 

Expediente, o Sr. Presidente assim se pronunciou: “Como os senhores tiveram 

conhecimento, a Mesa do Conselho editou uma Resolução de nº 2/2021, no dia 4 de 

outubro, onde constituiu uma Comissão Especial com representantes do Conselho, 

representante do Conselho Fiscal, representantes da Diretoria, representantes do corpo 

associativo. Comissão esta destinada a rever o ordenamento institucional de nosso Clube. É 

um ordenamento que já vigora e com muito êxito há muitos anos, não podendo, porém, 

prescindir de adequações. Há necessidade de algumas adaptações aos tempos que 

estamos a viver. E a primeira reunião deste órgão e desta Comissão Especial será realizada 

no dia 4 de novembro próximo. Por que trouxe essas informações aos senhores? Já temos 

algumas propostas de alterações estatutárias. Várias delas, ou algumas delas melhor 

dizendo, já com pareceres emitidos pela douta Comissão Jurídica, que era a única 

interferente pela competência para os atos ou para as propostas apresentadas. Uma delas 

e que foi a gênese, embora já estivesse refletindo muito sobre a necessidade destes 

estudos. Estudos sempre são bons a qualquer momento, mas a gênese desta, ou a 

consolidação desta resolução editada pela Mesa foi uma proposta subscrita por quase uma 

centena de Conselheiros, pedindo para rever a questão concernente ao tempo de mandato 

da Diretoria Executiva. Eu estou acrescendo, pelo princípio da isonomia, também ao 

Conselho Deliberativo, porque não podemos tratar desigualmente os iguais. A adequação 

ao ano fiscal, tendo em vista a votação de propostas orçamentárias e tempo de posse dos 
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futuros dirigentes do Clube. Enfim, esta proposta foi apresentada. Houve o parecer da 

Comissão Jurídica e ela estaria, vejam que estou usando o verbo no futuro do pretérito, ela 

estaria em condições de ser trazida ao Conselho. Outra seria a adoção do sistema de 

votação virtual para renovação do terço do Conselho, que também já está em condições. 

Esta é uma matéria que coloco para os senhores, permitam-me alongar um pouco, que 

vamos ter que um dia enfrentar. Recente Lei de nº 14.195, editada há questão de dias, 

introduziu um artigo no Código Civil, art. 48-A, onde simplesmente, é uma lei com várias 

disposições, facilitação para abertura de empresas, questão de votos de minoritários, 

desburocratização, facilitação de comércio exterior, enfim, ela trouxe várias inovações, 

cobrança de conselhos profissionais. E no que diz respeito especificamente à 

desburocratização empresarial e dos atos processuais e da prescrição intercorrente trouxe 

o artigo uma inovação, que seria o art. 48-A do Código Civil. E aqui é uma discussão que vai 

ficar para a Comissão examinar, que houve um veto geral do Sr. Presidente da República 

com relação a alguns dispositivos, mas de outra banda este artigo foi publicado. Então, é 

uma discussão doutrinária a respeito se estaria ou não vigendo esse art. 48-A, que diz: “As 

pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em 

seus atos constitutivos, poderão, portanto, facultas agendi, é faculdade, poderão realizar 

suas assembleias gerais por meios eletrônicos, inclusive para os fins do art. 59 deste do 

Código Civil, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação.” O Art. 59 

é justamente da eleição. Pois bem, existe esta discussão que coloco aos senhores da 

existência ou não deste veto. A verdade é que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços, do Congresso Nacional, aprovou proposta da Câmara dos 

Deputados, que permite o uso de meios virtuais para realização de assembleias e reuniões 

de órgãos deliberativos das pessoas jurídicas de direito privado, salvo se houver expressa 

proibição estatutária ou legal. Esta proposta de alteração legislativa tramita em caráter 

conclusivo. Será analisado pelas comissões. Vai para o Senado da República e, se aprovar, 

está convalidado o art. 48-A. Digo isso para os senhores, porque esta é uma matéria, 

inclusive hoje num portal jurídico denominado Migalhas há um artigo falando a respeito 

deste art. 48 como uma das inovações que esta tragédia da pandemia, enfim, acarretou, 

mas que a ciência permitiu a utilização de métodos alternativos, e nós utilizamos aqui, para 

fazermos com que esta Casa, que é órgão maior do Esporte Clube Pinheiros, pudesse dar 

continuidade aos seus trabalhos. Então, fizemos reuniões virtuais, hoje as reuniões são 

híbridas. Esta é uma matéria que vamos ter de enfrentar. Pois bem, esta, a de nova 

constituição de mandato, configuração de mandato são propostas estatutárias que trago 

ao conhecimento dos senhores. Já estariam em condições de serem trazidas ao Plenário, 

mas por uma questão de otimização eu entendo melhor submeter a esta Comissão Especial 

todos estes temas. Serão amplos debates. Posteriormente iremos apresentar esse trabalho 

feito por representantes do corpo associativo, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo 

ao colégio de Presidentes, que em gestão anterior criáramos, para que a examine, mercê 

da experiência, da honra que tiveram de ocupar quer a Presidência do Conselho, quer a 

Presidência da Diretoria, com suas sugestões, com suas considerações e posteriormente 

traríamos ao Plenário como um todo e assim poderíamos, se assim o Egrégio Conselho 

entender, aprovarmos todas estas alterações. Então, são estas as considerações que trago 

aos senhores. Com a mesma humildade com que comuniquei aos senhores, no outono de 

minha vida e na idade que hoje ostento, ainda permaneço e permanecerei sempre com 

esta humildade, tenho o dever moral, funcional e ético de comunicar aos senhores, e só 

ocorreu porque estou representando o Conselho Deliberativo, eu recebi e comuniquei aos 

senhores com muita honra um convite da Câmara dos Deputados para participar de uma 
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audiência pública, só o fui, repito, porque estou no Conselho Deliberativo, porque se não 

estivesse certamente não seria convidado, e convidado para em nome do Esporte Clube 

Pinheiros tecer considerações a respeito de inovações legislativas referentes à Lei que tem 

o nome do atleta do século, de um patrimônio nacional e do mundo, que é o Pelé, que 

inclusive aniversariou anteontem, é a Lei Pelé. Participei, apresentei as considerações em 

nome do Esporte Clube Pinheiros, em rápidas pinceladas pude dizer o que significa no 

cenário nacional e internacional o Esporte Clube Pinheiros. E a partir daí ingressei na 

matéria propriamente dita. Então, faço a comunicação aos senhores, no sentido de que o 

convite que recebi e que com muita humildade, muita honra compartilhei com os 

senhores, foi por mim cumprido, participei da audiência pública, ela está gravada na 

comissão do Congresso Nacional, como me foi compartilhado. E se alguém tiver interesse 

em verificar a forma pela qual me apresentei, ela lá se encontra historicamente 

documentada. Eu tinha o dever de dar essa satisfação aos senhores, não o fiz sem outro 

objetivo se não o de dizer que cumpri o convite que me foi endereçado. Prosseguindo, os 

que estão aqui presentes, a exemplo da reunião anterior, os senhores votarão por meio do 

teclado que lhes foi apresentado: Número 1 seria para determinada votação; número 2 

para outra votação, sempre seguido da tecla OK. Quando terminarmos os trabalhos eu 

pediria, por favor, que se fizesse a devolução desse mesmo teclado. Quem estiver 

porventura de acordo com a matéria em votação, deverá apertar o número 1, seguida de 

OK. Os que entenderem diferentemente, o número 2 e OK. Com isso eu termino o 

Expediente Formal e vou apenas e tão somente abrir o Expediente aos honrados 

Conselheiros que pediram para fazer uso da palavra.” 

 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Associou-se às manifestações de pesar pelo falecimento 
do Conselheiro José Luiz Fernandes Junior, com quem destacou teve uma boa relação 
clubística e também no Conselho Deliberativo. Congratulou-se com a Diretoria, em especial 
o Diretor Social Raul Mota, pela realização dos shows por ocasião do aniversário do Clube, 
quais sejam a apresentação da Orquestra Sinfônica e o show do cantor Maurício Manieri. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - 
Apreciação da Ata da 721ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27 de 
setembro de 2021. 

Presidente –   Submeteu ao Plenário pedido de retificação da Ata formulado pelo 
Conselheiro Flavio Henrique Rosa Tatit, em especial corrigindo o seu nome como orador, 
pois fora lançado o nome de seu filho, o Conselheiro Flávio Tatit Junior, a saber: Fl 17/31 ( 
13ª linha de meu pronunciamento : Excluir no texto o termo : “do inciso II” pois ele foi 
repetido:   ; Fl 18/31- 3ª linha: corrigir ao  invés de “licitações”   seria    “situações em”; 7ª 
linha: corrigir ao invés de “que a projeção, segundo o novo parágrafo.”     seria    “na 
projeção o segundo novo parágrafo”; 14ª linha: corrigir ao invés de “que na”    seria “ser”; 
15ª linha : corrigir ao invés de "e o"      seria      "em"; Fl 18/31 -22ª linha: corrigir “ o 
exemplo da situação que”  seria  “um exemplo dessa situação”; 29ª linha: corrigir “ serviço, 
obras que precisa utiliza”  seria  “serviço ou obra que precisem utilizar”; e, Fl 18/31 – 39ª 
linha: incluir  “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 . Não houve contestação e a Ata foi aprovada com a retificação supra. 
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Item 2 - Apreciação do processo CD-33/2019 - Segunda 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, 
aprovada em primeira discussão na 721ª Reunião Extraordinária, de 
27/09/2021; e deliberação sobre a redação final, se confirmada aquela 
decisão. 

Presidente – Hoje temos que referendar essa votação, em seguida deliberar sobre a 
redação final apresentada por ilustres Conselheiros por mim indicados e cujos 
agradecimentos farei ao final por dever extraordinário que os senhores fizeram e que ao 
final acentuarei. A matéria, como lhes dissera, foi aprovada em primeira discussão na 
reunião do dia 27. Na ocasião nomeei, como dissera, esta Comissão Especial de Redação e 
todos tiveram acesso ao projeto também da redação final elaborada. Assim, vou tomar a 
liberdade e pedir aos senhores que em segunda votação eu vou colocar em bloco, porque 
abrange alteração regulamentar, nós devemos discutir e aprovar também em segunda 
discussão esta matéria. Então, se não houver nenhuma manifestação em sentido contrário 
eu vou dar como aprovada em segunda votação a matéria por mim apregoada. ... Então, 
vou colocar quer na tela quer para os senhores votarem. 
 
Deliberação: 

Por 103 contra 14 votos, o Plenário resolveu ratificar a decisão que aprovou, em primeira 
discussão, a proposta de alteração do Art. 152 do Regulamento Geral e do Art. 37 do 
Regimento Interno da Diretoria, objeto do processo CD-33/2019. 
 
Presidente - Então, está aprovada em segunda votação, ratificando o que decidíramos na 
primeira. Agora, vamos votar o projeto de redação final elaborado pela Comissão Especial 
de Redação. Novamente vou colocar em bloco a redação apresentada e que foi distribuída 
aos senhores. Os que estiverem de acordo, é o mesmo sistema, com o texto aprovado pela 
Comissão Especial de Redação votem 1; quem não estiver vota em 2 e os que estiverem 
presentes aqui votariam no teclado da mesma forma. 
 
Deliberação: 

Por 113 contra 13 votos, foi aprovado o projeto de redação final elaborado pela Comissão 
Especial de Redação, relativo à proposta alteração do Art. 152 do Regulamento Geral e do 
Art. 37 do Regimento Interno da Diretoria, objeto do processo CD-33/2019. 
 
Presidente - Não poderia encerrar esse trabalho sem agradecer aos ilustres Conselheiros 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho, Desembargador José Roberto Coutinho de Arruda e 
Francisco Antonio Vassellucci Filho pela presteza e inestimável colaboração nos trabalhos 
da Comissão Especial de Redação. Esta Mesa e este Conselho ficam a todos, à senhora e 
aos senhores também, profundamente agradecidos por esse trabalho, que não se cingirá 
apenas a este, espero tê-los comigo em outras nomeações, que muito honram esta Casa 
pela envergadura que todos ostentam. 
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Item 3 -  Apreciação do processo CD-21/2021 - Primeira discussão e votação de 

proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo em conjunto com a 
Diretoria, de alteração de dispositivos estatutários, visando adequar o 
Estatuto social à Lei Municipal nº 17.557/21, de 26/05/2021, no tocante às 
novas regras para isenção do IPTU. 

Presidente – ... Trata-se de uma proposta, como lhes dissera, conjunta da Mesa do 

Conselho e da Diretoria, visando a alteração do artigo 4º do Estatuto Social, 

desmembrando a cabeça deste artigo em dois incisos e o parágrafo 1º; cria oito novos 

parágrafos e aqueles já existentes renumerando como parágrafos 10, 11 e 12, que são os 

atuais parágrafos 2º, 3º e 4º. Esta alteração tem a finalidade de adequar o texto estatutário 

à Lei Municipal 17.557/21, de maio de 21, cujo artigo 39 prevê a isenção do IPTU – e como 

todos sabemos é um benefício fiscal de natureza tributária – “para abranger a área total 

dos imóveis construídos, 100% de todos os imóveis construídos no perímetro do histórico e 

mais de 188.000 m² que compõe o nosso Esporte Clube Pinheiros e que integram o 

patrimônio desta agremiação, com essas alterações esse perímetro como um todo estará 

abrangido. E esta abrangência com a destinação preponderantemente para a prática de 

atividades essenciais de nossa entidade, assim contempladas essas alterações trar-nos-á o 

benefício desta lei. Todos sabemos a problemática que nos envolve a cada ano a afligir 

várias Diretorias a questão dos lançamentos do IPTU. Com esta inovação, foi um trabalho 

executado pela Diretoria, teve o acompanhamento do Conselho Deliberativo, Diretoria 

Jurídica do Esporte Clube Pinheiros, Dr. José Luiz Toloza, Dr. Eric se incumbiram desta 

tarefa, assessorados por um ilustre advogado, que já o era na gestão anterior, Dr. 

Escudero, o próprio Sindicato dos Clubes Esportivos tem recomendado. Para que os 

senhores tenham uma ideia, na data de sábado e na data de hoje tive oportunidade 

juntamente com os integrantes da Mesa de verificar que duas entidades coirmãs 

publicaram editais no mesmo sentido do que estamos a fazer hoje, duas entidades coirmãs 

buscando também adaptar seus Estatutos ao que estamos a fazer agora. Estamos fazendo 

a primeira discussão hoje, a segunda discussão, é uma honra, os senhores serão 

oportunamente convidados, mas já está designado para o dia 8 de novembro. E a partir da 

aprovação em primeira e segunda votações, como espero que ocorra, irei publicar os 

éditos correspondentes à Assembleia Geral dos Associados, por força de determinação 

estatutária e do Código Civil, para que tenhamos isso também aprovado pelo órgão 

soberano da entidade, que é a Assembleia Geral dos Associados. São estas as 

considerações que lhes tinha a fazer. Estão sendo projetadas na tela o quadro sinóptico 

que com muita honra e com antecedência fizemos distribuir a todos.  

 
Berenice Gazoni – ... Preliminarmente parabenizo as propostas encaminhadas para 
adequação dos dispositivos estatutários, visando adequá-los à nova Lei Municipal nº 
17.557/21, no que se refere às novas regras para isenção do IPTU. Visando contribuir para 
o seu aprimoramento faço a seguir os seguintes encaminhamentos, tendo em vista que as 
alterações são estatutárias, valendo para quaisquer tributos municipais, inclusive o ISS. Se 
o Clube prestar quaisquer serviços para terceiros pode ficar caracterizada a incidência do 
ISS. Os associados e seus convidados não se caracterizam como terceiros, enquanto a 
expressão visitantes pode dar margem a interpretações inadequadas pelas Fazendas 
Públicas. Então, minha sugestão é que seja no parágrafo 4º, trocar a expressão visitantes 
ou então acrescer a ela visitantes-convidados. É preciso que fique sempre caracterizado 
que os serviços prestados pelo Clube são exclusivamente para os seus associados e/ou 
convidados e nunca para terceiros. No parágrafo 6º, acrescentar também contratados à 
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expressão terceiros. Aí passaria a ser “terceiros contratados para realizar”. Apenas isso. No 
parágrafo 8º, substituir a expressão visitantes, ou acrescer convidados, mesmo caso do 
parágrafo 4º. No parágrafo 9º, eliminar escritórios itinerantes coworking. Por que digo 
isso? Porque não fazem parte dos objetivos do Clube, a não ser que fique expressamente 
claro que é exclusivamente para seus associados. Mas minha sugestão é que seja excluído, 
uma vez que essas salas que serão usadas para trabalho por associados poderão ser usadas 
da mesma forma sem que isso faça parte clara dos nossos Estatutos. Por que digo isso? 
Sempre, cada vez que a gente vai colocando mais e mais coisas pode dar margem a essas 
interpretações pelo físico. E no caso, a Lei Municipal está sempre mudando essas 
interpretações pelo físico. Agora teve essa Lei de 2021, mas estamos sujeitos a que no ano 
que vem saia outra Lei, de repente com outro entendimento. Então, essas seriam as 
minhas sugestões, apenas esse acrescer convidados no visitante. E nesse sentido, também 
com relação à proposta das Conselheiras Ana Claudia Sá e Regina Helena Secaf, caso seja 
aprovada, recomendo a mesma alteração, substituir visitantes ou então acrescer a palavra 
convidados, visitantes-convidados. Meu intuito se restringe unicamente a eliminar riscos 
de interpretações inadequadas pelas Fazendas Públicas, que são useiras e viseiras em 
buscar meios de aumento de arrecadação. Era isso, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros. Muito 
obrigada. 
 
Luiz Carlos Junqueira Franco Filho (aparte) - Dra. Berenice, compreendo a preocupação 
com questionamentos fiscais, mas receio que a proposta possa trazer alguns 
engessamentos em relação a atividades que o Clube pode desempenhar. 
 
Presidente – Gostaria apenas de dar um esclarecimento que talvez vá até abreviar a 
discussão. Esta matéria foi distribuída com antecedência para todos os senhores. O 
parágrafo 2º, do Art. 85, Dra. Berenice, diz que após o prazo previsto na cabeça deste 
artigo, que é o prazo de 20 dias, não serão aceitas emendas, inclusive no Plenário, porque a 
senhora tinha o prazo de 20 dias para apresentar, a menos que se trate de emenda de 
redação. Mas a emenda de redação, como pontifica e sempre bem, ilustre Conselheiro, é 
só aquela para corrigir eventual obscuridade, eventual colocação que possa trazer 
ambiguidade. A emenda de redação não pode alterar, e a senhora, mesmo falando em 
redação, ela não pode alterar o texto. Mesmo que recebêssemos como emenda de 
redação, ela não estaria possível à luz deste dispositivo, ela não estaria sendo possível de 
discussão neste momento. Ouço seu aparte, mas tinha que fazer essa manifestação, 
porque já iria responder a ilustre Conselheira Berenice.  
 
Berenice Gazoni – Sim. Somente um instantinho, antes do aparte, Dr. Manssur, então, 
realmente, o senhor tem toda razão, peço até desculpa por não ter apresentado antes, 
mas a minha ideia foi que fosse atendida como sugestão de redação. Então, seria 
visitantes-convidados, acrescido da palavra visitantes-convidados para esclarecer que não 
foge ao objetivo do Clube, que é única e exclusivamente atender a seus associados e seus 
convidados. Visitantes ficaria muito amplo, seria mais nesse sentido. 
 
Presidente – Vou ouvi-lo no aparte com muita honra, Dr. Junqueira, perdoe-me, depois 
farei um esclarecimento, porque participei ativamente dessa discussão, da elaboração, 
darei a natureza jurídica do porquê. Mas o senhor faça o aparte, por favor. 
 
Luiz Carlos Junqueira Franco Filho – Conselheira Berenice, entendo, acho que como 
associado e contribuinte todas as preocupações por eventuais fiscalizações. O que gostaria 
neste aparte seria até tranquilizá-la, porque independentemente de todos os 
questionamentos fiscais e de tudo que pode ser abordado existem conceitos na 
jurisprudência que protegem o Clube nesse sentido. Então, o primeiro em relação ao ISS, 
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isso é esclarecimento, é que o conceito de serviço para o ISS é um conceito de um serviço 
empresarial, existe um termo jurídico que o Dr. Manssur deve conhecer, é o que considera 
serviço sinalagmático. Quer dizer, existe o caráter... 
 
Presidente – A reciprocidade. 
 
