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ATA DA 723ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021, PELO FORMATO HÍBRIDO 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia oito de novembro do ano dois mil e vinte e um, em primeira convocação, às 
dezenove horas, com a participação de cento e sessenta e dois 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. 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 os Suplentes convocados para a reunião, 
entretanto empossou no cargo apenas o Associado Ruy Cardozo de Mello 
Tucunduva Sobrinho, da Chapa Unidos pelo E.C.P., tendo em vista que as 
Associadas Fernanda Lopes Freixosa, da Chapa Pra Frente Pinheiros e Ana Isabel 
Arruda Pereira de Oliveira, da Chapa Sou+Pinheiros 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 dois votos de congratulações, o primeiro, ao Conselheiro 
Renato Müller da Silva Opice Blum, que se licenciou do Conselho para participar da 
2021 European Conference, e, o segundo, à Diretoria, pelas homenagens recebidas 
pelo Esporte Clube Pinheiros no último Congresso FENACLUBES e CBC – Comitê 
Brasileiro de Clubes, qual seja, pela 5ª vez, o Prêmio de Maior Clube Formador de 
Atletas e título definitivo de Clube Top 100 Ouro. Submeteu ao Plenário voto de 
louvor de inciativa do Conselheiro Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, à ex-
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Associada Clotilde Otranto, maestrina brasileira que iniciou sua carreira como 
regente da Orquestra do nosso Clube, que regerá, pela quinta vez, a orquestra 
sinfônica do New York City Ballet, nas apresentações de outono do mais 
importante balé dos Estados Unidos, com sede no David Koch Theater, no Lincoln 
Center. Prosseguiu, apresentando ao Conselheiro proposição do Conselheiro Luís 
Alberto Figueiredo de Sousa, consignando voto de louvor ao Associado José 
Nepomuceno (“Zezinho”), praticante de Tênis desde a década de 70, que 
participou da 35ª edição do Golden Lake Multiplan Seniors Internacional (Porto 
Alegre/RS - 01 a 05/11/2021), torneio organizado pela Federação Internacional de 
Tênis (ITF), que o reconhece como o segundo jogador de Tênis mais longevo 
participando de competições oficiais desta instituição internacional. (Houve 
Conselheiros e Diretores se associando às proposições, mas o Sr. Presidente as 
considerou como sendo do Plenário como um todo). Dando sequência, assim se 
manifestou: Peço licença para informar a todos que indiquei, que nomeei os 
ilustres Conselheiros Rodolfo José Sanchez Serine, Luiz Carlos Junqueira Franco 
Filho e Flavio Henrique Rosa Tatit para fazerem parte da Comissão Especial de 
Atualização do Ordenamento Institucional, cuja primeira reunião aconteceu no 
último dia 04 de novembro. E como dissera aos senhores, o resultado dessa 
primeira reunião, peço licença para comunicar ao Plenário que por unanimidade 
ficara decidido àquela oportunidade que as Senhoras e Senhores Conselheiros 
poderão apresentar sugestões de alterações estatutárias, regulamentares e 
regimentais à Comissão Especial. Na oportunidade o ilustre senhor coordenador da 
Comissão, Vice-Presidente do Conselho, Dr. Guilherme Domingues de Castro Reis, 
acompanhado do ilustre Secretário da Mesa e também da Comissão, todos 
constituíram cinco subgrupos de trabalho, subdivididos, apenas para melhor 
otimização dos trabalhos, nos seguintes temas, que poderão ser objeto das 
sugestões a serem formuladas: Governança e Compliance, Disciplinar, Sistema 
Eleitoral, Esportes, Obras e Orçamento. Refleti bem e estou abrindo prazo para 
estas eventuais e oportunas sugestões e que também poderão ser apresentadas 
pelas senhoras e senhores associados, que tenho certeza muitos estão a nos ver na 
plataforma virtual, essas sugestões poderão ser apresentadas no período de 10 de 
novembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, através do endereço, cujo e-mail, mas 
qualquer dificuldade na anotação poder-se-á obter ligando para a Sra. Maria de 
Lourdes, mas vou ler pausadamente, o e-mail é 
comissaoespecial.sugestoes@ecp.org.br. Obviamente que essas sugestões serão 
muito bem-vindas e contamos com a colaboração de todos. É um trabalho 
importante e a presença com a contribuição das Sras. e Srs. Conselheiros, elas têm 
uma valia extraordinária. Os temas são amplos, complexos, mas temos certeza que 
também iremos desempenhar e bem esta missão. Apenas relembrando. A 
exemplo da reunião anterior, os Conselheiros que estão aqui, com muita honra 
presentes poderão votar por aquele aparelhinho, que é um teclado numérico, que 
receberam ao assinar a lista de presença. E quando se retirarem obviamente, por 
favor, façam a devolução do teclado. A forma é simples, o número 1 é afirmativo; 
número 2 é negativo, sempre seguida da palavra OK. Quem não clicar em nenhum 
desses dois números obviamente está-se abstendo do voto. ... Vou apenas fazer 
uma comunicação aos senhores, ... Novembro é um mês importante das reuniões 
do Conselho e já gostaria de comunicar aos senhores que teremos uma nova 
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reunião no dia 22 para aprovar a ata  desta reunião, onde iremos discutir em 
segunda e definitiva votação e depois as emendas de redação a questão 