Luiz Carlos Junqueira Franco Filho – A reciprocidade e o caráter de contraprestação. 
Também existe jurisprudência, principalmente em caso de cooperativas, de que o serviço 
que é objeto da instituição, prestado em favor dos integrantes desta instituição, ou seja, 
dos associados, ele estaria fora do campo de incidência do ISS. Então, gostaria até de 
tranquilizar, entendo a preocupação de qualquer contribuinte com abusos do Fisco, mas 
acho que aqui estamos protegidos por uma jurisprudência já segmentada dos nossos 
tribunais. Então, não seria essa preocupação. 
 
Presidente – Em acréscimo, Dr. Junqueira e Dra. Berenice, Conselheiras e Conselheiros, eu 
vou fazer uma consideração. Antes gostaria de dizer que foi um lapso, que no prazo 
regimental duas ilustríssimas Conselheiras apresentaram emenda aditiva, Conselheiras Ana 
Claudia Alves de Sá e Regina Helena Secaf, ao parágrafo 4º da proposta. É uma aditiva, 
porque pede para acrescer a este parágrafo as expressões “e participantes de atividades 
sociais e assistenciais de salão de festas, piscinas recreativas também. O que queria 
acrescer para as senhoras e senhores, todos os presentes, a natureza jurídica objetivada 
nesta alteração foi a de contemplar os direitos reais, ou seja, o patrimônio do Esporte 
Clube Pinheiros, esta é a preocupação do legislador municipal, que o patrimônio do 
Esporte Clube Pinheiros estivesse contemplado no Estatuto em suas várias dependências, 
como destinadas à consecução de seus altos objetivos sociais. Não há por parte do 
legislador uma preocupação de direito pessoal, ou seja, de quem irá frequentar, se é 
associado, se convidado, se visitantes, na linha que Dr. Junqueira brilhantemente colocou, 
a preocupação do legislador é saber o perímetro, as construções edificadas no Esporte 
Clube Pinheiros dentro do seu largo perímetro estão todas contempladas no Estatuto 
Social, como sendo bens destinados à consecução dos seus objetivos sociais. Se sim, estão 
isentas. Se não estiverem pode haver a incidência. Trago aos senhores e distribuí 
oportunamente uma recente decisão do Tribunal de Justiça, a favor do Esporte Clube 
Pinheiros. Nesta decisão, cerca de mais de R$ 30.000.000,00 foram contemplados a nosso 
favor, como isenção, nesta decisão o Estado-Juiz houvera decidido pela não isenção com 
base num entendimento anterior. Foi interposto um recurso, que é destinado a aclarar, a 
esclarecer a decisão. E neste recurso o ilustre advogado do Esporte Clube Pinheiros, Dr. 
Escudero, apresentou já a edição desta Lei. E é raro o Estado-Juiz modificar neste tipo de 
recurso ele próprio a sua decisão. E ao se defrontar com esta nova disposição legal, 
reformou ele mesmo a decisão, modifica e contempla a isenção. E contempla a isenção 
com força nesta Lei. Qual a natureza jurídica desta Lei? É enquadrar àquelas entidades 
esportivas que fizerem constar em seu Estatuto as construções porventura edificadas e que 
são destinadas à utilização, na busca e na consecução de seus objetivos sociais, como 
isentas da tributação, Imposto Predial Territorial Urbano. Não se preocupou o legislador, 
ele não está preocupado apenas e tão somente com quem irá frequentar, mas está 
preocupado, sim, em saber se todas essas edificações estão enquadradas dentro do 
Estatuto Social, como sendo destinadas à utilização pelos associados ou por todos aqueles 
que porventura vierem delas, edificações, usufruírem. Eram esses esclarecimentos que 
tinha a fazer. Há outro aparte, Dra. Berenice. 
 
Berenice Gazoni – Sim, somente queria esclarecer, perfeitas as suas colocações, Dr. 
Manssur, exatamente isso que acontece com relação ao IPTU, não há absolutamente 
nenhum reparo a fazer. Minha preocupação nessa colocação de visitantes-convidados ou 
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apenas convidados é com relação ao ISS, porque os visitantes não se enquadram dentro do 
escopo principal dos objetivos do Clube. Convidados sim, convidados fazem parte dos 
sócios, todo sócio pode convidar. Tanto é verdade, por exemplo, nas Festas Juninas nós 
associados compramos os convites e quem adentra no Clube é como convidado. Então, aí 
não incide o ISS, não vai incidir. Agora, se colocamos apenas visitantes, somente a palavra 
visitantes pode ser qualquer pessoa que vai lá, de repente vai consumir em nossos 
restaurantes, que são isentos vamos dizer de ISS. E esse caso eventualmente teria apenas 
um zelo. Por que digo isso? Porque ao mudar, ao nos adequarmos ao IPTU teremos que 
nos adequar também, tomar cuidado, a nos adequar também ao ISS e a todos os tributos 
não somente municipais, mas também aos demais, estaduais, federais. Então, quanto mais 
cuidado, é apenas um cuidado, um zelo. Digo isso, porque o senhor acabou de falar dos 
clubes coirmãos que também fizeram essa adequação, inclusive nas consultas que fiz isso 
ficou protegido, a expressão “convidados”, também pelo mesmo motivo que estou 
colocando aqui. Era esse o objetivo, um zelo a mais. 
 
Presidente – Antes de dar os outros dois apartes solicitados a senhora, Conselheiro Luís 
Alberto Figueiredo de Sousa e da Sra. Maria Elisa Cappellano, nós temos de procurar o 
melhor para o Clube e não vou me ater a um formalismo. Formalismo é uma garantia, mas 
ele não se presta a asfixiar o direito de ninguém, é esse o conceito que tenho. Como o 
parágrafo 2º do artigo 85 do RICD estabelece que neste momento não se pode apresentar 
emendas, porque a Mesa distribuiu com 20 dias de antecedência, a não ser emenda de 
redação, como a senhora coloca que é uma questão redacional, eu vou pedir à Comissão 
de Redação, que irei constituir posteriormente, que leve em conta o teor dessa sua 
colocação com relação à inserção também da palavra visitante. Se ela assim entender, eu 
acredito que não altera o escopo. 
 
Berenice Gazoni – Visitantes-convidados. 
 
Presidente – ... verifico aqui que num dos editais de entidades coirmãs, como a senhora 
falou, isso fica para a Comissão de Redação, está inserida também a expressão que a 
senhora colocou, associado e visitantes, não fala em convidados. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Em primeiro lugar quero cumprimentá-la pela 
forma que a senhora trouxe elementos que ajudam a gente a ter uma robustez maior 
nessa questão do IPTU. E um pouco na linha do que o Dr. Manssur acabou de falar agora, 
talvez até soe como repetição, mas se a senhora não aceitaria que essa sua contribuição 
fosse feita como uma emenda de redação, porque ela só está adjetivando, não está 
mudando, está adjetivando um termo. Achei que o adjetivo foi muito bem levantado e 
acredito que na emenda de redação ela não muda a essência. Se a senhora concordaria em 
fazer isso, mas de fato, o Dr. Manssur já colocou isso, talvez fique redundante. 
 
Berenice Gazoni – Sim, perfeitamente, acho que ficaria ótimo se pudesse incluir na 
emenda como redação, porque só acresce, né. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Encerro meu aparte aqui, Dra. Berenice, Dr. Manssur. 
 
Berenice Gazoni – Muito obrigada, Dr. Luís Alberto. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – ... Dr. Manssur, vou falar muito na esteira do que disse o 
Dr. Luís Sousa. Não estamos propriamente diante de uma emenda aditiva, estamos falando 
apenas de uma questão lincada diretamente com a proposta apresentada, muito bem 
elaborada pela Mesa Diretora dos trabalhos. A cautela que a Dra. Berenice propõe eu acho 
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que é uma cautela sobremodo cabível, não entendo, Dr. Manssur, que tenha que 
necessariamente ser entendida como uma proposta ou como uma emenda aditiva, na 
medida que ela apenas acresce uma expressão, que poderia no meu modo de entender, 
assim o faz, aperfeiçoar a proposta apresentada. São essas minhas observações. Embora V. 
Sa. já tenha até dito que isso poderá ser resolvido oportunamente e quando se falar 
propriamente de redação, talvez esse assunto já deva ser considerado nessa primeira 
reunião, já que se poderíamos falar disso na segunda reunião, talvez pudéssemos falar 
disso agora também, Dr. Manssur, para simplificar o processo dentro do princípio da 
instrumentalidade dos processos, observando que não afeta em nada a proposta 
apresentada, a sugestão, a Dra. Berenice ainda teve o cuidado de não falar numa emenda 
aditiva, numa emenda à proposta inicial, apenas como uma sugestão, presumo eu que uma 
sugestão de redação. E nesse particular sobremodo apropriada, até porque dentro das 
características do Clube Pinheiros isso pode suscitar algum tipo de intervenção municipal 
de natureza tributária, que poderia suscitar alguns tipos de problema. Acho que essa 
cautela em nada descaracterizaria a proposta inicial e poderia ao mesmo tempo, Dr. 
Manssur, com a sua permissão, acrescentar segurança aos objetivos que todos nós 
invejamos. Essa minha manifestação, aproveito para cumprimentar o senhor, Dr. Manssur, 
a Mesa Diretora pelo trabalho realizado e pela pertinente observação da Dra. Berenice. 
Parabéns, Dra. Berenice. Essa é a minha manifestação. Agradeço a todos. 
 
Presidente – Quero apenas esclarecer, Dr. Collet, agradeço profundamente suas palavras, 
na verdade a emenda aditiva foi apresentada pela Sra. Ana Claudia Alves de Sá e Regina 
Helena num determinado parágrafo. A Dra. Berenice de forma muito clara colocou que era 
simplesmente uma emenda de redação, que será levada em consideração. Deve ser sim. 
Estou com o edital de entidades coirmãs, que também colocaram associados e visitantes-
convidados. Então, ela, como o senhor bem colocou, não altera absolutamente em nada, é 
redacional. E mesmo que não fosse redacional, é como dissera antes, a forma não pode 
asfixiar o direito, mesmo que não fosse redacional e tivesse esta relevância para acautelar 
os interesses do Clube eu a adotaria sim, até com base numa prerrogativa que a Mesa tem, 
de apresentar emendas da própria Mesa para completar determinadas matérias diante da 
discussão aberta. Dra. Berenice traz uma preciosa colaboração, a Comissão de Redação, 
como o senhor colocou, levará em conta. E eu já levo em primeira discussão, para que 
possamos posteriormente ratificar em segunda e levarmos com a redação final à 
aprovação da Assembleia Geral. 
 
Maria Elisa Cappellano (aparte) – ... Excelente explanação do senhor, Dr. Manssur, da Dra. 
Berenice, do Dr. Junqueira, do Dr. Collet, vocês foram ótimos, mas me surgiu uma dúvida a 
respeito de coworking, porque pelo que entendi o Clube prevê coworking, só que 
coworking você coloca CNPJ, porque as pessoas podem ter até ser autônomas, mas elas 
têm um CNPJ. A partir do momento que você tem um CNPJ trabalhando dentro do Clube 
como é que a gente prevê isso por IPTU. Se tenho um CNPJ e coloco um funcionário meu 
trabalhando no meu lugar dentro do Clube, se isso não traz algum problema também. 
Então, como é que esta previsibilidade de imposto se acontece qualquer coisa, se chega 
um fiscal e percebe que têm pessoas, têm CNPJs, porque o título não é do CNPJ, o título é 
privado. Então, se tem um CNPJ trabalhando dentro de um clube, então, talvez um 
coworking não devesse constar, porque ele não é previsível como atividade fim do Clube. 
Essa é minha pergunta. 
 
Presidente – O Dr. Junqueira novamente pediu a palavra no aparte. A senhora já quer 
responder, Dra. Berenice, ou quer ouvir? 
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Berenice Gazoni – O Dr. Junqueira pode responder, mas dentro da minha sugestão vem ao 
encontro do que a Dra. Maria Elisa Cappellano falou. 
 
Presidente – Está dentro da proposta? 
 
Berenice Gazoni – Acho que seria ideal, acho que não haveria necessidade de estar 
coworking no Estatuto, porque concordo com ela, ele foge aos objetivos do Clube. 
 
Presidente – Vamos ouvir o Dr. Junqueira. 
 
Berenice Gazoni – Mas acho que não posso apresentar essa emenda agora para excluir, 
mas o ideal seria... 
 
Presidente – Ambas não poderiam, mas como disse, não vou me apegar à forma... 
 
Berenice Gazoni – O ideal seria excluir sim, concordo com a Dra. Maria Elisa Cappellano, 
porque realmente foge aos objetivos sociais do Clube, o que não impede que o Clube 
tivesse, tenha ou venha a ter salas que os sócios possam usar, por exemplo, sala para 
escrever, sala para estudar. 
 
Maria Elisa Cappellano – Porque isso já acontece. 
 
Presidente – Hoje já há isso e é para esse objetivo. Mas vamos ouvir o Dr. Junqueira, 
porque não podemos fazer algumas confusões, estamos aqui buscando adaptar o Estatuto 
para isenção do IPTU, tendo em vista as construções, a uma preocupação de direito real, 
não estamos ainda, mas temos que ter a cautela, dentro do objetivo de proteção ao 
Imposto Sobre Serviços. Mas vamos ouvir o Dr. Junqueira, que se deteve na matéria para 
que nos dê as explicações cabíveis, por favor. 
 
Luiz Carlos Junqueira Franco Filho (aparte) – Muito obrigado, Dr. Manssur, Dra. Maria 
Elisa, Conselheira Berenice. Acho que caberiam dois esclarecimentos em relação ao 
coworking, que são importantes. O primeiro é que o coworking, como é feito hoje no 
Clube, já existe coworking na prática, as pessoas principalmente durante a pandemia 
começaram a trabalhar no Clube, o coworking hoje não gera receitas para o Clube. Se o 
Clube criar um espaço semelhante ao que tem hoje na Biblioteca, para que as pessoas 
possam desenvolver as suas atividades profissionais, o Clube não pagaria em princípio, se o 
Clube não cobrar nenhum aluguel, nenhuma contraprestação,... 
 
Presidente – É esse o objetivo. 
 
Luiz Carlos Junqueira Franco Filho – ...então, isso não traz tributação para o Clube 
simplesmente porque não traz rendimento, não traz riqueza para o Clube. Todos esses 
serviços são prestados em contraprestação ao quê? À mensalidade. Sendo assim, como a 
mensalidade não é um serviço tributado pelo ISS, tem toda questão da associação, ficaria 
fora da incidência do ISS. Outro cuidado mais para frente, mas acho interessante deixar 
registrado aqui em relação ao coworking, aí principalmente em relação à observação da 
Conselheira Maria Elisa em relação a CNPJs, é um cuidado que o coworking deveria ser 
utilizado em caráter eventual. Acho que isso daria um conforto para que o Clube não sofra 
nenhum questionamento tributário, porque simplesmente é uma estrutura disponibilizada 
para o sócio em caráter eventual, descaracterizando então o caráter habitual. Então, isso, 
as pessoas não poderiam, por exemplo, dar expediente no coworking, mas eventualmente, 
estando no Clube, querendo aproveitar um espaço entre uma reunião e outra para fazer 
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um texto, fazer um e-mail, isso não haveria problema nenhum. Já é feito. E isso só traria 
mais comodidade aos sócios. Então, creio que se poderia até mudar o termo coworking e 
tudo mais, mas não vejo, dentro dessas condições também quaisquer problemas maiores 
para o Clube Pinheiros. Acho que era isso. 
 
Berenice Gazoni – Concordo com o Dr. Junqueira no sentido de que se não cobrarmos 
nenhum aluguel, mas a própria palavra coworking já é muito usada para locação de salas 
de trabalho. Então, minha sugestão para excluir, uma vez que não tem os objetivos do 
Clube, que é esporte, lazer, cultura, etc., excluir, não excluir o serviço, mas excluir a palavra 
dos nossos Estatutos, porque se pode dar dúvida, por que vamos incluir algo que possa 
gerar dúvida e chamar atenção, vamos dizer assim, de uma eventual fiscalização. Parece 
que não faz muito sentido. 
 
Presidente – Nós levaremos isso em conta, não tenha dúvida nenhuma, na Comissão de 
Redação, que já está constituída, inclusive vou tomar liberdade de incluí-la na Comissão de 
Redação. 
 
José Marlon Salvador Barroso (aparte) – ... Somente para a gente seguir o roteiro, vou 
seguir um pouco a relatora, vamos separar um pouco a discussão de coworking agora, 
porque o que estamos tratando agora na pauta é dessa questão exitosa da vitória do IPTU, 
que acho que é o foco inicial. Discussão sobre o coworking a gente pode fazer num outo 
momento, eventualmente se vai existir taxação, se vai ter outro debate sobre isso. Acho 
que neste momento seria importuno a gente, corrigindo essa redação, aperfeiçoando a 
redação, olhar só para a questão da pauta mesmo, eventualmente não ampliar tanto esse 
debate, que é um tema tão específico. Não sei se a Dra. Berenice concorda, mas, enfim. 
 
Berenice Gazoni – Concordo sim. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Na verdade concordo com a Dra. Berenice, até porque 
coworking é um pouco diferente que o Dr. Junqueira comentou. Uma coisa é eu aproveitar 
o espaço do Clube num intervalo entre compromissos para fazer um relatório, para fazer 
um estudo, para fazer alguma atividade profissional. Outra coisa é aquilo que está no 
mercado como coworking, que é o aluguel de salas para as pessoas se encontrarem para 
fintechs, para startups se reunirem e fazerem o seu trabalho. Então, Dra. Berenice, queria 
perguntar, a senhora está dizendo nesse sentido de aluguel ou num uso eventual de 
alguém que esteja aproveitando? Porque se for no uso eventual, tudo bem, mas no outro 
sentido, que é o que o mercado utiliza eu tendo a concordar com a senhora, que 
deveremos excluir essa palavra como emenda de redação. 
 
Berenice Gazoni – Exatamente, no uso eventual, também concordo com o Dr. Junqueira, 
não há problema nenhum, a minha discordância é mais, se é um uso eventual eu acho que 
não caberia estar no Estatuto, entende, Dr. Fein, por que vamos colocar no Estatuto uma 
palavra que eventual, que não seja do objetivo do Clube, que possa eventualmente suscitar 
dúvidas. É só nesse aspecto. Então, o serviço até eventual pode existir, não vejo problema 
nenhum. 
 
Presidente – Na Comissão de Redação levaremos tudo isso em conta. 
 
Andreas de Souza Fein – Obrigado então, Dra. Berenice. 
 
Presidente – O objetivo, Dra. Berenice, é termos em nosso Estatuto uma contemplação 
que nos permita a isenção. ... São fundamentais as suas observações, mas evidentemente 
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que temos que contemplar no Estatuto o enquadramento de todas as construções, 100% 
das construções existentes no Esporte Clube Pinheiros, para que possamos ter esta 
isenção. Claro, que com a segurança que a senhora colocou, mas que será levando em 
conta no momento da redação. 
 
Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio (aparte) – Só queria aproveitar e dizer também que 
está havendo muito, como posso falar, as pessoas que estão querendo fazer coworking 
aqui chegam, como ali no bar da Sede, pegam uma mesa e passa a tarde inteira. Acho que 
a gente deveria normatizar isso aí também. 
 
Presidente – Perfeito, não tenha dúvida. 
 
Berenice Gazoni – Só para encerrar, queria dar ênfase nos meus cumprimentos às 
propostas encaminhadas para adequação desses dispositivos estatutários. Foi realmente 
um trabalho maravilhoso, estão de parabéns todas as pessoas que participaram. Os meus 
cumprimentos. Como disse, o intuito aqui foi apenas de auxiliar e aclarar só isso, para a 
gente não ter nenhum problema. Mas as propostas estão excelentes, muito boas e 
realmente vai atender à Lei Municipal 17.557, que é o objetivo maior, como o senhor falou, 
Dr. Manssur. 
 
Presidente – Que é o objetivo maior. Não há mais inscritos, dou por encerrada a discussão. 
... vamos colocar a matéria em votação. Vamos usar o quadro comparativo entregue na 
entrada da reunião e distribuído aos senhores, que está colocado na tela em bloco. 
 
Votação / Deliberação: 

Submetida a matéria à votação, o Plenário resolveu o seguinte: 

1) aprovar, por 119 contra 6 votos, integralmente, a proposta conjunta da Mesa do 
Conselho e da Diretoria, de alteração do artigo 4º do Estatuto Social, modificando a 
redação e criando dois incisos no parágrafo 1º, criando oito novos parágrafos e 
renumerando para 10, 11 e 12 os atuais parágrafos 2º, 3º e 4º, com a finalidade de 
adequar o texto estatutário à Lei Municipal 17.557/21, de 26/05/2021;  
2) rejeitar, por 84 contra 44 votos, a emenda aditiva formulada pelas Conselheiras Ana 
Claudia Alves de Sá e Regina Helena Secaf, acrescentando, no parágrafo 4º da proposta, as 
expressões “...e participantes de atividades sociais e assistenciais,” ... e “salão de festas, 
piscinas recreativas;  
3) ficando assim redigidos, após a primeira discussão, os dispositivos estatutários objeto 
desta alteração: 
“Art. 4º - O Esporte Clube Pinheiros é uma associação para fins não econômicos 
constituída na forma do Art. 53 do Código Civil, com personalidade jurídica distinta da de 
seus associados, os quais não respondem, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações 
contraídas pelo Clube. 
§1º - O Clube tem por finalidade: 
I - proporcionar aos seus associados a prática da educação física e do esporte 
competitivo, recreativo e de formação de base, olímpico e paraolímpico; e,  
II – realizar atividades de caráter social, educacional, recreativo, cultural, cívico, de 
saúde, de lazer, de bem-estar e cuidados pessoais. 
§2º - Para o cumprimento das finalidades previstas no §1º, inciso I, além de quadras 
poliesportivas, piscinas e campos de esporte, são essenciais, para viabilizar a prática 
esportiva, a manutenção de vestiários, banheiros, depósitos de equipamentos, áreas 
técnicas, locais para a manutenção de equipamentos, áreas técnico-administrativas para 
organização das atividades desportivas e demais áreas de apoio necessárias ao 
desenvolvimento esportivo.  
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§3º - Para o cumprimento das finalidades dispostas no §1º, inciso I, as áreas esportivas 
do Clube também são utilizadas como espaços educativos, nas quais são promovidas 
aulas práticas de esportes destinadas a crianças, jovens, adultos e idosos, ministradas por 
professores e profissionais devidamente capacitados, sendo indissociáveis as atividades 
esportivas das atividades educativas-desportivas promovidas pelo Esporte Clube 
Pinheiros.  
§4º - Para o cumprimento das finalidades dispostas no §1º, inciso II, são essenciais, para 
viabilizar a convivência familiar, social e cultural, os espaços e instalações destinados às 
relações e interações entre associados e também estes com visitantes, tais como 
restaurante, bares, área de lazer infantil, área de descompressão, auditório, sala de jogos 
e carteado etc.  
§5º - São indispensáveis, de igual modo, para a consecução das finalidades previstas no 
§1º, inciso II, as áreas destinadas às atividades pedagógico-desportivas, voltadas ao 
ensino teórico do esporte e à manutenção do caráter histórico-cultural do Clube, tais 
como salas de leitura, biblioteca, museu, sala de troféu, salas de vídeo e projeção, 
auditórios, sala de TV, sala de informática etc.  
§6º - Para o cumprimento das finalidades dispostas no §1º, inciso II, o Esporte Clube 
Pinheiros poderá promover festividades, torneios e eventos esportivos ou culturais, e 
disponibilizar espaços para seus associados ou terceiros realizarem tais eventos e 
celebrações.  
§7º - A promoção e incentivo às atividades de bem-estar e cuidados pessoais, previstos 
no §1º, inciso II, também compreendem os espaços físicos e instalações do Clube 
destinados à preparação física e psíquica dos atletas e associados, tais como sala de 
musculação e ginástica, centros fisioterapêuticos e de reabilitação, ambulatórios, sauna, 
centro de massagem, sala de pilates e yoga, além de outros espaços destinados aos 
cuidados pessoais.  
§8º - O Clube poderá dedicar espaços para a interação dos atletas, associados e visitantes 
com as áreas verdes do Clube, mantendo, para tanto, espaços destinados à minizoológico 
e viveiros de plantas, os quais se destinam aos cuidados e preservação do meio 
ambiente, além de serem espaços destinados à educação ambiental.  
§9º - No cumprimento de todas as finalidades previstas neste artigo o Clube poderá  
providenciar facilidades edilícias, como estacionamento de veículos, serviços de manobra 
e estacionamento de veículos, espaços para caixas eletrônicos, salas para diretoria do 
clube, salas de reunião e escritórios itinerantes-coworking, lojas para venda interna de 
materiais e equipamentos esportivos, áreas de descanso para funcionários, instalações 
edilícias voltadas aos funcionários e demais áreas acessórias para a gestão e 
funcionamento do Clube.  
§10 - Para a realização dos objetivos do Clube, sua Administração observará os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, 
responsabilidade social e gestão democrática. 
§11 - A Administração do Clube adotará práticas de gestão necessárias e suficientes para 
coibir a obtenção, pelos Administradores, individual ou coletivamente, de benefícios ou 
vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório. 
§12 - O Clube caracteriza-se também como Entidade de Prática Desportiva (EPD), na forma 
da lei.”; e, 
 
4) nomear a Comissão Especial de Redação a que se refere o Art. 87 do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo, composta pelas Conselheiras Berenice Gazoni e Patrizia 
Tommasini de Souza Coelho e o Conselheiro Luiz Carlos Junqueira Franco Filho. 
 
Presidente – Dirigindo-se à Comissão de Redação: “... Vou disponibilizar também aos 
senhores os editais das entidades coirmãs para que os senhores também tenham uma base 
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para poder nos auxiliar na redação final deste importantíssimo, relevantíssimo, acredito 
um dos mais importantes ao longo da história recente do nosso Conselho, para inserção no 
nosso Estatuto.” Volto a afirmar que para o dia 8 de novembro todos os senhores já estão 
convidados para a segunda discussão específica deste item. 
 
 

Item 4 -  Apreciação do processo CD-22/2021, referente ao pedido formulado pela 
Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo, para utilizar recursos do 
Fundo Especial no valor estimado de até R$1.244.699,72, para aquisição de 
Ativo Imobilizado para o Fitness - 52 Bikes Spinning. 

Presidente – Foram ouvidas as Comissões Jurídica, Financeira, de Jovens e de Saúde e 
Higiene e estes pareceres todos foram encaminhados às senhoras e senhores juntamente 
com as principais peças do processo. A Comissão Jurídica entendeu que o processo está em 
condições de ser apreciado. A Comissão Financeira formulou recomendações que vou 
tomar a liberdade, com a licença dos senhores e das senhoras, de lê-las: “Essa comissão 
requer que seja justificada a utilização do fundo de investimento ao invés de outras 
alternativas de recursos usuais para este fim, explicitando porque os recursos do fundo são 
a melhor alternativa de cobrir estes custos. Essa comissão recomenda que o uso dos 
equipamentos a serem adquiridos seja medido em horas efetivas de utilização, para 
melhor acompanhamento da vida útil dos mesmos. Também recomendamos que haja 
apropriação individual para esse grupo de 52 bicicletas dos custos de manutenção pois 
essa é uma despesa importante: em cinco anos, tempo de vida útil estimado para essas 
“bikes", serão despendidos, minimamente, R$3.597 por “bike”, ou 16% do valor do 
equipamento. O valor total anual dessa manutenção, R$64.348,00/ano após o segundo 
ano, deve ser incluso como um dos parâmetros decisórios do processo de licitação e fazer 
parte do edital, para efeito de avaliação e posterior controle de desempenho, ainda que 
venha a ser suportado pelo custeio, como a Diretoria informa em sua carta DI. 667/2021. 
Adicionalmente recomendamos atenção especial na negociação para a compra pois o custo 
individual sofreu acréscimo considerável durante o prazo decorrido entre o pedido de 
janeiro de 2020 e setembro de 2021. Em que pesem eventuais diferenças de qualidade dos 
equipamentos e dos escopos dos serviços de manutenção, há que se considerar que a 
desvalorização cambial, embora significativa, não justifica todo o aumento havido, sendo 
necessário, portanto, uma explicação desta variação de preço. Essa comissão sugere que 
em virtude da ampla variação de preço seja estudado o uso do formato do processo de 
licitação priorizando um modelo de leilão reverso. Com base no relatório e considerações 
acima, essa Comissão conclui que o saldo do Fundo Especial de Investimento é suficiente 
para suportar o desembolso associado a essa aquisição. A Comissão de Saúde também 
apresentou recomendações, que serão encaminhadas, se aprovada a matéria como um 
todo serão encaminhadas estas recomendações à Diretoria, como de igual modo a 
Comissão de Jovens. A Comissão de Esportes também concordou com as justificativas 
apresentadas pela Diretoria e também apresentou algumas conclusões que também serão 
encaminhadas à Diretoria, dependendo do resultado da discussão e deliberação desta 
matéria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... Com relação ao item 4 só tenho dois apontamentos a 
destacar ao Plenário. Primeiramente, uma questão conceitual que esbarra em certa 
medida no direito de marca. O termo Spinning que tem aparecido por diversas vezes no 
processo CD-22/2021, inclusive no edital de convocação, onde se lê: Para aquisição de 
Ativo Imobilizado para o Fitness - 52 Bikes Spinning. No processo Bikes Spinning aparece 
diversas vezes. Ocorre que a marca Spinning pertence à empresa Mad Dogg Athletics e, 
portanto, devemos evitar utilizar esse termo. Entendo que o termo mais adequado seria 
bike indoor. Os próprios fabricantes não utilizam essa denominação, pois estariam 
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incorrendo em uso indevido de marca registrada, razão pela qual utilizam denominações 
diferentes, por exemplo, a Life Fitness chama o equipamento de bicicletas indoor; a Keiser 
chama de indoor bike; a Johnson de bike indoor; a Schwinn bike indoor e a Technogym de 
bicicleta estacionária. Então, apenas um alerta para que eventualmente quando se for dar 
publicidade se tome cuidado com esse termo para não esbarrarmos em nenhum direito de 
marca, enfim. O outro ponto para destacar ao Plenário, que este sim eu ressalto de muita 
importância, é que o processo em discussão foi precedido de pesquisa de preços e não foi 
realizado o processo licitatório. Ou seja, não foi feita licitação alguma. A Diretoria realizou 
uma pesquisa de preços, da qual participaram seis empresas. O menor preço apurado 
nessa pesquisa de mercado foi de R$ 18.139,00 e foi endereçado pela empresa Keiser. E o 
maior preço de R$ 26.109,00 foi endereçado pela Life Fitness. Ambos os valores, o menor e 
o maior preço foram descartados e foi realizada uma média entre os quatro preços 
intermediários: R$ 24.000,00 pela Johnson, R$ 24.999,00 Multilaser, R$ 20.600,00 Schwinn, 
R$ 19.638,00 Technogym, chegando-se ao valor médio estimado de R$ 22.309,00, que 
multiplicado por 52 bicicletas chegaríamos ao valor R$ 1.160.000,00, que foi apresentado 
no pedido encaminhado pela Diretoria. E que somado ao valor do sistema de integração 
com celular, armazenamento em nuvem e gameficação bateu o valor de aproximados R$ 
1.245.000,00, que integra o pedido da Diretoria. O valor estimado retrata a média do 
objeto. Ou seja, qual é o objeto de desejo que está em discussão? As bikes indoor que a 
Diretoria pretende adquirir, inclusive essa prática está prevista na própria Lei 8666/93, a 
Lei das Licitações, em seu art. 40, parágrafo 2º, inciso II. Isto posto, conclui-se que, em 
sendo aprovado hoje o pedido da Diretoria para essa aquisição até o limite de R$ 
1.245.000,00 aproximados, a Diretoria deverá então realizar um processo licitatório e 
buscar a melhor condição de custo benefício. Importante também destacar que ainda 
teremos a negociação da recompra das bikes atuais, que poderá tanto ser destinada como 
parte de pagamento quanto através de leilão, que reduzirá bastante o valor que ora se 
pretende autorização. Eram esses os apontamentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa 
noite a todos.  
 
Fabio Rogério Moreira – ... O meu posicionamento que gostaria de adicionar a esse edital, 
que depois de uma avaliação, fiz uma leitura detalhada de todos os itens. Primeiro ponto, 
não foi mencionado qual é o modelo, mesmo que o Sr. Serine que me precedeu, falou que 
isso é uma prévia cotação, não foi mencionado qual é o modelo. Fiz uma pesquisa rápida 
dessa marca Schwinn e verifiquei que existem modelos de R$ 2.500,00 a R$ 12.500,00, não 
encontrei nada próximo de R$ 23.000,00 ou R$ 22.000,00, que estão sendo solicitados para 
essa cotação. Outro detalhe é, na medida que temos uma quantidade grande de bicicletas 
que são utilizadas para esse fim, já utilizei várias vezes no Fitness, não há uma utilização 
completa, então, minha pergunta à Diretoria seria: É necessário trocar todas as bicicletas? 
Principalmente hoje em dia com o distanciamento, a gente não consegue utilizar todas as 
bicicletas que vão estar lá na sala de Spinning. Depois, na hora que estamos colocando 
equipamentos com tecnologia de armazenamento em nuvem, conexão com celular, esses 
equipamentos são sujeitos a uma manutenção muito mais constante, será que não seria 
indicado termos bicicletas indoor com menos tecnologia, mas com uma capacidade de 
resistência mecânica melhor para mais tempo? Porque estamos vendo que é um custo 
extremamente elevado, R$ 1.200.000,00, são R$ 23.000,00 por bicicleta, esse é o preço de 
uma motocicleta que encontramos hoje. Então, gostaria de pedir ao Presidente Manssur 
que fosse votada a retirada de pauta dessa solicitação, para que fosse melhor explicado 
quais são os modelos, quais são as especificações, por que está se utilizando um valor que 
é o dobro do valor que a gente encontra das bicicletas, qual é o modelo especificamente 
que está se colocando. Se não existe a possibilidade de se utilizar parte das bicicletas que 
estão hoje em operação e fazer um uso racional dessas verbas que tanto são solicitadas 
aqui ao Clube. Seria somente isso, Dr. Manssur. 
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Presidente – Com muita honra. O senhor reforça ainda mais e já há um fundamento, que é 
o Art. 24 do Regimento Interno, já citara um anterior do Regulamento Geral, é 
fundamental que se ouça a Diretoria a respeito dessa matéria e obviamente que na hora da 
votação irei colocar essa questão preliminar que o senhor suscita em votação. Mas o Art. 
24 diz que qualquer Conselheiro poderá solicitar esclarecimentos da Diretoria por 
intermédio da Mesa. E vou solicitar esses esclarecimentos. 
 
José Marlon Salvador Barroso (aparte) – ... Somente para uma reflexão sua e ver seu 
posicionamento sobre isso. Vamos lembrar que a área do Fitness é superavitária, é uma 
das áreas mais frequentadas do Clube. Estamos falando de uma rubrica que é Investimento 
e não Custeio, ou seja, todo investimento lá aplicado tem um retorno, tem um payback, e 
nem vamos tratar disso como um negócio, vamos tratar disso como um nível de satisfação 
do associado. Hoje o nível de reclamação da qualidade das bicicletas lá encontradas é 
enorme. Se você pesquisar a central de atendimento vai ver que realmente é muito 
pertinente fazer esse upgrade, ter essa qualidade cada vez melhor ao associado, que é o 
que sempre se espera de qualquer gestão. Então, assim, você não acha que realmente vale 
a pena fazer um investimento, você não acha que esse investimento é totalmente cabível 
em relação ao que se tem do universo, mesmo com a perspectiva de cinco anos? Enfim, 
gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, se você acha que a gente tem que fazer. Por 
exemplo, vou discordar de você, apesar que é um aparte, não é para discordar, mas ter 
necessariamente um mix de bicicletas num padrão de um Fitness como do Esporte Clube 
Pinheiros não me parece muito lógico em relação ao que o associado espera. Acho que 
nosso cumprimento aqui como Conselheiro é deliberar sobre questões importantes, que 
melhorem a qualidade do serviço e do produto oferecido ao associado. Boa noite. 
Obrigado. 
 
Fabio Rogério Moreira – Concordo que temos que fazer, já usei muito a sala de Spinning, 
desde a época da pandemia não tenho frequentando, concordo que tem que ser feito 
investimento, mas um investimento racional. A gente tem que ver que não são somente as 
pessoas que vão utilizar a sala têm de estar contentes, mas os outros que também não 
estão utilizando têm de concordar com esse valor, porque por mais que o Fitness seja uma 
área superavitária, a gente não recebeu essa informação, seria importante que a gente 
tivesse uma estatística a quanto da sala de Spinning. Isso foi alguma coisa que alguns 
associados me colocaram: A sala de Spinning é muito utilizada? Qual é a porcentagem de 
utilização de horário da sala de Spinning pelo total de bicicletas que estão sendo utilizadas? 
Se ela fosse utilizada 100% durante todo o período disponível acho que aí sim a gente 
poderia dizer: Ah, podemos trocar todas as bicicletas. Ainda acho que o valor tem que ser 
justificado, não foi colocado na licitação qual é o modelo de bike que foi relacionado. 
Colocaram as empresas que participaram, mas não o modelo que foi ofertado, para que a 
gente possa verificar: Ah, isso é um valor adequado ao Clube. Mesmo ter uma pesquisa dos 
usuários: A gente quer a marca mais cara que está sendo ofertada ou a gente aceitaria um 
modelo intermediário. 
 
José Marlon Salvador Barroso – ... Obrigado. 
 
Presidente – O ilustre Conselheiro Amaral Cardia solicita expressamente que a Diretoria se 
pronuncie. E a matéria está em discussão, não é Voz do Conselheiro, ela tem com todo 
respeito que ser debatida longamente nesse particular com a devida vênia e com todo 
respeito. 
 