concernente à adaptação do Estatuto à novel Lei Municipal que concede isenção 
do IPTU às associações da natureza jurídica de nossa grandiosa Entidade. Então, 
preciso fazer esta reunião no dia 22 para aprovar esta ata. Mas não é só por esta 
razão, falo com muito orgulho e no momento azado talvez vá fazer um 
pronunciamento em pé, que é a forma pela qual me sinto na obrigação e no dever 
de falar aos senhores, sempre em pé e lá no local, uma voz bem altissonante para 
que os senhores me ouçam. Mas vou esperar mais um momento, porque será de 
improviso, mas é meu coração que me pede que faça. Mas esta não, quero 
comunicar aos senhores que nesta reunião do dia 22, um dos itens da Ordem do 
Dia será a aprovação da ata, concernente ao tema IPTU e se, porventura, tivermos 
ainda mais uma adequação vinda do Poder Executivo do Clube colocaremos, 
senhoras e senhores, em discussão e deliberação o último processo em condições 
de ser trazido ao Plenário para apreciação dos senhores no ano de 2021. Nenhum 
mais está pendente de apreciação em reunião aberta do Plenário, que não seja 
este que se, porventura, vier a tempo e a hora da Diretoria será trazido junto com 
a pauta, porquanto somente fazer uma reunião, embora importante, para 
aprovação da pauta, seria importante, mas talvez trazendo mais esse tema, que 
estou me esforçando para que venha nós colocaremos em dia todos os processos 
em condições de serem apreciados pelo Conselho Deliberativo no ano de 2021. Os 
demais, que ainda estão pendentes de algum parecer, no momento oportuno 
traremos. Então, teremos esta reunião no dia 22 e posteriormente no dia 29 
teremos a reunião ordinária já agendada de apreciação do orçamento. É o 
seguinte, os senhores já estão convidados, até o dia 22 esperamos mudar, 
conforme o Plenário aprovou, para as novas dependências do Conselho 
Deliberativo, que é a Casa das senhores e dos senhores e que se localizará no 
Centro Administrativo, como no Plano Diretor, não é, Engenheiro Miller, já estava 
previsto. Mudando-nos para aquele local destinado, previsto para o dia 22, há de 
se dar uma adequação ao 2º andar, porque é uma área nobre, uma área enorme e 
ficar muito tempo vazia todo aquele local sem uma destinação específica é um 
desperdício. Então, a Diretoria está promovendo estudos no sentido de dar uma 
destinação naquele local dentro da finalidade daquele prédio, que é um centro 
esportivo. Então, se vier, claro que os senhores vão receber com antecedência os 
estudos feitos, nós iremos apresentar para o dia 22 esta nova adequação que se 
pretende dar dentro da projeção destinada àquele prédio, que é de atividades 
esportivas, porquanto o nome dele é Centro Esportivo e, portanto, destinado para 
tal fim. ... Finalmente, pediu ao Sr. Vice-Presidente da Diretoria, Carlos Alexandre 
Brazolin, que exibisse troféus que o Clube conquistou recentemente. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Propõs votos de louvor e destacou o trabalho dos 
professores Ives González e seu irmão, Iosse Gonzalez Alonso, da base do Polo 
Aquático do Clube, modalidade que tem mais de 130 atletas na base nos últimos 
cinco anos. Estendeu a homenagem a professores de outras modalidades, como 
Tênis, Judô, Natação, Escolinha, que estão aqui cuidando das nossas crianças, 
observando que o mérito também é de todos os Diretores de Esportes e 
Presidentes do Clube. Voto aprovado. 
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Andreas de Souza Fein – Propôs votos de louvor a atletas do Tênis, a saber: Luis 
Felipe Sandoval Carvalho, associado tenista, oriundo da Escolinha do Tênis, que 
integrou a equipe brasileira e se sagrou campeão Sul-americano por equipe na 
categoria 16 anos em torneio realizado no mês de agosto, em Assunção/Paraguai, 
classificando-se para participar do Mundial que foi realizado na Turquia. Falou em 
homenagem ao Associado José Batista Nepomuceno, de 94 anos de idade, um 
exemplo para todos, o segundo tenista mais velho em atividade. Comentou que 
em campeonato internacional realizado no Rio Grande do Sul, José Batista 
Nepomuceno participou na categoria de 80 anos, porque na categoria acima de 90 
não havia mais inscritos. Também há vários atletas na primeira classe masculina 
1M1. E na primeira classe masculina 1M3 essas equipes, primeira classe até 34 
anos e a primeira classe acima de 50 se sagraram campeãs interclubes nos meses 
de agosto e setembro de 2021. A composição dessas equipes é a seguinte, na 
primeira classe masculina de 13 a 34 anos: Andrew Richardson Brizighello, Diego 
Laurindo Avancini, Diego Silva Cubas, Gabriel Migliori Neto, Luis Felipe Ferraz 
Sandoval Carvalho e Marcelo Mifano Pinto; primeira classe acima de 50 anos em 
diante: Evanildo Mondeck, Marcelo Luis Del Grande Pricoli, Mauro Piacentini, 
Sérgio Ricardo Spina, Silvio Emilio Oliveira Junior, Nelson Roesch Aerts. Estendeu 
os votos à equipe técnica, representada pelos Técnicos Rafael Fontes, Eduardo 
Eche, pelo Supervisor Técnico Evanildo Mondeck, pelo Diretor Adjunto Infanto 
Juvenil Mauro Piacentini, pelo Diretor de Raquetes Gilberto De Luccia e pelo 
Diretor de Área de Relações Esportivas Ney Roberto Caminha David. Os votos 
foram aprovados.  
 