Cândido Padin Neto – ... Os que me antecederam, tanto o Serine, Fabio, Marlon, todos 
têm razão. Primeiramente queria parabenizar a Conselheira Jane pelo papel que 
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desempenha no Fitness, com muita garra. Sei disso porque trabalhei tanto quanto você, 
almoçava aqui, logo de manhã comia no bandejão, algumas vezes com o Ivan também, 
depois despachava tudo e ia para casa. Vejo você às 7h da manhã aqui no Fitness e 
deixando aquela área do Clube maravilhosa. Então, antes de tudo queria te parabenizar e 
dizer que todas essas discussões não leve para si, porque isso só enaltece o nosso trabalho 
e o seu trabalho. Como disse o Marlon, aquilo é superavitário, nós temos uma seção onde 
o sócio almeja, quer, nossas bikes realmente estão necessitando desses reparos e temos 
que fazer isso, é uma imposição, o sócio quer o melhor e precisamos fazê-lo. Agora, como 
fazer, aí é que entra a questão. O Serine tem toda razão, porque, temos um grupo, Dr. 
Manssur, inclusive o senhor já sabe, já conversei, que é um grupo de associados que está 
fazendo um estudo para profissionalização, uma gestão profissional no Clube Pinheiros. 
Temos mais de cem pessoas engajadas, trabalhando neste assunto, são associados, CEOs 
de empresa, pessoas altamente qualificadas e estão dando seu tempo para mostrar a 
todos os associados o quão importante é essa profissionalização. Dentro desse grupo 
existem algumas pessoas que trabalham na área. Conversando com essas pessoas, elas nos 
deram alguma visão do que acreditam que sejam para o Clube. Então, como sugestão eu 
posso dizer até ao Fabio Moreira que me antecedeu, que incorporar o sistema eletrônico é 
muito importante, é algo que o praticamente quer, então, fazer metade, comprar um para 
um, outro para outro grupo, isso não se torna factível. Então, a incorporação desse sistema 
é valioso e deve ser feita, mas eles entendem que deve ser feita na aquisição, porque na 
aquisição você consegue preços melhores e uma negociação muito melhor. Então, por essa 
razão eles entendem isso, até me falaram que você concorre com as outras pessoas e pode 
concorrer até com outras academias que utilizam o mesmo sistema. Foi uma coisa que eles 
falaram, que isso é muito legal e muito proveitoso para quem utiliza, para ver a própria 
sequência de melhora dele e a sua condição física. O segundo item que conversamos e 
uma abordagem interessante, foi que vários clubes compraram recentemente essas bikes, 
que são bikes indoor, inclusive pesquisei, também não tem esse Spinning. Clubes como o 
Paulistano foi recentemente, então, eles devem ter um valor, Círculo Militar, não sei A 
Hebraica como foi, mas também tem, então, seria bom, passo ao pessoal de Suprimentos, 
que conversasse com esses coirmãos, até para poder sabermos também o equipamento 
comprado e a manutenção, porque são as peças, de uma bike para outra há uma 
diferenciação muito grande, inclusive de desgaste. Então, isso seria muito bom fazer. O 
terceiro é o prazo de garantia, normalmente ocorre por um ano, posteriormente iríamos 
pagar a manutenção e tudo mais. Mas pelo que me disseram, na negociação você 
consegue estender esse prazo, faz um stand by para uns três anos, eles fazem isso pelo 
mesmo preço, eles não têm essa diferenciação. E pelo valor que será adquirido pelo Clube 
Pinheiros eles entendem isso muito factível de ser feito. O quarto seria com os orçamentos 
que apresentaram. Me passaram algumas e a gente precisa aprimorar isso. Conversei 
muito com o Ivan de como trazer, em todos, não estou dizendo de você, até na minha área, 
que era de obras, tem que ser mais explicitado. Está vindo de uma forma que o Conselheiro 
fica sem saber. Hoje, se você abrir, tem uma planilha de Excel com três linhas, um pedido 
de R$1 milhão e cacetada. Gente, isso é trabalho que fazia melhor quando estava no 
colégio. Isso é muito fraco, como falou o Conselheiro anterior: Pô, mas não sei o nome da 
bike, fui lá, pesquisei e achei uma bike por R$ 2.000,00. Aí estamos comprando na faixa de 
R$ 20.000,00. Então, isso traz uma insegurança muito grande ao Conselheiro, porque ele 
não sabe o que é uma bike indoor, o que vem dentro dessa bike, por que isso. Então, esses 
pedidos têm que ser melhorados, tem que ser uma coisa mais elaborada, onde se fala do 
tempo de uso, de tudo isso, por que, quando veio. Essa é uma coisa que passou e está 
vindo quase todas as vezes assim. Por fim, eles dizem que todas essas empresas são muito 
boas. O Serine falou de algumas empresas e da mais baixa. Eles disseram que essa mais 
baixa, dos valores, ela é também uma bela empresa. Então, não poderia ser retirada por 
ter dado valor menor. Por que está ocorrendo isso? O mercado com essa, vamos dizer, 
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pandemia, muitas empresas e essas são as maiores empresas e elas trabalham com peças, 
os insumos são de fora, são empresas norte americanas, então, muitas que estão aqui, 
quando vão comprar os insumos, às vezes agora, fica muito alto o preço. Outras já tinham 
esses insumos aqui e tem um número razoável para poder vender, então, elas podem fazer 
esse trabalho, dependendo do que ela tem. E nós não sabemos isso, porque às vezes o 
preço fica menor, mas a qualidade do produto é a mesma. Então, a qualificação das 
empresas, todas elas poderiam participar, não foi posto óbice nenhum. ... A gente tem que 
se atentar a isso, então, você não pode tirar sem uma especificação técnica, uma aqui, 
outra aqui, porque é maior, em estatística isso não existe, a gente tem que pensar melhor. 
O último item, aí é pessoal. Quando você qualifica e todas as empresas podem prestar esse 
serviço, eu, Joãozinho, o Ricardinho, a Maria, todas elas têm uma empresa que podem 
fazer o mesmo bolo, então, todas devem participar de um leilão. Especifica-se a marca, 
especifica-se as condições e isso iria para um leilão, que chamaríamos de reverso, quem dá 
o menor preço leva. São essas minhas sugestões. Agradeço a atenção de todos e desculpe-
me. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Dr. Manssur, a renovação do nosso parque de 
equipamentos sempre é muito importante e é um trabalho que deve ser feito não só pela 
questão do desgaste, mas também pela questão da obsolescência tecnológica, esses 
equipamentos estão cada vez mais incorporando tecnologia e a obsolescência é algo 
também que vai a favor da saúde de quem utiliza esses equipamentos, dado os parâmetros 
que eles modificam, que eles alteram ou que eles monitoram, perdão, ok. Então, em 
relação à questão da troca dos equipamentos eu acho que não tem muito o que se discutir, 
é muito pertinente esse pedido. O que trago aqui, Dr. Manssur, foi em função da 
quantidade de pronunciamentos anteriores ao meu, nas quais se falou a questão de 
equação financeira e superávit. E para isso vou fazer um pequeno raciocínio antes de 
entrar, para que fique claro qual é a intenção do meu pronunciamento, perfeito. A 
intenção do meu pronunciamento é em relação a um Clube como o nosso, que não 
visamos superávit, nós somos uma Entidade de prática desportiva sem fins lucrativos. 
Devemos olhar com muito cuidado o que gera déficit e o que gera superávit. E dessa 
maneira, Dr. Manssur, entendo que uma área, é pessoal esse entendimento, mas percebo 
que é compartilhado por muitos Conselheiros e sócios também, que uma área como o 
restaurante quando gera prejuízo, por mais que o gosto seja amargo, mas é um prejuízo 
acessível a todos. Então, temos áreas do Clube, sei que são difíceis de lidar com elas, mas 
são áreas que geram déficits e têm áreas que geram superávit. O associado em si, quando 
percebe que está numa área superavitária, ele está falando: Pô, estou eventualmente 
financiando outra área que não é superavitária, então, se eu simplesmente pratico uma 
atividade no Fitness e não pratico outra atividade eu estou subsidiando essa outra. É nesse 
contexto que faço meu pronunciamento. Se há um superávit eu gostaria que a Diretoria ao 
apresentar o processo finalizado que ela trouxesse para nós do Conselho informações a 
respeito de como foi calculado o preço da manutenção, da atividade, da taxa que é paga 
para frequentar essa atividade. Tendo em vista que é um equipamento que precisa ser 
trocado, tem preço de revenda, tem custo de manutenção e tem também todos os 
aspectos relacionados à questão de professores e custo de manter essa aula. Então, se isso 
dá um superávit muito grande significa que essa taxa poderia ser ajustada para não ocorrer 
o efeito que mencionei anteriormente, ok, o Clube tem que ser um Clube igual para todos 
os 38 mil iguais que nós somos, inclusive financeiramente. Complementando aqui, gostaria 
de falar em relação ao pronunciamento do Dr. Padin, meu amigo, a quem respeito 
bastante. O entendimento que tive da explanação do Dr. Serine também, outro 
Conselheiro, com quem já tive chance de jogar bola com os filhos e respeito muito, é o 
seguinte, ele fez a eliminação dos outliers, ou seja, o menor e o maior somente para efeito 
de calcular uma média e determinar uma estimativa de qual seria o valor a ser solicitado a 



20/45 

 

esta Casa para aprovação, isso não significa uma desqualificação prévia das empresas. 
Agora, o que me chama atenção, e aí, Dr. Manssur, quando se fala em termo de outlier, 
outlier é um conceito estatístico. Pelos valores que o Dr. Serine colocou e pelo que a gente 
vê, me parece que não foi aplicado o conceito estatístico para fazer eliminação do outlier e 
possivelmente essa média poderia ser diferente, caso os mesmos assim fossem 
considerados. Chamo atenção também de um tema, que estou sendo repetitivo e reitero o 
que o Dr. Padin comentou anterior a mim, que é a questão de como as informações 
chegam ao Conselho. Parece que o Conselho está sendo testado em termos de limite, até 
que limite conseguimos trabalhar com menos, quando o contrário deveria ser a regra para 
nós, até que limite estamos criando referências, ou como se diz no esporte, aumentando a 
altura da vara para tornar mais difícil, mais criterioso, mais completo e mais confortável 
para nós Conselheiros definirmos as nossas opções em termos destas deliberações que 
estamos tomando, se aprovamos ou se reprovamos. Pessoalmente, não me sinto à 
vontade em tomar decisões com poucas informações, pessoalmente, gostaria muito de ter 
mais informações. Vejo o trabalho das Comissões como um trabalho muito importante, 
complementar, nos assessorando, Conselheiros assessorados pelas Comissões, porém, elas 
também vão no limite daquilo que elas recebem. E o que se percebe neste Plenário, 
normalmente quem tem mais informação são as pessoas ou os membros ocupantes de 
cargos hoje no Conselho, ou que foram baixados da Diretoria ou que tem uma relação de 
proximidade com a Diretoria, mas não porque essa informação foi disponibilizada 
abertamente a todos. Estamos num ambiente onde a simetria de informação deveria ser a 
regra nº 1 e não ficar testando limites com informações assimétricas, onde se dá mais 
vantagens de acesso a uns do que a outros, isso não é certo para uma Casa como essa. Dr. 
Manssur, encerro aqui meu pronunciamento e entrego a palavra, um prazer trabalhar com 
o senhor e com toda equipe aqui nesta noite. Obrigado. 
 
Presidente – ... esclareço que o pedido é de autorização, a Sra. Regina falou contrato de 
manutenção. Obviamente que quando da contratação se estabelecerão os prazos, os 
valores, o tempo de manutenção, isso tudo será esclarecido. Então, não há mais inscritos. 
Houve um pedido expresso, defiro por intermédio da Mesa, de oitiva da Diretoria, que se 
encontra presente.  
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... Acho que estamos divergindo um 
pouquinho daquilo que é o foco, é a necessidade de trocarmos nossas bikes, é essa 
discussão. Com relação ao valor, foi pedido um valor estimado, o Dr. Serine explicou muito 
corretamente, é a questão de necessidade. Estou cansado de vir Comissões, grupos de 
associados praticantes de Spinning em nossa sala, reclamando que lá está ruim, as bikes 
estão muito deterioradas. É isso, o Dr. Fabio, quando questiona qualidade. Tem bicicleta 
Caloi de R$ 1.000,00, da mesma forma que tem raquete Badminton, na qual ele pratica, de 
madeira também. A gente tem que ter o melhor ao associado, é isso que a gente busca. 
Temos recursos, a ocupação daquele espaço chega em alguns momentos a 110%, porque 
parte pratica as bikes indoor, fora do local, em bicicletas lá colocadas. Então, é isso, o 
Pinheiros é o Pinheiros, a gente faz o que é de melhor. Com relação a alguma dúvida em 
processo licitatório, venham nos ajudar, somos abertos a qualquer coisa. Com relação ao 
valor médio, é um valor médio que está sendo pedido aqui. Acredito que devamos gastar 
menos. É isso, é a parte conceitual, não vejo por que. Já tiraram de pauta o LED do 4º 
andar, ninguém entendeu nada. Vai tirar de pauta a necessidade de comprar, uma 
sugestão que foi dada, de tirar de pauta as bikes, aquilo que há dois anos já era necessário 
trocarmos. O tempo de vida útil dela já foi. Com relação à parte de ocupação de espaços, 
nós vamos sempre pensar no pior? Será que essa pandemia nunca vai parar? Se fosse 
assim não precisaria nem trocar, algum momento a sala estava fechada, então, não 
precisava fazer nada. Temos de pensar grande, este é o Esporte Clube Pinheiros, vamos ter 
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o melhor do melhor, estaremos preparados para abrirmos o local das bikes 100% no 
momento adequado. Não vejo por que de ser diferente disso, tem que parar. Vamos 
pensar, até o pessoal da oposição, que muito respeito, outros Membros desse grupo 
político foram à minha sala. Não entendo, vamos trabalhar pelo Clube ou vamos testar a 
paciência da Diretoria? Porque parece que isso é ao contrário, querem testar até onde nós 
vamos. Estamos aqui o dia inteiro trabalhando para o melhor dos senhores. O título do 
Clube nunca esteve tão valorizado, o Clube nunca esteve tão bem cuidado, os recursos 
financeiros são excelentes, graças a nossa Diretoria Financeira que muito nos ajuda. Não 
sei o que os senhores querem. Se quiserem brecar, brecam, depois quando vierem os 
grupos aqui a gente vê. Sei lá, o duro que nesse tipo de votação não aparece o nome de 
quem o faz, mas a necessidade é evidente. Senhores, vamos pensar em algum momento 
somente no Clube Pinheiros, chega de política, a necessidade é real. Muito obrigado, Dr. 
Manssur.  
 
... 
 
José Alípio de Barros (Utilizando projeção de slides) - Por ter me envolvido desde 2018 
através da Diretoria de Suprimentos e pelo vulto a ser aprovado e talvez pelo não 
conhecimento profundo da importância dessa atividade por vários presentes aqui e na 
internet, talvez a atividade mais importante está dentro da atividade da maior receita do 
Clube, o Fitness, receita fins esportivos. O Fitness também é a segunda maior receita geral 
do Clube, depois das mensalidades, situado em menos de 2.000 m². Compilei a seguir os 
pontos mais importantes realizados dentro dessas três ondas, vamos dizer assim, 
relacionados ao Spinning desde 2016, onde me envolvi através da Diretoria de 
Suprimentos. Jorginho, por favor, quando solicitar falo próximo, que tem bastantes 
telinhas. Processo licitatório, só um parêntese, a Diretoria junto com a Jane, a gente havia 
encaminhado uma sugestão de carta ao Conselho, uma breve apresentação, parte dessa, 
assim como a planilha Excel. Entendo que foi ao Conselho somente um resumo da carta, 
peço desculpas, não sei onde se perdeu nos trâmites. Processo licitatório: 1ª etapa do 
futuro processo de compras, preço médio para aprovação do Conselho e mediante normas 
internas. Na verdade, quando diz procedimentos internos, 1ª etapa só foi um assessment, 
foi uma atualização, lembrando que de 2016 até 2021 tivemos uma desvalorização do real 
de 66%. Pagamos R$ 10.000,00 a bicicleta em 2016, está formalizado aí, com 66% ela chega 
quase ao valor de hoje. Então, está absolutamente dentro desde a primeira compra em 
2016, da segunda, assessment que foi feita... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (pela ordem) – Trago aqui uma observação, estamos 
tendo aqui um espaço disfarçado de apresentação da Diretoria. Respeito muito o Alípio, 
gosto muito dele, Dr. Alípio sempre um excelente companheiro, na época trabalhamos 
juntos,... 
 
Presidente – Ele está como Conselheiro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ...mas protesto contra esse tipo de entendimento de se 
utilizar o expediente de Conselho para fazer uma apresentação da Diretoria. O Regimento 
pode permitir, mas é uma atitude que a gente deveria questioná-la pelo aspecto ético e 
moral. Obrigado. 
 
Presidente – Dr. Luís, quero colocar ao senhor o seguinte. O senhor que está falando está 
como Conselheiro e está falando sobre o tema em discussão. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Correto, mas defendendo todo trabalho que foi feito 
por ele. Ele mesmo falou isso. Isso não pode. 
 
Presidente – Com todo respeito, Dr. Luís, a apresentação dele está dentro do tema, ele 
está trazendo a seu sentir esclarecimentos, quem irá dizer se esses esclarecimentos estão 
sendo suficientes, são hábeis obviamente que é o Egrégio Plenário. Não irei coarctar 
enquanto aqui estiver a palavra de nenhum Conselheiro que a pedir na forma regimental. 
Fica anotada a sua colocação, mas ela não é evidentemente... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O Código permite, Dr. Manssur, eu concordo, o Código 
permite, mas não é dessa dimensão que estou falando. Já conversamos em etapas 
anteriores dentro deste Plenário, é uma coisa que está acima do Código. Mas entendo sua 
posição, respeito, novamente, isso não tira em hipótese alguma o respeito que tenho pelo 
próprio Conselheiro Alípio, é só a questão voltada à exposição como uma extensão da 
Diretoria. 
 
Presidente – Estamos aqui para elucidar as Conselheiras e os Conselheiros, Dr. Luís, quanto 
mais informações tivermos melhor para todos. 
 
Antonio Moreno Neto (questão de ordem) – É uma questão de ordem da questão de 
ordem. Estão fazendo questão de ordem para atrapalhar a reunião, Presidente, nunca 
houve isso no Conselho. ... Desculpe-me, mas estão querendo conturbar a reunião quando 
o Conselheiro está explanando. 
 
Presidente – O senhor fique tranquilo, Conselheiro, porque vou dirigir esses trabalhos da 
forma como aprendi a fazê-lo. 
 
José Marlon Salvador Barroso (aparte) – É somente para complementar um pouco, só para 
destacar também que o colega Alípio aqui do Conselho, é Conselheiro há mais de 20 dias, 
não foi baixado da Diretoria. E essa prerrogativa da qual o Luís se refere, com todo respeito 
ao Luís, que é um Conselheiro atuante, e tal, não tem o menor procedimento, até porque 
ele sempre fez uso desse microfone e das disposições inclusive nos trabalhos para qualquer 
assunto e para qualquer tema. Então, me causa espanto que ele venha aqui em Plenário 
para tentar evitar que um Conselheiro me manifeste através da apresentação. Fica o 
registro aí, Dr. Manssur, com todo respeito. 
 
Presidente – Procurei elucidar e vou continuar com a palavra do doutor, posteriormente, 
como é questão pela ordem, vou deixar ao final, Dr. André Franco Montoro me pede a 
palavra pela ordem, Dr. Collet também, vou ouvi-los ao final da explanação do Conselheiro, 
a quem devolvo a palavra pelo tempo necessário restante. O senhor está com a palavra e 
pode usá-la tranquilamente, Conselheiro, por favor. 
 
José Alípio de Barros – Muito obrigado, Dr. Manssur. ... Aqui é um breve resumo das 
etapas, para todo mundo ter uma ciência das etapas desde 2016. Em 2016 foi a última 
compra das bikes, em 2018, 2019 foi constituída uma Comissão para renovação das bikes, 
sócios de diversos esportes, do Spinning, chapas diversas. O processo foi profundo. Para 
quem não sabe, meu background, eu sempre trabalhei em multinacionais, nas Big Four, 
nas maiores consultorias, focado em compras, sou especialista em PMO, que é gestão de 
projetos de aquisição, procurement. Então, pelo meu conhecimento, digo que foi um 
processo muito bem feito pela Diretoria do Libão. E com Covid-19 no início de 2019 o 
processo parou. Ali naquele nº 1, Comissão. Tem essa 1ª Comissão multidisciplinar de 
atletas e Conselheiros, sócios. Posteriormente, na gestão do Diretor Ney, com a volta, 
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quando passou de 50% do Clube, foi reaberto esse processo da Comissão, onde a gente fez 
uma atualização de valores, assessment de mercado devido a essa máxime desvalorização 
do real, como mencionei anteriormente. Fizemos a checagem de alguns critérios de 
escolha mais profundos, vocês vão ver a seguir. Veja bem, tudo isso foi com o meu 
background, da minha expertise, da minha metodologia quando a Diretoria Executiva pede 
que auxilie e faço pro bono umas atividades dessas, também há um treinamento on the 
flow para os compradores. Por último, ali neste momento somente fizemos uma cotação, 
atualização de valores, é um assessment só para ter uma ideia de valor. Como bem disse o 
Luís, a Lei 8.666, ele falou da estatística, está corretíssimo, ela orienta que se faça esse 
isolamento nas pontas, do mais barato para o mais caro, não é uma desqualificação do 
fornecedor, é para potenciais margens de erro, em vez de você rechecar porque um está 
muito mais caro, mais barato, você os isola para uma agilidade na análise do preço médio. 
Até diria que neste caso se a gente colocasse as pontas de volta, esses dois, dos seis, que 
ficaram de fora, é só um preço médio, não fica fora do preço orçado. Próxima tela, por 
favor. Academias e Studios fizeram parte da pesquisa. Vou falar meio rápido, porque acho 
que vai ser bem interessante essa apresentação. Próxima tela, por favor. Em cima das 
metodologias a gente acessou as 10 principais academias, aí tem nome das academias, 
telefone, cargo. Perguntamos que bicicleta eles possuem e quais recomendam em 1º, 2º e 
3º lugares, levando em consideração as marcas e as manutenções. Na última coluna à 
direita são somente umas observações, então, ali temos na 1ª coluna: seis falaram que 
possuem a Keiser, isso é só um assessment, o processo licitatório não começou, isso é um 
FI, forecast information, foi uma atualização do processo anterior. Isso foi feito pelo 
Departamento de Compras pelo comprador responsável, a sugestão foi dada por mim. A 
primeira bicicleta mais utilizada, de novo, está ali os nomes, telefone, cargo, função e a 
academia que eles participam. Aí é para ter uma ideia realmente das bicicletas mais 
utilizadas, até para sair desse paradigma, por exemplo, se os senhores forem ver lá na 
internet, a mais utilizada é a Kiko, mas vou explicar depois o que é uma bike Spinning, 
tecnicamente falando. Em segundo lugar, ali fala um pouco das marcas, então, aí está o 
grupo das mais utilizadas nessas academias, inclusive essa pesquisa já está mais profunda, 
com mais umas seis academias. Próxima tela, por favor. Principais academias do Brasil. Ali 
na esquerda vocês estão vendo as principais academias, inclusive a gente coloca o valor 
médio. Podem ter alguns erros, o valor médio, quanto custa as academias. Até fiquei 
surpreso, porque se for ver, das 10 maiores academias do Brasil aqui, algumas delas, o 
Pinheiros, com a mensalidade e o custo do Fitness sai mais barato do que o custo da 
academia. Mas, tudo bem, é só uma observação pessoal. Aquela primeira empresa que 
chama-se Studio Velocity, na verdade vou falar um pouquinho mais à frente, que é a 4ª 
onda das bikes Spinning. Bom, algumas observações interessantes. Ali em vermelho 
coloquei que o ECP tem 40 aulas semanais Spinning. Acho que a 2ª maior academia do 
Brasil, que a 1ª é o Clube Pinheiros, a 2ª é Bodytech - Iguatemi, aqui na frente, ela tem 8 
aulas semanais, acho que são 8. Nós temos um percentual muito maior. A média de 
frequência mensal das aulas de Spinning, em 2018 foi de 2.470 pessoas por mês; em 2019, 
2.318. Se multiplicar essas 40 aulas semanais, uma média de 30, 40 pessoas, no final do 
mês chega nesses números. Ali faço umas observações muito interessantes, se você for ver 
a Cia. Athletica, ela tem 18 unidades, 35.000 alunos, em média 2.000 alunos. E o Pinheiros 
teve mais de 7.000 alunos em 2019. Por último, tem também a Runner, que com suas 25 
academias, tem média de 1.300, ou seja, é impressionante, que o Clube Pinheiros 
realmente, não só aqui, mas acho que foi verificado no campo de futebol também, até 
costumo brincar que acho que não existe ninguém que usa um campo de futebol mais que 
o Esporte Clube Pinheiros, com quantidade de associados. Próxima tela, por favor. Aí é o 
seguinte, só para terem um pouquinho de conhecimento, esse processo foi feito dentro da 
nossa ferramenta, que é praticamente o tipo da 8666, é uma ferramenta eletrônica, onde a 
gente pediu para os fornecedores colocarem o preço. Ninguém tem acesso a nenhuma 
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informação até a liberação da final, é uma questão de segurança, exatamente baseado na 
8.666, ninguém tem acesso aos valores até o final do horário, e aí é disponibilizado, para 
não ter nenhuma informação privilegiada de valores postados no site. Próxima tela, por 
favor. Participaram ali, foram chamadas todas as empresas, as melhores do Brasil e do 
mundo, que participaram em 2016, em 2018 e 19, podem pedir, caso necessário. E eles 
também foram chamados nesses últimos três meses. Aqui é um resumo desse assessment 
que foi feito. A primeira linha, as bikes valor bruto. A de menor preço a Keiser, que é uma 
das melhores do mundo, também a gente isolou. A última da ponta é Life Fitness, também 
muito utilizada no mercado, a gente isolou e fez o preço médio do meio. Mas como disse, 
se for somar vai dar mais ou menos os mesmos valores. A segunda linha é o valor de 
abatimento, se eles a comprassem. Pelo meu background profissional utilizaria outra 
forma, porque, por exemplo, é como você falar: Vou comprar um Porsche, Mercedes, sei 
lá, uma Ferrari, eu falo: Leva as minhas Maserati. Entendo e até talvez por compliance 
deveriam ser feitas duas atividades distintas, uma é compra, a outra é venda, né, e não 
misturar, com fornecedores até distintos. Inclusive fiz um assessment com a Superbid, que 
esta semana saiu nas mídias aí, nesses últimos três dias, é a maioria leiloeira do país, ela 
está fazendo um IPO, acho que está tentando buscar 1 bilhão em IPO na B3. Estou falando 
isso porque eles falaram para a gente que eles estimam, eles já fizeram um leilão de 
bicicletas, que se a gente quiser leiloar total, parcial delas, eles poderiam chegar em torno 
de 40 até 50% do valor de compra da mesma marca que está sendo, porque é um número 
mágico de mercado, só para ficar no radar, que isso pode acontecer, a gente pode 
continuar esse assessment que foi feito com uma das maiores leiloeiras do País, que se 
chama Superbid. A segunda linha seria se eles comprassem as bicicletas. A terceira linha é 
um pouco falando que sistemas eles têm, mas normalmente aquela linha de sistemas são 
sistemas proprietários deles, não é o sistema mais utilizado hoje no mundo, que vou falar 
um pouco, que é um termo já muito utilizado, chama gameficação com avatares. Ou seja, o 
bike Spinning está entrando, a gameficação, que foi falado pelo Serine aqui, né. Então, ali 
na última linha tem o preço das bikes, como o Serine mencionou, do 1º bloco com o valor 
de recompra das bicicletas. Então, vai de R$ 16.000,00 até R$ 24.000,00. Isolando as duas 
pontas dá aquela média de R$ 22.300,00. Então, na primeira linha embaixo a gente fala R$ 
1.600.000,00, R$ 1.160.000,00 sem o sistema, que vou falar depois, o preço médio por 
bike. O sistema custa R$ 84.000,00, que alguns já falaram aqui que seria muito interessante 
estar comprando juntamente. Esses R$ 84.000,00 não é só o sistema, são os hardwares, 
são computadores para poder gerenciar tudo isso e alguns outros devices, alguns outros 
pequenos equipamentos, que no total daria R$ 1.244.000,00. O sistema Spinning, na 
verdade a gente fez um assessment num sistema mais utilizado no mundo. As melhores 
academias hoje do mundo, todas as atividades estão sendo gameficadas, ou seja, tem uma 
inteiração virtual, onde o seu avatar, chama avatar, que você instala na tela junto com as 
outras pessoas, e como foi citado aqui, que você pode fazer isso mundialmente. Inclusive 
teve um campeonato... Próxima tela, por favor. ...Aqui é matriz de decisão, onde a gente 
tem 25 atributos que foi feito nessa 1ª etapa, que é onde dá um peso. Tem nota, peso, mas 
isso aí está no Excel. Para fazer a matriz precisa um custo benefício, onde não leva em 
consideração só custo. Mas aí é para a futura Comissão que vai desenvolver e validar esses 
itens. Próxima tela, por favor. Um pouco sobre o Fitness. Aqui a gente falou, alguns 
números já foram ditos, que o Fitness contabilizou uma receita, ali fala como vê isso, de 
quase R$ 7.200.000,00. Espaço técnico, todos os Fitness indoor, na verdade chama de 
Studio, Studio Fitness ou Studio Cycle, porque como bem disse o Serine, não pode usar 
Studio Spinning. Bom, a gente segue todas as normas, como todo studio, são fechados 
devido a ruídos e até o controle de temperatura e o controle da qualidade do ar. Em média 
utilizamos 5 vezes mais aulas do que outras academias. Foi verificado, e tudo isso nos 
nossos 2.000 metros. Ali é uma telinha, que no dia 21 estávamos absolutamente lotados, 
um exemplo aleatório dia 21. Estamos, sim, usando plenamente o espaço do Fitness, 
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inclusive recentemente foi aumentado para mais 5 lugares. Todas as bicicletas estão lá, 
mas estão com um banco sim, um banco não. Nesse dia, por exemplo, estava 
absolutamente lotada e agora temos mais 5 bicicletas. Frequência parece que está normal, 
o Fitness está com mais de 50% da frequência diária, mais de 2.500 pessoas. Próxima tela, 
por favor. Aí é um pouquinho mais, falando, ali é o assessment do preço de 2016. Alguns 
falaram bicicleta de R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, mas lembrando que 2016, está ali a tela, que 
a gente pagou quase R$ 10.000,00 nas bicicletas em 2016. Estimo, com mais 66% da 
desvalorização do dólar de 2016 para hoje, as bikes ficam exatamente no preço que 
estamos fazendo o assessment. Vou correr então. Próxima tela, por favor. Interessante, 
aqui é evolução das bikes: a número 1 era a bicicleta ergonômica vertical, ou seja, 
puramente ergonômica. Depois surgiram as ergonômicas verticais. Temos todas essas 
bicicletas. A terceira onda foram as bikes de Spinning individuais. Qual é a diferença de 
uma Spinning e de uma ergométrica? Na verdade, ela tem muito mais qualidade, muito 
mais tecnologia, inclusive eletrônica, muito mais resistência, essas bicicletas são utilizadas 
20 vezes mais que uma ergométrica do lado de fora do Spinning. ... A última onda, finalizo, 
para todo mundo ter uma ciência que realmente é o bike Spinning, que são os Studios 
Indoors, essa é a última evolução e temos, como disse anteriormente, temos mais de 20 
academias de Spinning Indoor já na Grande São Paulo, aonde todo mundo trabalha de 
forma conjunta, você corre mundialmente. Acabou de ter um campeonato mundial de 24 
horas, todo mundo participando, São Paulo participou também. É a última onda, que 
justamente é o nosso espaço. Corre mais uma telinha, por favor, ... aqui à direita são todas 
as academias em São Paulo próximas ao Pinheiros, que é o último conceito que falei, tudo 
parece uma boate mesmo, inclusive a nossa ali, à esquerda e abaixo é nossa área de 
Fitness que segue essa nova tendência. Ali ponho todos os Studios de São Paulo, nos 
bairros, está num raio de 2 quilômetros. 
 
Presidente – ... Esclareço que a apresentação, tudo que se faz aqui é transcrito em ata ipsis 
litteris. Esclareço também que a palavra, quando algum Conselheiro é mencionado só é 
dada para se defender de alguma acusação, absolutamente não houve. Muito pelo 
contrário, houve enaltecimento, razão pela qual não há necessidade de conceder a palavra. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – ... Na verdade pedi para me manifestar pela 
ordem, Dr. Manssur, não propriamente por uma condução equivocada de V. Sa., jamais 
isso aconteceria com certeza. O que ocorre, Dr. Manssur, é que antes do término da 
manifestação do ilustre Presidente da Diretoria eu havia apertado o botão do APARTE. 
Contudo, Dr. Manssur, o Dr. Ivan abandonou a tribuna antes que eu pudesse fazer o meu 
aparte. Porém, tendo em vista a densidade da manifestação do nobre Conselheiro Alípio e 
a manifestação sobremodo lacônica, singela, não faço aqui nenhuma crítica, mas apenas 
constatando a manifestação como ela foi, do Dr. Ivan, talvez eu devesse, Dr. Manssur, fazer 
o meu aparte ao Conselheiro Alípio. E faria com grande prazer, reconheço o trabalho 
dedicado, de longa data do Conselheiro Alípio à frente da Diretoria, não somente nessa 
quanto nas anteriores, quero dizer o seguinte: A mim fica uma questão, primeiro, por que 
há todos esses detalhes que não foram apresentados aos Conselheiros de antemão junto 
ao processo? E segundo uma questão que me vem à mente. O Conselheiro Fabio Moreira 
muito esclarecedoramente disse que pelo site que ele viu das fornecedoras, acho que é 
Schwinn, não tenho certeza, acho que é Schwinn o nome da fornecedora, havia cotação de 
R$ 2.000,00 a R$ 12.000,00 e não sei quantos. Por que essas bikes indoor estariam agora 
estimadas em R$ 23.000,00 e não sei quantos? E também, Dr. Manssur, há uma questão 
anterior, se foi feita uma cotação, um orçamento, qual foi a base? Quer dizer, o 
Conselheiro Alípio com muita gentileza forneceu diversos dados, enfim, de quanto custaria, 
descartou o primeiro, mais caro, descartou o mais barato, enfim, mas qual foi a descrição 
da bike indoor, como esclareceu com muita propriedade o Conselheiro Rodolfo Serine, não 
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Spinning, mas indoor? Quer dizer, isso foi um lapso da Diretoria, mas o Conselheiro Rodolfo 
Serine conseguiu a tempo e modo corrigir a impropriedade assinalada. Mas, quer dizer, 
qual foi a base? Como é que foi feita essa cotação? Não há uma descrição de bike que 
poderia ser cotada para preço. ... Dr. Manssur, só queria terminar, fazendo um protesto, 
que o meu questionamento, Dr. Manssur, não visa tumultuar o processo, como algum 
Conselheiro anteriormente tenha dito. Apenas eu, como responsável pelo mandato que 
exerço quero ter esclarecimentos. No mais das vezes, em todos os processos que a 
Diretoria pediu verbas eu votei favoravelmente, apenas esse processo, não somente eu, 
mas como a Comissão Financeira e outros Conselheiros tem dificuldade de compreensão 
do processo. Por favor, Dr. Manssur, jamais gostaria de participar de uma reunião para 
tumultuá-la. 
 
Presidente – Tenho certeza absoluta, Dr. Collet, e é por isso que respondi. Estamos aqui 
para esclarecer os representantes do corpo associativo, que para deliberar, para decidir 
uma matéria, todas elas são importantes, devem estar perfeitamente elucidados de todos 
os pontos. Foi por isso que respondi, com muito respeito anteriormente, que temos que 
ter a mente aberta. E todos nós estamos tendo ao longo desses anos de ouvir, 
posteriormente no juízo de peso, medida e valor apresentar o seu voto de forma clara. 
Razão pela qual, Dr. Collet, o senhor fique tranquilo, não houve, aqui é um Parlamento, 
temos de ouvir a todos, divergir quando há de divergir, convergir quando for necessário, 
mas temos de estar elucidados. O Dr. Alípio me acena que anotou as perguntas que o 
senhor fez, vou tomar a liberdade, Dr. Collet, agradecendo a sua intervenção e creia-me, 
esta Presidência tem exata noção do que o senhor representa nesta Casa e tenha certeza 
absoluta de que suas intervenções são sempre para contribuir, para somar e para 
esclarecer a todos e ao Plenário, para que possamos votar sempre de forma consciente. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Muito obrigado, Dr. Manssur. 
 
José Alípio de Barros – .. Obrigado pelas palavras, Collet. Participei de algumas reuniões 
com algumas Comissões. Uma muito boa, muito profunda e muito extensa foi com a 
Comissão de Esportes, estimo que tenha durado mais de 2 horas. O Presidente está aí, o 
Marcelo Santos – Inclusive ele é dono de academia há mais de 30 anos, minha filha 
começou a nadar lá com o Manoel dos Santos – e ele questionou alguns aspectos, também 
principalmente alguns Membros da Comissão, muito interessante, eles foram 
profundamente, praticamente cotaram em nome de empresas, com todos os 
fornecedores, estão aí. Poderia adiantar que esse número com certeza é equivocado, 
logicamente pela especificação técnica das bicicletas, que vou falar em seguida. Mas foram 
apresentadas também algumas cotações feitas pela Comissão de Esportes, cinco Membros 
que estavam na sala de reunião, no Conselho. O Marcelo, como Presidente, estava 
presente também. Esclarecemos todas as dúvidas, ficaram sanadas, ao ponto de eles nem 
colocarem esses questionamentos de preço no parecer da Comissão de Esportes. Em 
questão de análise técnica da bicicleta, passei rapidamente uma matriz para vocês. Falei 
que aquela matriz custo benefício, que esses assessment que foram feitos ao mercado, 
2016, 2018, 19 e agora, na verdade vem da Diretoria da Jane, que se existe pelo menos 20 
atributos que cada bicicleta dessas é obrigada a ter para poder participar dessa cotação. 
Não vou delinear aqui exatamente quais são, porque é uma questão técnica, está até em 
meu computador, mas posso garantir que têm mais de 20 atributos técnicos, senão eles 
não poderiam estar participando. Um deles, que talvez seja o principal, seria a manutenção 
das mesmas. O desgaste é absurdo, as pessoas encharcam essas bicicletas de suor. 
Inclusive tem um conceito que estão tirando aquela, sempre esqueço o termo, a polia da 
frente, o disco da frente, a roda da frente, passando para trás pelo excesso de suor que 
desgasta e corrói, uma velocidade muito grande. Então, até esses pontos estão 
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questionando. A ergonomia mesmo, por exemplo, essas bicicletas têm de atingir uma 
altura, ela tem um desenho quando sobe o banco e o guidão, para atingir pessoas de baixa 
estatura e até estaturas mais altas, então, foram até questionados esses pontos. Bom, 
como disse lá, foi pesquisado profundamente para entender quem são as melhores 
tecnicamente falando, as melhores manutenções do Brasil, porque a gente tem problemas 
sérios e gravíssimos de manutenção. Perdemos o fornecedor há três anos, qualquer peça 
demora três, quatro meses para chegar e não existe peça no Brasil, por exemplo, da tela 
que a gente tem, que a gente tem de pagar no mínimo, se fosse comprar de novo, mais de 
R$ 5.000,00 numa bicicleta que custa R$ 20.000,00. Por isso estamos fazendo umas 
“gambiarras” para tentar pagar mais barato. Digo gambiarra porque estamos buscando 
soluções técnicas. ... Acho que respondi tecnicamente. Fico à disposição para fornecer as 
informações. 
 
Presidente – .. Dr. André Franco Montoro, o senhor pediu a palavra pela ordem, a estou 
concedendo para que o senhor aponte qual é a condução necessária. 
 
André Franco Montoro Filho – Art. 57 que ia pedir pela ordem, mas gostaria de um 
esclarecimento inicial. ... Pela experiência que tenho, quando se faz, nos Parlamentos, em 
todos os locais que participei, quando se faz um pedido pela ordem, o Presidente em geral 
concede a palavra imediatamente. Gostaria de saber se o senhor inovou, houve algum 
motivo. 
 
Presidente – Não inovei, Dr. Montoro, ele estava falando, é o problema da reunião virtual, 
ele estava pronunciando, é um Conselheiro da mesma estatura do senhor, ele estava em 
Plenário, trazendo subsídios, como várias vezes o senhor os trouxe, estava no seu 
raciocínio. Verifiquei que o senhor estava pedindo a palavra pela ordem, tanto que 
concedi, na hora que o Dr. Luís Alberto pediu a palavra pela ordem, o concedi. Quando 
verifiquei que o senhor houvera solicitado pela ordem, ele já estava em meio e 
praticamente apresentando a sua manifestação. O fato de o senhor falar agora ou depois 
não inova nada, se o senhor apresentar qual é a sua consideração eu responderei, por 
favor, porque pela ordem é dirigida a mim. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu sei, então, quero dizer que estranho esse 
comportamento de Vossa Senhoria. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
André Franco Montoro Filho – Segundo lugar, o meu posicionamento é a respeito desse 
artigo, que foi exatamente a questão levantada pelo Luís, que no 57... 
 
Presidente – De qual ordenamento institucional, Estatuto, Regulamento? 
 
André Franco Montoro Filho – Regimento do Conselho. ... A minha manifestação era 
exatamente sobre o item 2º, a respeito... 
 
Presidente – Vou ler para o senhor: O Conselheiro poderá falar pela ordem durante a 
Ordem do Dia para propor o melhor método de direção dos trabalhos, para reclamar 
contra pretensão de qualquer formalidade regimental ou estatutária no tocante à matéria 
submetida ao Plenário neste momento. 
 
André Franco Montoro Filho – Exatamente esse segundo aspecto aí. 
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Presidente – Sim, senhor. 
 
André Franco Montoro Filho – Quero indagar se existe alguma regra a respeito do Diretor, 
que para ser Diretor não pode ser Conselheiro, para ser do Conselho não pode ser Diretor, 
se existe algum intervalo de tempo previsto no nosso ordenamento a respeito. 
 
Presidente – Vou lhe responder, doutor. 
 
André Franco Montoro Filho – Pelo que o Estatuto está dizendo eu teria dois minutos para 
formular, pediria que V.Sa. permitisse, da mesma forma como acabou de defender o Alípio, 
também defendesse, respeitasse esse meu tempo. Porque acredito que o detentor do 
mandato de Conselheiro se vai para a Diretoria é que ele decidiu ir prestar o serviço e, 
portanto, se afastou do Conselho. Acho que é um desmérito eventual Suplente toda hora 
estar nesse entra e sai. Em vários locais eu sei que existe regulamentação, a pessoa só 
pode sair no prazo determinado, 30 dias, 40 dias, também para voltar têm algumas regras 
necessárias, pedir licença não sei por quanto tempo e assim suficientemente. Não sei se 
existem essas regras no Clube, acho que não existe, acho que existe uma questão de bom 
senso que aparentemente não está sendo respeitado. Se não houver essa regulamentação, 
Sr. Presidente, gostaria que se conversasse a respeito de estabelecer algumas regras, até 
inicialmente digo, não deve vigorar para esta Diretoria, seria para a próxima, seria minha 
posição, minha proposta é que se estabelecesse, se não houver uma regra, para a próxima 
Diretoria. Obrigado, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Vou responder a V. Sa. com muito respeito. Não defendo o Conselheiro, 
defendo o direito da palavra. Recentemente ouvi de um grande pensador nacional, citando 
um dos mais ilustres homens públicos deste país, que já houve neste país, o senhor 
conhece bem, que dizia que Parlamento, como falara antes, tem origem na expressão 
parlare, no Parlamento é que se fala e que se convergem as opiniões. A palavra é livre e 
deve ser momento de expressão daquele representante da sociedade, aqui o é da 
sociedade pinheirense, a falar no tempo regimental que lhe é permitido, em nome e no 
exercício de seu mandato, as convicções que ele afirma. Isto foi dito por um dos homens 
públicos mais extraordinários deste país e recentemente ouvi isto. E V. Sa. ostenta o nome 
deste honrado homem público que disse que fizera estas considerações. 
 
André Franco Montoro Filho – Agradeço muito, Sr. Presidente. 
 
... 
 
Presidente – Com relação ao que o senhor dissera, esta matéria já veio para o Conselho, 
estou aqui há muitos anos, por várias vezes, e um dos mais eminentes Presidentes que já 
houve neste Conselho e que espero que esteja a nos assistir no Plenário virtual, dissera e 
tenho bem gravadas estas palavras, estão escritas, que o mandato pertence ao 
Conselheiro. Se ele porventura pede licença e vai à Diretoria, ou viaja e depois retorna, ele 
imediatamente assume as suas atribuições, não há nenhum tempo para sair ou para voltar, 
embora entenda perfeitamente a sua preocupação. A confirmar o que estou a dizer, o Art. 
35, parágrafo 2º do Estatuto Social, diz: O Conselheiro poderá licenciar-se por motivo de 
força maior, justificado por tempo proporcional ao mandato, depois retorna, assim que 
melhor lhe aprouver. Como não há uma norma escrita eu não posso preterir ao 
Conselheiro que pede para retornar o direito de ele permanecer ou figurar numa reunião. 
Esta matéria que o senhor colocou já veio por várias vezes a este Conselho, o ilustre, 
saudoso Conselheiro que já não está, portanto, entre nós, foi levada à votação e não foi 
aprovada, no sentido de que o mandato é do Conselheiro e obviamente se ele pede licença 
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e depois retorna, ele tem que assumir imediatamente as suas atribuições. Todavia, as 
ponderações do senhor estão colocadas, como estamos num momento de estudos do 
ordenamento institucional, tenho certeza que isto será levado em conta. Eram essas as 
explicações que me caberia, com muito respeito, o senhor sabe do respeito que lhe tenho, 
de lhe formular e de lhe apresentar.  
 
André Franco Montoro Filho – Fico muito agradecido, Sr. Presidente, e gostaria de 
agradecer a referência que fez ao meu pai. Muito obrigado. 
 
Fabio Rogério Moreira (aparte) – ... Alípio, minha pergunta aqui, para ser claro, são alguns 
itens em relação a sua explanação. Primeiro, se todos esses dados tivessem sido incluídos 
na proposta teria ajudado. Então, minha primeira pergunta: Se temos um departamento 
assim tão superavitário não poderia ser utilizadas verbas do próprio departamento para 
comprar essas bikes? Segundo: Nessa sua proposta não constam os modelos nem as 
especificações, isso poderia ser enviado aos Conselheiros? Terceiro: Quando você cita as 
academias que têm preços não citou a quantidade de bikes que essas academias tem, 
porque esse seria um ponto fundamental nessa decisão. Qual é a ocupação? Você citou um 
dia que tem essa ocupação, então, qual seria a ocupação geral das bikes no Fitness do 
Clube? Por último, se a gente não poderia ter um mix de bicicletas? Acho que a própria 
Conselheira Secaf colocou uma pergunta: Se não poderiam ter modelos diferentes para 
diferentes usuários dentro do Fitness? Seria somente isso, para não alongar o tempo. 
Muito obrigado. 
 
Presidente – O senhor pode responder englobadamente no período regimental, 
Conselheiro Alípio, por favor. 
 
José Alípio de Barros – Vou tentar responder. Como disse, os modelos das bikes, elas têm 
especificações de cada modelo e poucas evoluíram desde a última assessment, desde a 
última análise em 2018/2019. Tenho essa informação, como disse, está no notebook, 
podemos disponibilizar para todos após aprovação ou não desse orçamento. Nas pesquisas 
feitas junto às academias e os Studios de Spinning tem sim, uma das perguntas é: Quantas 
bicicletas? Temos a informação técnica. A apresentação está com mais de 30 slides, na 
verdade a matriz tem mais de 50, têm essas informações, assim como planilhas e arquivos 
de apoio. A Jane sabe disso, porque a gente tem conduzido isso nos últimos meses, quase 
que se fala diariamente. Esse material está todo guardado na nuvem de forma organizada, 
como outros projetos que foram feitos. Deixei de responder alguma pergunta? (Pausa) 
Bikes. Na minha visão não vejo muito racional porque dividir bicicletas. Entendo, como 
falei, temos bikes ergométricas verticais, ergométricas horizontais, a maioria utiliza 
questões de saúde ou o próprio aeróbico. E quando fala na bike Spinning não vejo muito 
sentido a gente ter dois tipos de bikes Spinning. Assim, só para ficar bem claro, como falei, 
tem gente que faz bike Spinning dentro do Studio e tem gente que não gosta, faz externo, 
no ritmo dela, porque dentro de Studio, só para ficar bem claro também, tem um 
professor, um instrutor, muito importante know-how dele, é muito importante, ele que 
conduz, ele que escolhe o percurso, ele que grita, porque tem música alta, têm os 
percursos, ele que põe mais dureza, manda ficar em pé. Já participei no passado, mas faz 
tempo que não faço. E tem gente que não gosta, então, fica em torno dessas 10 bikes 
externas para quem quiser fazer o Spinning, mas no seu ritmo, na sua vontade e no seu 
treino particular.  
 
Presidente – Conselheiro, existe, para mostrar o quanto foi importante a sua manifestação, 
existe mais um aparte do Conselheiro Paulo Paradeda. 
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José Marlon Salvador Barroso – Apenas uma questão de ordem, Dr. Manssur. Só para 
perguntar ao senhor e dar encaminhamento ao Plenário, se todo mundo já não está 
devidamente esclarecido sobre o tema, com o material disponibilizado pelo Alípio. 
 
Presidente – Após a resposta dos apartes, é um Conselheiro que está pedindo para eu 
consultar o Plenário. 
 
José Alípio de Barros – ... Gostaria de fazer uma observação, que falaram alguns pontos, 
que acho que é bom esclarecer uma questão de princípios e valores. Só para deixar claro, 
na verdade foi uma negociação minha, uma conversa direto com o Ivan para pedir meu 
afastamento temporário da Diretoria devido as minhas cargas de trabalho. 
 
Presidente – Isso já está esclarecido, o senhor é Conselheiro, pediu para retornar ao 
Conselho. 
 
José Alípio de Barros – Garanto que no mínimo não subirei nos próximos três meses, só 
para deixar claro. 
 
Presidente – Perfeito, o senhor está no exercício da investidura do seu mandato. 
 
Paulo Eduardo Blumer Paradeda (aparte) – ... Estudamos profundamente na Comissão de 
Esportes essa questão das bikes. O Alípio foi muito gentil, nos visitou, fez as explicações 
necessárias. Estivemos verificando in loco a academia onde ficam as bikes e pudemos notar 
que realmente elas estão num estado final de uso, elas não têm mais condição de uso, 
conforme o nível do sócio do Pinheiros exige, isso ficou claro para a gente. Não existe mais 
manutenção, ou a que existe é caríssima... Então, estudamos a questão, verificamos as 
empresas que o Alípio cotou. Fomos ao local, verificamos que as bicicletas exterminadas, 
não servem mais para o fim a que se destinam, o usuário dessa bicicleta é um  usuário 
praticamente profissional, são pessoas que treinam de verdade, fortemente. E foi nisso 
que o Alípio se baseou para cotar. Não é barato, mas, como ele já explicou, eu acho que 
tem gente que não entende, ou não quer entender, este é um pedido prévio de valor, que 
com certeza não será alcançado, porque vai ser feita uma licitação, esse valor vai cair. Os 
sócios que usam essas bicicletas, que são muitos, como ele já explicou, estão nos exigindo 
e nos procurando para que este tema seja aprovado sem mais delondas. Isto começou há 
dois, três anos com o Libão, que fez um trabalho profundo a respeito do assunto e chegou 
à conclusão de que isso era necessário. Então, encerrando a minha participação, eu queria 
que o Alípio nos dissesse qual o valor aproximado que vai ser gasto desse pedido de verba, 
60, 70, 80%, por favor. Muito obrigado. 
 
José Alípio de Barros – Na verdade eu sempre evitei de dar essa observação, realmente 
para não misturar, até por uma questão de compliance. Estamos simplesmente colocando 
um assessment de preço médio de mercado para aprovação. E não vou dar uma opinião de 
quanto vai-se gastar, porque acho que confundem as coisas. Mas, como me perguntaram, 
eu estimo que só com um leilão e uma boa negociação a gente consiga aí de 10, 20% ou 
mais, e como já disse, eu confio na informação que me foi passada pela empresa de leilão 
quando fizemos um assessment, eu tive um Zoom com a diretora dessa categoria, porque 
têm vários comerciais lá, e ainda poderia estar absorvendo aí metade do valor que vale 
marca dessas bicicletas que nós utilizamos hoje, que é a Chuy ou seja, nós teríamos uma 
receita de mais de R$400.000,00 a R$500.000,00, mas é aquela coisa de não contar com os 
ovos antes da galinha e vice-versa.  
 
Presidente – Agradeço muito. 
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José Alípio de Barros – Só complementando, têm coisas que não gostaria de falar, mas, por 
exemplo, a área nos dá uma receita de mais de R$ 7.000.000,00/ano, eu poderia dizer a 
vocês em outro viés que é meio de todos os atletas, uma área meio que todo mundo 
utiliza, eu poderia dizer que essas bicicletas têm um payback de três meses. Se vocês 
fizerem a conta, R$ 7.000.000,00 em 12 meses, em três meses ela está sendo paga e a 
gente ainda utiliza as bicicletas por mais 57 meses. Essa é outra visão de payback, que é 
muito rápida pela capacidade de receita do departamento. ... Fico à disposição.  Obrigado. 
 
Presidente – Não há mais aparte. O Art. 61, do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo diz: Estabelece que quando o Presidente entender que o assunto está 
devidamente esclarecido ou, alternativa, a requerimento de qualquer Conselheiro, ouvido 
sempre o Plenário, porá imediatamente a matéria em votação. Houve manifestação 
expressa de um Conselheiro, pedindo-me para consultar o Plenário, na linha do que li do 
Art. 61, regimental. Razão pela qual vamos votar. 
 
Deliberação: 

Por 98 contra 29 votos, o Plenário decidiu que a matéria estava devidamente esclarecida. 
 
Presidente – Declaro, portanto, encerrada a discussão à luz do resultado manifestado pelo 
Egrégio Plenário. ... Por favor, os senhores hão de compreender que é bem difícil, é um 
trabalho difícil a condução, principalmente na situação em que nós nos encontramos, que 
me deixa pouco triste. Somos irmãos, ia falar isto ao final, vou me antecipar. Grandes 
instituições, grandes países alcançaram o que alcançaram mantendo as suas divergências, 
sim, porque é importante, mas nos altos assuntos de interesse da sociedade países 
extraordinários se uniram. Na Europa nós temos um exemplo, que é a terceira maior 
economia do mundo e que estava cindido o país, eles se uniram e se tornaram esta 
pujança. Na América do Norte, desde sempre há dois partidos bem polarizados, nos altos 
interesses nacionais eles se unem para chegar a um denominador comum. Fica deste velho 
Conselheiro esta colocação, é importante que os altos desígnios desta Instituição de mais 
de 122 anos estejam acima de quaisquer outros interesses que não seja do destinatário 
final dos nossos objetivos, que é o nosso denso e extraordinário corpo associativo, à 
reflexão dos senhores. Este improviso veio estudado, é só os senhores lerem um dos mais 
festejados jornais deste país que os senhores virão um artigo extraordinário, chamado A 
Cultura da Divisão, e que é onde se dizia justamente isso, nós precisamos mais de consenso 
do que de dissenso, precisamos de união em prol dos nossos objetivos. 122 anos de 
história nos contemplam e é isso que temos de ter em mente. Vamos à votação. Há uma 
preliminar de retirada de pauta, pediria, por favor, que se projetasse essa preliminar.  
 
Felipe de Andrea Gomes (pela ordem) – ... O que gostaria de naquela ocasião que pedi a 
palavra, era só para sugerir ao brilhante Conselheiro Alípio, primeiro, agradecê-lo pela 
apresentação, e sugeri-lo que venha, de claro já manifesto que não me oponho à aquisição 
das bikes, pelo contrário, esse é o anseio de todos os associados. Mas como o Conselheiro 
Alípio informou que tem senão me engano 50 slides na nuvem, eu vejo que ele tem mais 
informação ainda que gostaria de nos passar. Gostaria de sugeri-lo e a este colendo 
Conselho, que ele apresentasse toda informação que tem numa próxima reunião, mas que 
não atrapalhasse a votação de hoje, porque acredito que a maioria é a favor da aquisição, 
mas essas informações são valiosíssimas para nós Conselheiros podermos tanto deliberar 
quanto passar informação aos associados nas alameda. É somente isso, minha intenção 
aqui absolutamente não é tumultuar, apenas sugerir para que tenhamos a informação 
riquíssima de um profundo trabalho, como dito pelo Conselheiro. Muito obrigado, 
agradeço enormemente, Sr. Presidente. 
 



32/45 

 

Presidente – .. A função de todas as Conselheiras e Conselheiros é justamente esta, a 
matéria está em discussão é a fase de discussão, onde as ideias são colocadas. O Dr. Alípio 
colocou, este Conselho é altamente capacitado, é representado pela nata do corpo 
associativo, que através do voto democrático os investiu de um mandato. Ele apresentou 
suas considerações e o Conselho tem tirocínio suficiente para poder avaliar as 
considerações e votar de acordo com a sua ciência e com a sua consciência. Agradeço a sua 
fala pela ordem e peço ao Felipe agora, por favor, que projete na tela a preliminar de 
retirada de pauta. Os senhores irão votar... 
 
Deliberação: 

Por 79 contra 52 votos, o Conselho resolveu rejeitar o pedido formulado pelo Conselheiro 
Fabio Rogério Moreira, de retirada de pauta do processo CD-22/2021. 
 
Presidente - ... vamos então votar o quesito correspondente a este item da Ordem do Dia. 
 
Deliberação: 

Por 84 contra 46 votos, o Plenário decidiu aprovar o pedido de autorização formulado pela 
Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de até 
R$1.244.699,72, para aquisição de Ativo Imobilizado para o Fitness - 52 Bikes Indoor. 
 
Presidente - Vou encaminhar a V. Sa., Sr. Presidente da Diretoria, as recomendações das 
diversas Comissões para que o senhor, dentro do exercício do ato de gestão, as leve em 
conta. 
 
 

Item 5 -  Apreciação do processo CD-17/2020 - Primeira discussão e votação de 
proposta formulada pela Diretoria, de alteração de dispositivos do Estatuto 
Social e do Regulamento Geral, visando instituir o Código de Ética e Conduta 
no ordenamento jurídico do Esporte Clube Pinheiros. 

Presidente – Antes mesmo da colocação desta matéria eu recebi da Diretoria e no mesmo 
dia, como procuro fazer nos casos que me são submetidos, encaminhei aos senhores um 
pedido feito pela Diretoria de retirada de pauta, isto ocorreu no dia 19 de outubro, a 
Diretoria enviou esta carta, solicitando a retirada de pauta para reexame da matéria e 
posterior retorno ao Conselho. No mesmo dia, minutos após, solicitei que fosse distribuída 
a toda as Sras. e Srs. Conselheiros este requerimento. Nos termos do parágrafo 2º, do Art. 
39 do Regimento Interno desta Casa, aquele que apresenta uma proposta evidentemente 
ele pode, até o início da discussão solicitar a retirada. Esta retirada tem que ser submetida 
à apreciação dos senhores. Portanto, se aprovada fica prejudicada a discussão, formulada 
por um único Conselheiro, Conselheiro Efetivo Luís Eduardo Dutra Rodrigues. Tenho 
algumas considerações a fazer aos senhores, também fruto de algum estudo. A função do 
Parlamento é legislar e quando ele legisla através de seus ilustres representantes, ele deve 
fazer de forma sábia, reflexiva, ponderada para que possamos ter diplomas legais que 
sejam estáveis para viger ao longo do tempo, e não estático. Assim, quando se pede 
retirada de pauta para reexame obviamente que aquele que propôs, refletindo melhor 
entendeu necessária apresentação de adequações. Quando esta matéria e antecedeu ao 
meu modestíssimo e singelo mandato, foi encaminhada posteriormente ao Egrégio 
Conselho e não houve uma só emenda, absolutamente nenhuma. E hoje nós iríamos 
discutir apresentação pela Diretoria, se ela não tivesse retirado, sem nenhuma emenda. A 
Diretoria no seu juízo superior de valor, de peso e medida, encaminhou esse ofício, que dei 
ciência aos senhores no mesmo dia. Poderia fazê-lo hoje, mas entendi que se fizesse hoje 
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eu estaria a todas e a todos, que tenho certeza absoluta, estudam, todas e todos sem 
exceção, a matéria que é encaminhada, os senhores teriam examinado, estudado toda esta 
matéria e posteriormente hoje, preparados para discussão, viria a proposta para retirada. E 
se fosse retirado, obviamente nunca se perde tempo com estudo, mas seria talvez um 
pouco desconfortável para muitos. Por isso que encaminhei imediatamente para que os 
senhores analisassem, sem prejuízo da apreciação da matéria no dia de hoje.  Nesse 
sentido, vou colocar em votação o quesito de número 5. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues (pela ordem) – Pedi para me manifestar em Plenário, fiz a 
inscrição adequadamente. 
 
Presidente – Essa questão é prejudicial. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – E se o senhor coloca a matéria para votação e ratificação o 
senhor tem que escutar os Conselheiros, aquilo que eles têm para colocar, para depois 
colocar em votação. 
 
Presidente – Vou dar um esclarecimento ao senhor, se me permitir. Houve uma proposta, 
a Diretoria pediu a retirada desta proposta. Estou colocando essa matéria em discussão, o 
senhor poderá dizer se concorda ou não concorda às razões limitadas, não vai se discutir o 
mérito.  
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Na verdade não vou discutir o mérito, mas queria 
apresentar algumas razões... 
 
Presidente – Do porquê não deve retirar de pauta? 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Porque deve retirar de pauta, exatamente esse 
posicionamento, quer dizer, estou colocando razões nesse sentido, se o senhor me permitir 
ir à tribuna. 
 
Presidente – Claro, perfeitamente, se o senhor não entrar no mérito, sabe por que, Dr. 
Eduardo, vou dizer uma coisa para todos os senhores, complementando. Há um jurista 
italiano, muitos devem conhecer, chamado Norberto Bobbio. Há um livro dele, cuja leitura 
recomendo, já li umas quatro, cinco vezes, Elogio da Serenidade, ou seja A arte da 
tolerância, os senhores não confundam delicadeza, tolerância com tibieza, com fraqueza, 
com fragilidade. Uma coisa é a educação, a postura, a forma de se conduzir, porque os 
tenho como irmãs e meus irmãos, mas, por favor, quando há necessidade de se conduzir 
com firmeza eu sei fazer. É Norberto Bobbio quem o diz, não sou eu “Não confundam, por 
favor, compreensão, tolerância, abertura do debate com tibieza, fragilidade. Conheço isto 
aqui um pouco, até porque muito do que está aqui eu tive a honra e o privilégio de 
participar com muitos dos senhores na feitura. O senhor quer falar sobre o porquê... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ...da retirada de pauta, mas não vou falar sobre o mérito. 
 
Presidente – Mas se ele já está pedindo para retirar de pauta, doutor. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Se o senhor puder me ouvir vai entender meu 
posicionamento. 
 
Presidente – Pois não, Dr. Marlon. 
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José Marlon Salvador Barroso (pela ordem) – Dr. Manssur, só pela ordem. Acho que a 
retirada de pauta tem prioridade sobre isso, não vamos debater previamente. Caso não 
aprove a retirada de pauta, aí sim poderemos discutir. 
 
Presidente – Aí o senhor poderia se manifestar. 
 
José Marlon Salvador Barroso – Acho que é uma inversão, com todo respeito ao 
Conselheiro Dutra. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – O meu pedido, Sr. Presidente... 
 
Presidente – Então, vamos ouvi-lo, doutor, se porventura o senhor extrapolar àquilo que 
pediu... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – O senhor interrompa. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues (pela ordem) – Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho, 
José Manssur, Mesa, cumprimentar o Presidente da Diretoria, Conselheiras, Conselheiros. 
Sr. Presidente, considerando que a Presidência do Conselho no despacho de 19 de outubro 
de 2021 submete à deliberação do Plenário, a ratificação do pedido de retirada de pauta 
formulado pela Diretoria do item 5 da Ordem do Dia, referente à proposição para inclusão 
do Código de Ética e Conduta no ordenamento jurídico do Clube Pinheiros. Considerando 
que no despacho de 14 de dezembro de 2021 esta Presidência determinou o 
processamento da proposição em obediência ao Art. 85, do Regimento Interno do 
Conselho, assim enunciado: O Presidente ao receber a proposição e, considerando a 
matéria objeto de deliberação, determinará a sua distribuição aos Conselheiros na íntegra 
para apresentarem emendas no prazo de 20 dias. Considerando que a proposição 
apresentada pela Diretoria trata-se apenas de uma minuta do Código de Ética e Conduta, 
como pode-se verificar na tarja em todas as folhas juntadas deste rascunho, portanto, 
documento não oficial, em face de estudos e complementações de texto incompleto e não 
pronto, documento inexistente. Ou seja, não redigido a termos para deliberação deste 
Conselho, como prevê os Arts. 41 e 42, do Regimento. Considerando que com admissão da 
preposição, esta Presidência entendeu estar esta relevante matéria apta a ser processada e 
deliberada por este Conselho, com base no Art. 85. Considerando as determinações do Art. 
41, do Regimento Interno do Conselho, que estabelece: Toda proposição deverá ser 
redigida com clareza, em termos explícitos. E do Art. 42, do mesmo Regimento, que 
estabelece: Que a Presidência não aceitará qualquer proposição, alínea “c”, que não esteja 
redigida em termos. Com estas considerações, nos termos do inciso III, do Art. 52 do 
Regimento do Conselho, apresento questão de ordem, com base no Art. 53, do Regimento 
Interno do Conselho, vez que restam dúvidas de interpretação, que foi dada aos Arts. 41 e 
42, no despacho que admitiu processamento de texto inacabado, sob forma de minuta, 
devendo, portanto, a retirada de pauta ser estabelecida em razão da impossibilidade da 
sua admissão, ocorrida a 20 de dezembro de 20. Não por não estar em obediência ao Art. 
85, cujo ato precedeu a atual solicitação da Diretoria, de 19 de outubro de 21. Em qualquer 
dicionário encontramos a definição de minuta: a primeira redação, ainda não definida com 
um texto; rascunho, borrão, documento não oficial. Em outro dicionário, minuta: rascunho, 
borrão, é uma espécie de rascunho que embora desprovido de valor juridicamente e 
distinto do original, fica no arquivo. Como pode-se observar, esta proposição, como 
apresentada impede este Conselho de deliberar sobre rascunho, documento inacabado, 
não redigido a termos para sua tramitação. Neste rascunho apresentado nem mesmo 
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estaria em conformidade para encaminhamento à Comissão Especial de Redação, que 
implicaria muito além de correções redacionais, por tratar-se de documento inacabado e 
que certamente os ajustes necessários modificariam seu conteúdo. Consignamos também 
que o despacho que autorizou a tramitação dessa proposição deixou dúvidas na 
interpretação por não observar os mesmos Arts. 41 e 42, do Regimento Interno, em razão 
da redação apresentada para um Código, que integraria a nosso sistema jurídico sem 
nenhuma técnica legislativa, sem artigos, parágrafos, incisos e alíneas, que impedem 
qualquer referência a partes do texto. Por absurdo, admissibilidade dessa matéria para 
deliberação e eventual aprovação para integrar o Art. 81, do Estatuto Social, estabeleceria 
que o Esporte Clube Pinheiros seria regido também por esse rascunho e iguais condições 
ao nosso Estatuto Social e Regulamento Geral, mesmo tratando-se de um documento 
inacabado. Em resumo, estas são as considerações que fundamentam essa questão de 
ordem e que justificam que esta matéria deve ser rejeitada por sua inadmissibilidade na 
origem, por não estar de acordo com o Art. 85 e não atender as determinações dos Arts. 41 
e 42, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. E que precede o pedido de retirada 
em pauta da Diretoria. Caso esta Presidência entenda pelo não acatamento das dúvidas de 
interpretação do Regimento, motivo dessa questão e ordem apresentada como cabíveis, 
encaminho meu voto favorável à retirada de pauta em qualquer hipótese, pelo equívoco 
da forma apresentada que impossibilita sua tramitação. Sr. Presidente, com todo respeito a 
esta Presidência, estas são as considerações que entendi necessárias, para conhecimento 
das Sras. e Srs. Conselheiros. 
 
Presidente – Perfeitamente, está esclarecido. A Presidência deste Conselho encaminhou 
aos senhores um pedido de retirada de pauta do proponente. O Conselheiro apresentou 
uma questão de ordem. Estamos diante de dois princípios. A questão de ordem do 
Conselheiro com relação a este tema e o pedido da Diretoria. Não é expresso para 
proposta, mas pode-se aplicar por analogia, vi que o senhor estudou bastante o 
Regimento, mas parece que o senhor não está com ele aqui, e vou lhe ler. O Art. 46, do 
Regimento Interno do Conselho diz: Não será aceita proposição substitutiva ou emenda 
que não tenha relação direta ou imediata com a proposição a que se referir. O parágrafo 
único por sua vez, que é o que se aplica por analogia: O recebimento de substitutivo ou 
emenda impertinente, e emenda é proposta, não implica na obrigatoriedade da sua 
aceitação, podendo o Presidente considerá-la como prejudicada antes de submeter à 
discussão ou à votação. Isso já existe no Regimento com relação a propostas substitutivas 
ou qualquer tipo de emenda. A Presidência da Diretoria formulou pedido de retirada, que 
talvez seja em razão dos pontos que o senhor arguiu. E o senhor mesmo ao terminar, disse 
que não se opõe a que seja retirada de pauta. Então, acredito que seja oportuno o seu 
requerimento, mas, retirando de pauta, devolvendo à Diretoria, se ela apresentar já com 
essas colocações que o senhor fez, a sua matéria fica prejudicada. Então, vou colocar o 
quesito, não prejudicada agora, Dr. Luís Eduardo, o senhor, por favor, compreenda com o 
espírito aberto, como eu sempre tive com o senhor em vários casos e o senhor sabe muito 
bem disso, com o espírito aberto, doutor, sem qualquer polêmica, nunca as criei com 
relação a sua postura aqui. Por favor, com o espírito aberto, Dr. Eduardo, apenas para 
compreender a situação, a condução dos trabalhos desta Presidência. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Presidente Manssur, é inevitável que essa matéria seja 
retirada de pauta, porque ficou óbvio que foi mal formulada, apresentada como minuta, 
como eu mesmo coloquei. O que está se colocando é em ordem, talvez até por uma 
coincidência da expressão que se fala em questão de ordem, mas na ordem 
admissibilidade no despacho de V. Sa. é que eu questiono. O senhor recebeu a matéria em 
forma de minuta. Perdemos tempo com as Comissões, Jurídica ou as demais, com a 
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eventuais emendas, com os tempos. E o dia de hoje, uma matéria que jamais poderia, nos 
termos, o senhor sabe muito bem, os artigos, 85, ter iniciada sua tramitação. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – É essa questão e com todo respeito a Vossa Senhoria.... 
Não entendi o início da sua resposta, quando o senhor fala em substitutiva, até porque não 
caberia. 
 
Presidente – Só dei por analogia. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – No primeiro momento que me coube manifestar após, o 
senhor admitiu a proposta, no primeiro momento não me cabia apresentar emenda. 
 
Presidente – Mas caberia ao senhor fazer esse requerimento. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Não, porque as emendas... 
 
Presidente – Mas o senhor poderia fazer esse requerimento. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – O senhor sabe perfeitamente que as emendas, mesmo 
aquelas supressivas, são de parte, não da totalidade. 
 
Presidente – Não estou falando da emenda. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Serviria emenda para quê, porque era um documento 
inacabado, um documento inexistente, foi apresentado um rascunho. Então, nesse sentido. 
 
Presidente – Mas encaminhei ao senhor. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Nada impede, a retirada de pauta nada impede que ela 
seja reconhecida com uma retirada no momento da sua admissão, e não agora, é uma 
questão semântica, mas é uma questão de ordem para que a gente possa, o senhor falou 
tanto das outras questões que foram discutidas aqui neste Plenário, a questão da liberdade 
que temos, direcionamentos. E precisa desmistificar um pouquinho dentro deste Plenário, 
que toda vez que se levanta questão de ordem parece que é alguma coisa contra alguém 
que preside. 
 
Presidente – Absolutamente. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Absolutamente. Se formos olhar o Art. 53, senão me 
engano, que nos permite falar, ou é pela ordem ou é numa questão de ordem, é tudo uma 
questão de organização para o Plenário, é nesse sentido. 
 
Presidente – Eu vou responder ao senhor. Quando recebi, distribuí essa matéria ao senhor 
e a todos. Estou vendo aqui que foi entregue. O senhor evidentemente não se manifestou, 
não apresentou emenda e nem apresentou essa consideração. Este requerimento foi 
apresentado para alteração de alguns artigos do Estatuto Social para introdução de um 
Código de Ética. Essas disposições apresentadas foram regimentalmente. Nada impediria 
de nós virmos a aprovar as alterações estatutárias e posteriormente eu colocaria o Código 
de Ética a que faz menção, porque o Estatuto na alteração está-se pedindo a introdução na 
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nossa Lei maior de um Código de Ética, porque acho que ninguém é contra a que 
tenhamos... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Mas... 
 
Presidente – Eu ouvi o senhor com o maior respeito que o senhor sempre me mereceu, 
pediria o obséquio se assim o senhor puder, sempre o senhor me ouviu, pelo menos em 
vezes anteriores o senhor me ouvia, um pouco. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Sempre o ouvi. 
 
Presidente – Pediria, por favor, que o senhor também o fizesse neste momento. Então, a 
proposta principal é a introdução de alguns artigos do nosso ordenamento correspondente 
a alterações estatutárias para criação de princípios deontológicos, princípios éticos dentro 
do nosso Estatuto, porque a ética, Dr. Eduardo, ela é tão importante quanto a água que 
nós bebemos, porque se a água faz bem para o organismo, a ética faz bem para a moral e 
para a alma, é importante que todos nós tenhamos os princípios éticos tão importantes 
quanto a água que bebemos. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Concordo com o mérito. 
 
Presidente – Perfeito. Então, evidentemente que esta seria a introdução no Estatuto 
desses dispositivos. Introduzidos esses dispositivos nós iríamos passar a discutir se o 
Código de Ética, seria assim a condução dos trabalhos, foi por isso que nas ponderações foi 
retirada, se esse Código de Ética está formalmente, com artigos, com disposições, 
estabelecimento de sanções adequadas. Diante dessas ponderações, a Diretoria entendeu 
superiormente de retirar de pauta. O senhor apresenta agora sua questão de ordem, ela 
não tem obviamente qualquer outro intuito que não seja o de colaborar, também não há 
nenhuma nulidade, porque não há prejuízo e onde não há prejuízo, não vou falar em 
francês o princípio, onde não há prejuízo não há nulidade a ser decretada, que venhamos a 
votar, como o senhor mesmo concordou, a retirada de pauta. Retirando de pauta e indo 
para a Diretoria, se ela insistir obviamente que terei mais atenção de verificar se vem em 
forma de minuta, se veio sem esses artigos e aí poderei fazer retornar à Diretoria para 
completar. Se porventura vier adequadamente eu irei ouvir novamente as Comissões, irei 
encaminhar aos Conselheiros para apresentação de emendas e vamos discutir a matéria 
em Plenário. A sua questão de ordem muito bem fundamentada, ela está adequada, 
aponta um erro. Graças a Deus eu sou um ser humano, se errei peço desculpas a todos os 
senhores por ter encaminhado. Os senhores também não apresentaram emendas. A 
Comissão Jurídica foi a única ouvida e ela apresentou parecer, dizendo apenas que a 
matéria estaria em condições de ser submetida ao Plenário, ela também se posiciona neste 
ponto, razão pela qual, Dr. Eduardo, vou apenas colocar em votação a retirada de pauta. Se 
for retirada de pauta eu devolvo à Diretoria. Se vier em termos ela vem ao Plenário. Se não 
vier em termos a gente faz o retorno, até que isto esteja adequado, nos conformes de um 
diploma normativo. Hoje eu poderia até colocar apenas as alterações estatutárias, mas 
como ele não distinguiu não compete a mim distinguir, ele pediu para retirar como um 
todo. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Sr. Presidente, só queria agradecer o seu pronunciamento 
e a informação de que eventualmente isso poderia ter acontecido anteriormente, mas 
somente para lembrá-lo, o senhor falou que os dispositivos poderiam ser votados, somente 
não esqueça que o objeto era o Código de Ética. Mas lhe agradeço profundamente. 
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Presidente – Doutor, só para concluir, se o senhor olhar a Constituição Federal, não quero 
mais polemizar e nem aqui trazer erudição, se o senhor olhar, por favor, Conselheiro, se o 
senhor olhar a Constituição Federal vai ver que no diploma maior o legislador constituinte 
aprovou várias leis ou vários dispositivos, desculpe, dependendo de Lei Ordinária, que 
ainda não estão sequer em votação. E é por isso que entram sérias medidas no Supremo 
Tribunal Federal, pedindo para preencher, tem um nome interessante essa fórmula 
jurídica, para que o Legislativo preencha a lacuna que ainda não o fez de dispositivos que 
estão na Constituição. Seria a mesma coisa, estudei isso aqui. Se aprovasse apenas as 
alterações ficariam as alterações no Estatuto... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Dependendo do objeto. 
 
Presidente – ...dependendo do objeto de apresentação. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Agradeço. 
 
Presidente – Mas sem problema, doutor, entendo bem sua postura, sua colocação, 
agradeço. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Colaborativa,...  
 
Presidente – Não tenha dúvida, como sempre foi. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ...até porque futuramente possamos ter outras situações. 
Muito obrigado. 
 
Presidente – E o senhor sabe que esta Presidência procura sempre exercer o seu múnus, o 
seu ofício como missão e como missão independente, procuro respeitar a todos com 
igualdade, sem privilégios ou sem preferências a quem quer que seja. Posto isso, vou 
colocar em votação o pedido da Diretoria... 
 
Deliberação: 

Por 88 contra 11 votos, o Plenário resolveu aprovar o pedido de retirada de pauta do 
processo CD-17/2020, formulado pela Diretoria, para reexame da matéria e posterior 
reenvio ao Conselho. 
 
 

Item 6 -  “A Voz do Conselheiro”. 

Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – ... Vou ser bastante objetivo. Tenho recebido diversas 
solicitações e pedidos a esse respeito. A nossa Natação do Pinheiros me parece por algum 
motivo que realmente não gostaria de, não saberia o porquê, ela tem, digamos, não 
oportunizado a participação de alguns atletas associados e não associados em 
campeonatos importantes. Todos sabemos que a Natação é uma modalidade, a maior que 
existe no Clube Pinheiros, das olímpicas, que tem maior número de medalhas olímpicas e 
maior número de praticantes em todas as categorias, as maiores escolinhas, ou seja, um 
paradigma ao Esporte Clube Pinheiros. Tenho informação que a equipe infantil, juvenil e 
junior terá um corte significativo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, alguns atletas virão e 
outros que não estão convocados, apesar de terem o índice poderão ir pagando suas 
despesas de viagem. Vou além, categoria Petiz no Campeonato Paulista a mesma situação, 
Campeonato Paulista Petiz, criança pequena, associados na sua maioria, o Clube não está 
fazendo frente nem ao exame PCR, que é obrigatório. Então, faço esse pedido de 
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esclarecimento à Diretoria, o primeiro deles, o que está acontecendo com a convocação e 
oportunização dos atletas da Natação? Segunda pergunta é sobre o levantamento de peso 
olímpico. Acompanho todos os esportes ou ao vivo, ou pelos canais de internet ou 
qualquer outra coisa e fiquei feliz, que vi que iria ter um Campeonato Brasileiro de 
Levantamento de Peso Olímpico no mês passado. Quando vi, o Pinheiros não foi inscrito. 
Fui até a seção, conversei com a treinadora e ela me disse que o Pinheiros não conseguiu 
fazer a sua inscrição a tempo. Têm alguns atletas, são poucos, mas perdemos o prazo da 
inscrição. Então, gostaria dessa confirmação da Diretoria, o que aconteceu? Quais são as 
medidas que estão sendo tomadas para que isso seja evitado? Faço essas duas perguntas, 
vou aguardar a resposta, Dr. Manssur, depois, se puder voltarei em Várias, que quero fazer 
um link com esse assunto com a importância da participação em todas as modalidades com 
relação ao ranking do Comitê Brasileiro de Clubes, que trouxe para o Pinheiros nos 
próximos quatro anos cerca de R$ 2.000.000,00 por ano, R$ 9.000.000,00 no ciclo olímpico 
e que paga, ou seja, faz frente às despesas dos profissionais, dos técnicos, cerca de 50, 
talvez 50, 60 treinadores, desta verba. E se não participarmos dos campeonatos agora, 
daqui a quatro anos não teremos a mesma verba dos anos anteriores. Muito obrigado. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Sr. Presidente, venho aqui falar em nome dos atletas 
do Triatlo. Hoje em dia, para andar de bicicleta, para fazer sua pedalada fora do Clube 
muitos são obrigados a descarregar a bicicleta nas baias, deixar a bicicleta, para depois 
guardar o carro, voltar, pegar a bicicleta para praticar seu esporte usualmente aqui na 
marginal, à beira do rio. Há uma preocupação justificada com a segurança justamente 
nesse movimento, não somente pela vulnerabilidade que o momento traz, mas também 
pelos valores que estão envolvidos naquele momento de vulnerabilidade. E a solicitação 
seria muito simples, saber se a Diretoria poderia estudar uma maneira com a qual eles 
pudessem entrar no estacionamento do Clube e carregar de alguma forma a bicicleta até a 
portaria, para que eles pudessem a partir da portaria acessar a ciclovia que existe ao lado 
da marginal. No tempo que me resta, Dr. Manssur, perdoe-me a impertinência, mas 
gostaria de cumprimentá-lo pela forma como o senhor respeita as opiniões colocadas e 
entende a essência colaborativa de todas elas e trata este Conselho de uma maneira muito 
simétrica. Parabéns pela sua conduta, de toda Mesa. Encerro meu pronunciamento aqui. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – ... Sr. Presidente, tenho algumas solicitações de sócios. O 
primeiro assunto é sobre a obra do Tênis. As perguntas são básicas: Quando está previsto o 
reinício efetivo da obra do Tênis? Segundo: Como será feita a escolha da empresa que 
continuará a obra? Quando a obra será finalizada? Por final, qual o custo final da obra? 
Esses são questionamentos dos sócios, gostaria que a Diretoria me oficializasse. ... Só para 
continuar o Tênis. O pessoal reclamou da manutenção das quadras, que acho que a 
Diretoria precisa dar um pouquinho mais de atenção. E sobre a melhora na limpeza das 
mesas e cadeiras ao redor das quadras. Por exemplo, pela manhã o pessoal chega para 
jogar tem sujeira nas mesas, sujeira nas cadeiras. Então, o ideal seria a Diretoria prestar um 
pouco de atenção nesse quesito. Terceiro assunto, Sr. Presidente, a Revistaria do Clube. 
Vou usar uma frase do nosso Presidente, colocada aqui na tribuna hoje, parece que a gente 
está tentando testar a paciência do sócio. Tivemos várias perguntas sobre o assunto, vou 
colocar algumas para a gente poder ajudar o sócio a responder e a Diretoria também. Por 
que tiraram a Revistaria do local onde se encontra há 12 anos atendendo o associado do 
Clube com muita dedicação? Segundo, vários sócios se queixaram sobre esse tema, 
inclusive foi feito um abaixo-assinado contra a medida da Diretoria. Aí vem a pergunta: 
Precisa criar esse mal-estar no Clube? Por que não fazer uma pesquisa, perguntando para 
os sócios o que eles acham da Revistaria no local? Simples assim e resolveria o problema 
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sem tantos problemas na internet, questões aqui no Clube. Aí vou usar outra frase do 
Presidente: A gente participa, anda aqui no Clube, encontra as pessoas, as pessoas sabem 
que somos Conselheiros e vem esse questionamento. ... para finalizar, é sobre os 
restaurantes, Presidente, algumas perguntas rápidas também. Em alguns restaurantes aqui 
do Clube estão acontecendo algumas faltas de garçons, com isso gera um mau 
atendimento, que aí acho que talvez possa resolver através de um treinamento, filas de 
espera em todos os restaurantes. Aí vem outra pergunta: O verão está chegando e o Clube 
vai ficar cada vez mais cheio, qual o plano para os restaurantes, já que o verão está 
chegando e estamos passando por momentos muito difíceis aqui no Clube? Porque as 
pessoas estão voltando a utilizar o Clube, graças a Deus e a gente não as está recebendo 
com a devida atenção. Outra pergunta: Por que não abrir o Germânia por quilo, já que 
vários restaurantes por quilo já estão abertos em São Paulo? Era isso, Sr. Presidente. Muito 
obrigado e boa noite a todos. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... Infelizmente, todos sabem do episódio trágico que 
ocorreu há pouco tempo na portaria da Tucumã, tivemos um associado que sofreu um 
roubo do seu bem material e por pouco esse crime não acabou se consolidando num 
latrocínio. Com a graça de Deus sobreviveu, já está se recuperando. Mas esse episódio 
trouxe à baila diversos questionamentos com relação à segurança que o Clube tem 
promovido em suas portarias externas. Motivados por isso, os associados pediram que 
fosse encaminhado à Diretoria que estudasse a possibilidade de colocar segurança armada 
nas portarias da Tucumã na área externa do Clube. Apenas frisando e atendendo também 
ao pedido dos associados, que pediram que isso fosse feito dessa forma. O associado não 
está pedindo para que tenhamos vigilantes armados dentro do Clube, não está pedindo 
porte de arma dentro do Clube, não está pedindo nada disso, está pedindo apenas que se 
faça frente à insegurança que está batendo a nossa porta. Esse é o encaminhamento.  
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – ... Procurei também no momento azado, presto um depoimento aos 
senhores. Tenho vindo somente a trabalho ao Clube por outras razões, período vespertino, 
às vezes saio à noite, tenho visto segurança na portaria do Boliche, nas outras portarias e 
tenho visto até policiais andando pelo local. Conversei com a Diretoria, vou encaminhar a 
V. Sa., o senhor terá a resposta. Mas a informação que tenho é que está em andamento e 
espero que traga resultados para trazer um pouco de paz e tranquilidade a todos nós. 
Cumprimento-o pelo depoimento. Muito obrigado. 
 
 

Item 7 -  Várias. 

Marcelo Giordano Beyruth – ... Presidente, primeiro gostaria de pedir desculpas pela 
demora em trazer esse assunto aqui, mas queria trazer pessoalmente e mostrar ao senhor 
a importância do que aconteceu na Reunião 712, no final do ano passado no Conselho, no 
Salão de Festas. A Conselheira Renata Pinheiro Campos subiu nesta tribuna, Sr. Presidente, 
e proferiu a seguinte frase: “Em primeiro lugar venho dizer aqui que ocupo esta tribuna 
com muito orgulho, não venho aqui ocupar a tribuna para falar bobeira”. Voltando àquele 
assunto, Sr. Presidente, que o senhor falou sobre amor numa reunião. E que acho que a 
gente tem de ter respeito pelos Conselheiros que sobem na tribuna, que a gente vem aqui 
debater ideias, no momento que ela falou essa frase, logo depois fiz um discurso, vários 
Conselheiros fizeram discursos, ex-Presidentes participaram desta reunião. Falei “Não, de 
repente está aí a pandemia, ela está num mau dia, vamos relevar”. Na saída da reunião, 
quando acabou, estava uma chuva absurdamente forte, que a gente pegou um guarda-
chuva e saiu. Por uma coincidência feliz, saí com uma Conselheira nova, minha amiga, que 
tinha acabado de chegar ao Conselho. Perguntei para ela: E aí, como é que foi a reunião? 
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Gostou? Ela virou para mim e falou assim: Gostei, achei interessante o debate, mas achei 
estranho uma pessoa subir na tribuna depois de várias pessoas falarem, discursarem, e 
falar que ela subiu na tribuna para não falar bobeira. Aquilo me deixou chateado, porque 
falei: Pô, ela acabou de entrar no Conselho, uma Conselheira nova, que o senhor chama 
para a reunião, mostra como funciona toda a reunião do Conselho, as pautas, tal, aí de 
repente um balde de água gelada nessa nova Conselheira. A princípio falei: Pô, isso de 
repente não pode ter sido uma coisa somente dela, de repente outros Conselheiros novos 
também imaginaram, falaram: Pô, queria discursar lá embaixo, queria descer na tribuna, aí 
de repente vai alguém lá e fala que falei uma bobeira. Então, Presidente, não sei se estava 
prestando atenção ou não, aí também já falo com os demais Membros da Mesa que não 
pode acontecer isso, as pessoas têm de vir aqui na tribuna e discutir ideias, não agredir 
verbalmente os outros.  
 
Presidente – Mais amor e menos rancor, doutor. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – É isso aí, Dr. Manssur, exatamente. 
 
Presidente – O sufixo é igual, mas o significado é bem diferente. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Perfeito, mas aí tem uma coisa, seu Manssur, o respeito. ... Se 
vem alguém aqui, o Arnaldo ou o Beto ou o Alípio e fala alguma coisa eu vou responder, eu 
não venho aqui em seguida na tribuna e falo alguma coisa agressiva.  
 
Presidente – Mas isso é o mínimo que se exige numa sociedade civilizada. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Perfeito, Presidente. Então, peço ao senhor, não sei se é 
possível ou não, para que essa Conselheira venha aqui no Conselho pedir desculpas do que 
ela falou, para as pessoas que falaram antes dela e para os próprios Conselheiros do Clube, 
que não merecem isso. Então, queria deixar registrado isso, por isso que vim pessoalmente 
falar para o senhor, olhando no rosto do senhor e de todos da Mesa. Era isso. Muito 
obrigado. 
 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira (Utilizando a projeção de slide) - O que gostaria de 
ilustrar agora, complementando o que foi falado na Voz do Conselheiro, que o Comitê 
Brasileiro de Clubes, – Está muito pequenininho o meu quadro, mas somente o colorido já 
vai dar para entender. Boa, Jorginho – o Comitê Brasileiro de Clubes faz um ranking em que 
classifica os melhores clubes olímpicos. Então, dos anos 2017/2020, assim como os quatro 
anos anteriores, ele classificou entre os 168 clubes participantes da CBC o clube com o 
maior número de pontos. E esses pontos, nesse fechamento de 2020, foi do último ciclo 
olímpico, foi o Esporte Clube Pinheiros em 1º lugar; em 2º lugar o Minas Tênis Clube; em 3º 
lugar o Clube de Regatas Flamengo. Gostaria de mostrar a posição do ciclo olímpico 
2017/2020 e do ciclo olímpico agora, que estamos quase chegando à metade. Quando 
chegarmos em julho do ano que vem já estaremos na metade. Esses resultados por 
categoria, por modalidade implicam em verbas dos clubes provenientes das loterias, que 
não precisam ser captadas, não dependem de patrocinadores e que na última vez, em 
2020, nós tivemos um depósito na conta corrente do Pinheiros de R$ 9.000.000,00, cerca 
de R$2 milhões e poucos por ano, para ser usado em quatro anos. Então, tivemos naquela 
ocasião o Atletismo, que foi 1º colocado no ciclo; o Basquete 1º colocado no ciclo; a 
Esgrima 1ª colocada no ciclo; a Ginástica Olímpica 1ª colocada no ciclo. Estão em 
amarelinh, medalha de ouro; o Judô 1º colocado no ciclo; Natação também; Handebol não 
teve; Polo Aquático medalha de prata, 2º colocado no ciclo; Saltos Ornamentais foi bronze. 
Aí tivemos o Remo 4º colocado; Badminton 5º colocado e o Tênis 8º colocado. Olhando a 
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segunda coluna atual, que busquei hoje no site da CBC, todo mundo pode consultar: 
cbcclubes.org.br/formacaodeatleta, e aí têm todos os resultados do ciclo anterior e do ciclo 
atual. Então, comparando o Atletismo no ciclo anterior com o que temos até o momento, a 
gente cai de 1º para 2º e 3º, porque agora estão fazendo o masculino e feminino; o 
Basquete da 1ª colocação estamos indo para 2ª; a Esgrima não houve nenhum campeonato 
ainda; Ginástica Artística permanecemos na liderança felizmente; o Handebol que tem 
primeira vez agora, estamos em 1º no masculino; o Judô não houve campeonato; Natação 
infelizmente estamos em 4º colocado no masculino e no feminino. Fomos 1º no último 
ciclo olímpico; o Polo Aquático não teve competição; Saltos Ornamentais idem; Remo 
estamos em 4º e 5º feminino e masculino respectivamente; Badminton e Tênis não 
tivemos competição. Então, peço atenção à Diretoria, aos Diretores de Esportes, tanto o 
meu amigo Marcos Maynard, apaixonado pelo esporte, apaixonado pela música e pelo 
esporte, gosto muito da forma de atuação dele, o Fabio Ferraro também está fazendo um 
belíssimo trabalho nos coletivos, que eles priorizassem as competições, que isso que 
parece que está acontecendo com a Natação nas categorias menores e maiores, porque 
são quase todas as categorias, desde o Petiz até o junior que não estão indo. Ouvi que pelo 
planejamento da Natação não pretendem ir ao Campeonato Brasileiro Adulto no final do 
ano, então, isso aí fatalmente impactará na classificação do Pinheiros nesse ciclo olímpico, 
que vamos deixar dinheiro na mesa. É somente isso que tenho. Muito obrigado. 
 
Paulo Roberto Antunes – ... Vim aqui a pedido dos 30 Conselheiros que fizeram um ofício 
protocolado na sexta-feira passada no Conselheiro, ofício este nº  1480. Sabemos que a 
Diretoria está tomando as devidas providências a respeito do lamentável fato ocorrido aqui 
na portaria do CCR onde um associado foi assaltado e ferido, entendemos também que o 
Clube não tem culpa sobre o ocorrido, mas gostaríamos de deixar registrado que esse 
ofício foi feito pelos Conselheiros interessados em colaborar com a diretoria neste assunto. 
 
Presidente – Já foi encaminhado inclusive. 
 
Paulo Roberto Antunes – Ótimo. Só isso. Obrigado, Dr. Manssur.  
 
José Julio Bastos da Veiga Junior – ... Dr. Manssur, começo aqui a minha fala, registrando a 
minha admiração pela condução dos trabalhos de hoje. Hoje acho que foi uma noite 
emblemática, na qual V. Sa. através da sua altivez, da sua humildade colocou mais brilho 
em nossas reuniões. 
 
Presidente – Obrigado. 
 
José Julio Bastos da Veiga Junior – Agradecer também pela oportunidade de retornarmos 
ao nosso canto, ao nosso espaço tão querido, que é o CCR. Entrando diretamente no tema, 
gostaria também de fazer coro à questão dos pais que têm procurado e externado sua 
decepção por conta do corte que a Diretoria fez das viagens que as crianças costumam 
fazer. Isso diz respeito à Esgrima, isso diz respeito à Ginástica Olímpica e isso diz respeito à 
Natação. Para termos uma ideia, a questão da Natação no Campeonato Brasileiro 
obviamente que existe um sarrafo que é o índice, que é estipulado pela Confederação 
Brasileira de Esportes Aquáticos. No Pinheiros temos crianças que se dedicam, famílias que 
se dedicam, crianças que treinam todos os dias, inclusive finais de semana, feriados, faça 
sol, faça chuva, faça frio, elas se dedicam, verdadeiros exemplos de disciplina, 
perseverança que ajudam a forjar os grandes homens. Por isso, Dr. Manssur, não podemos 
virar as costas para essa dedicação, esse empenho dessas crianças. E mais que isso, voltar e 
virar as costas para nossa tradição e nosso histórico esportivo do Clube. Para termos uma 
ideia, as crianças que conseguiram o índice brasileiro correm o risco de não participar 
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dessa importante competição. Mas confesso que estava muito preocupado antes quando 
fiz esse roteiro, mas fiquei aliviado, porque gostaria de emprestar duas frases proferidas 
hoje pelo ilustre Presidente, Dr. Ivan Castaldi: “Temos que pensar grande, esse é o Esporte 
Clube Pinheiros”. A segunda frase, Dr. Manssur: “Os recursos financeiros são excelentes”. 
Diante de tudo que coloquei, em nome das nossas crianças da Natação, da Esgrima, da 
Ginástica Olímpica eu apelo à Diretoria, na pessoa diretamente do nosso Presidente, do 
nosso ilustre Presidente Ivan Castaldi, que realmente faça jus ao carinho e à 
responsabilidade que a nossa história centenária acarreta, com virtude com relação ao 
apoio às crianças, ao esporte, ao esporte infantil, especialmente dessas crianças que não 
medem esforços para representar as nossas cores com dignidade e com muita 
responsabilidade. Muito obrigado. Fiquem na paz. 
 
Presidente – Dr. José Julio, o senhor me permite acrescer às belíssimas palavras suas e do 
Presidente, uma minha, singela. ... Recursos em prol de criança não são despesas, é 
investimento necessário e fundamental para a grandeza não da sociedade pinheirense, 
mas para a grandeza da cidadania nacional. 
 
José Julio Bastos da Veiga Junior – Muito obrigado. 
 
Célio Cássio dos Santos – ... Me solidarizo com as dificuldades, que sei bem o que é estar 
aí, a responsabilidade que o senhor tem e o senhor evidentemente conduz com toda 
maestria que lhe é peculiar. 
 
Presidente – Obrigado. 
 
Célio Cássio dos Santos – Na verdade, Dr. Manssur, até me surpreendi com as 
manifestações anteriores, percebo que realmente é um movimento que está encontrando 
alguma ressonância. Eu venho para falar a mesma coisa que o Arnaldo, que o Julinho, 
acerca da Natação. Algumas mães e pais, sabendo que sou Conselheiro desta Casa, me 
procuraram, trazendo justamente essa questão. Queria lembrar apenas uma passagem 
interessante. Há muitos anos, nem tantos, mas alguns anos atrás houve um show da Maria 
Rita de aniversário aqui no Clube, e ela falou uma coisa que achei muito bonita e até me 
emocionei na hora. Ela contou que salvo engano foi atleta de Handebol, do Vôlei, qualquer 
coisa assim, ela falou: Olha, gente, é uma emoção estar aqui, vinha jogar no Pinheiros, e 
quando sabia que a pessoa era federada pelo Pinheiros a gente já tremia na base, porque 
sabia que o negócio não ia ser fraco. E o que está acontecendo, entendo perfeitamente as 
dificuldades por vezes orçamentárias, mas o fato é que, pelo menos naquilo que consigo 
vislumbrar, é muito ruim para as crianças quando há uma equipe que treina aqui no Clube 
seis vezes por semana, de segunda a sábado. E mesmo havendo índice, quando chega um 
campeonato essa equipe acaba sendo dividida, apenas alguns estariam indo para esses 
campeonatos e outros não, só irão caso os pais dessas crianças paguem. Além do aspecto 
psicológico envolvido há a questão de as crianças desanimarem para continuar treinando. 
Afinal de contas elas treinam para ir ao campeonato, muitos pais realmente não têm 
condições de enviar o filho mesmo que quisessem. E também por uma questão, o esporte 
competitivo envolve mérito, então, o que ocorre é que havendo uma situação de limite 
orçamentário e divisão das equipes acaba que por vezes, vou dar um exemplo objetivo, há 
equipes que quase a totalidade que está indo ao Brasileiro no final do ano é composta por 
militantes, porque eles têm os melhores índices. E uma das coisas bonitas aqui do Clube é 
essa conjunção entre os militantes e os associados, porque o militante ajuda o associado a 
progredir. E a partir do momento que há uma competição que os nossos associados não 
irão, eles só enxergam os militantes indo, evidentemente para o moral da equipe, para o 
moral dessas crianças é uma situação muito ruim. Então, com todo respeito, de forma 
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absolutamente respeitosa, o meu único pedido é que se possível, aliás, como o Julio falou, 
também ia falar a mesma frase, eu comungo do pensamento do Dr. Ivan, no sentido que o 
Pinheiros é grande, o Pinheiros tem que ser o melhor, ele tem que chegar com uma equipe 
completa numa competição, a gente não pode chegar com uma equipe pela metade, nós 
temos que ir com tudo e temos de ganhar, como sempre fizemos. Então, se possível eu 
peço à Diretoria que analise essa questão especificamente da Natação. Ouvi dizer que há 
outros esportes também, para que eventualmente seja feito um remanejamento e que 
essas crianças, desde o mirim, não é nem no Petiz, é no mirim até, enfim, toda as outras 
equipes, possam ir às competições importantes, quais sejam: Paulista e Brasileiro. Vai 
haver outro campeonato importante também, o Sudeste. O Clube conseguiu as verbas, a 
Diretoria especificamente que estou falando da Natação, muito competente, faz todo o 
possível, mas há neste momento esse problema meramente especificamente 
orçamentário, que é o objetivo dessa minha manifestação, para que a Diretoria, se 
possível, analise a questão com todo carinho que nossas crianças merecem. São centenas 
de crianças que estão sendo impactadas por essa situação e evidentemente os pais dessas 
crianças na imensa maioria, senão a totalidade, associados do Clube. Dr. Manssur, fiquem 
com Deus todos aí. Muito obrigado. Boa noite.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Trago aqui, Dr. Manssur, a questão, que hoje foi 
votada a retirada de pauta do item relacionado ao Código de Ética e queria deixar uma 
sugestão de encaminhamento. Nós estamos para aprovar um documento que vai ter uma 
força de ordenamento. Todos os ordenamentos aprovados passam pelo Conselho, sejam 
eles aqueles de ordem muito diretamente relacionada ao como se exerce o poder no 
Clube, são os Regimentos da Diretoria, Regimentos do Conselho Fiscal, como aqueles que 
têm uma relação indireta, como foi o Plano Diretor de Desenvolvimento, Plano Diretor de 
Esportes. Entendo, Dr. Manssur, que seria muito importante não somente passar por este 
Conselho os impactos que o Código de Ética tem em nossos ordenamentos, como também 
a discussão do próprio Código de Ética, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Não tenha dúvida. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Entendo como sendo importante e deixo aqui a 
sugestão para que se faça isso. 
 
Presidente – ...foi uma das razões porque saiu de pauta, Dr. Luís. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perfeito, estamos alinhados então, é muito bonito ter o 
alinhamento. Outro aspecto que trago, Dr. Manssur, é relacionado inclusive à fala do 
Presidente da Diretoria hoje, que comentou sobre a excelente situação financeira, outro 
Conselheiro também que ocupou posições de assessor, que fala dos superávits. Na reunião 
passada do Conselho eu havia comentado uma dúvida entre os relatórios que mostram a 
liquidez do Clube, a origem dessa liquidez em relação ao que se apontava no resultado do 
Cube. Pedi inclusive, baseado no entendimento de como funciona o Conselho, que esse 
esclarecimento fosse feito via Comissão de Finanças, que é uma Comissão de apoio ao 
Conselho. Então, gostaria de reiterar este pedido, pois até o momento não recebi nenhuma 
informação. E esse pedido casa muito com os que os Conselheiros que nos antecederam, 
falaram em relação ao esporte. Adicionalmente a tudo que foi comentado, o que recebo 
dos pais é alguma coisa no seguinte sentido: Quando se chega na competição todos os 
outros clubes estão alinhadinhos, com uniforme e o Pinheiros nem uniforme as crianças 
estão usando. Deveríamos ter alguma coisa mais institucional fortemente colocada. E 
quando falo de institucional, terminando meu discurso, trago algo, que essa seria a terceira 
reunião que faço reiteradamente a mesma solicitação. Estamos deixando passar o cheiro e 
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a sensação da glória que tivemos nesse ciclo olímpico que se encerrou e estamos, como 
disse o Dr. Arnaldo, quase no meio do próximo ciclo olímpico. E o combustível desse ciclo 
olímpico, um deles é dinheiro. E dinheiro de patrocínio. Se não fizermos uma ação, 
aproveitando que ainda não está totalmente esquecido o ciclo olímpico que o nosso Piu 
está na memória e nossos atletas paralímpicos também estão na memória, e trazer para cá 
de uma maneira coordenada não só os patrocinadores, mas também aqueles que já 
patrocinaram o esporte, reitero, B3, a Bolsa, BM&F na época tinha equipe de atletismo, 
Pão de Açúcar tinha equipe de atletismo, eles talvez não queiram patrocinar a equipe 
própria, mas talvez esse DNA deles para copatrocinar uma equipe possa ser válido. 
Telefônica, Vivo também fez isso, diversas outras instituições. Mas pediria reiteradamente, 
Dr. Manssur, que fosse levada esta solicitação à Diretoria, de que uma maneira coordenada 
fizéssemos, sim, uma solicitação, uma coletiva de imprensa, alguma coisa desse jeito, 
inaugurando nosso próximo ciclo olímpico. Temos 38 mil sócios que felizmente, boa parte 
deles são executivos, executivos decisores. Poderíamos inclusive criar algum mecanismo de 
estimular essas pessoas a falarem em suas empresas. É isso, Dr. Manssur, por amor ao 
Clube eu acho que a gente não deve negligenciar o seguinte: se fôssemos um hospital 
teríamos médicos, se fôssemos aqui uma empresa de construção civil teríamos 
engenheiros, como somos um Clube esportivo nós temos que ter atleta. E formar um atleta 
para chegar um no alto rendimento nós temos quase 100 na base, se a gente for olhar, é 
muito lapidado. E esses que não se formam como atletas de alto rendimento formam-se 
como cidadãos da mais alta e digna ética, porque sabem como competir, sabem que no 
mundo existem regras, sabem quais são as formas corretas de se atuar sempre com 
dignidade, ética, esforço e muita tenacidade. É isso, Dr. Manssur. Mais uma vez parabenizo 
ao senhor e à Mesa pela excelente condução dos trabalhos de hoje. 
 
 
ENCERRAMENTO 
Presidente - Deu por encerrados os trabalhos aos três minutos do dia 26/11/2021. 

 
* * * 

 

Obs: esta Ata foi aprovada na 723ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 08 de novembro de 2021, com as alterações já dela constantes. 
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