Presidente – Como houve muitos Conselheiros se associando à homenagem ao 
tenista Luis Sandoval, considerou os votos como sendo de todo o Plenário. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Primeiramente, informou que se associou por 
escrito à homenagem ao Associado José Nepomuceno. Prosseguiu, propondo voto 
de congratulações ao associado Fernando Padula Novaes, seu amigo pessoal, que 
ainda na gestão do saudoso Prefeito Bruno Covas, foi nomeado Secretário 
Municipal de Educação. Voto aprovado. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - 
Apreciação da Ata da 722ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
25 de outubro de 2021. 

Presidente – Submeteu ao Plenário dois pedidos de retificação da Ata, a saber: 1) 
de iniciativa do Conselheiro Paulo Roberto Antunes, em seu pronunciamento no 
item Várias, para constar: “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 



5/26 

 

interessados em colaborar com a diretoria neste assunto.”; 2) de autoria do 
Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa: Pagina 19: DE: o Clube tem que ser 
um Clube igual para todos os 38 iguais que nós somos, inclusive financeiramente, 
PARA: o Clube tem que ser um Clube igual para todos os 38 mil iguais que nós 
somos, inclusive financeiramente; Página 20: DE: E o que se percebe neste 
Plenário, normalmente quem tem mais informação são as pessoas ou os mesmos 
ocupantes de cargos hoje no Conselho, ou que foram baixados da Diretoria ou que 
tem uma relação de proximidade com a Diretoria, PARA:  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; Página 44: DE: Todos os 
ordenamentos aprovados passam pelo Conselho, sejam eles aqueles de ordem 
muito direta relacionada como se exerce o poder no Clube, PARA: Todos os 
ordenamentos aprovados passam pelo Conselho, sejam eles aqueles de ordem 
muito diretamente relacionada ao como se exerce o poder no Clube. Não havendo 
manifestação em contrário, Ata foi aprovada com tais retificações. 
 
 

Item 2 - Apreciação do processo CD-21/2021 - Segunda 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 n.º 17.557/21, de 
26/05/2021, no que diz respeito às novas regras para isenção do IPTU, 
aprovada em primeira discussão na 722ª Reunião Extraordinária, de 
25/10/2021; e deliberação sobre a redação final, se confirmada 
aquela decisão. 

Presidente – Esta matéria foi aprovada em primeira discussão na assentada 
anterior. Como se trata de alteração de Estatuto há de obrigatoriamente ter duas 
discussões, onde iremos votar pela segunda vez pela aprovação ou não da matéria. 
Espero que seja pela aprovação. E posteriormente a proposta de redação, que foi 
elaborada por uma douta Comissão, cujos agradecimentos ao final irei com muita 
honra formular. Como todos os senhores sabem, essa proposta de alteração 
estatutária, como dissera, ela somente poderá ser considerada aceita nos termos 
do Estatuto, para os fins e efeitos de poder ser submetida à aprovação da 
Assembleia Geral, após a deliberação, em duas votações, do Egrégio Conselho cujo 
edital já providenciei e que, nos próximos dias, este edital deverá ser publicada e 
essa Assembleia Geral provavelmente a realizaremos no dia 04 de dezembro, que 
é o prazo que deve ser observado, Assembleia, com início às 9h da manhã, término 
às 17h, para que o corpo associativo venha eventualmente a homologar esta 
aprovação. A partir de então poderemos inserir em nosso Estatuto antes do 
término do presente exercício fiscal a inserção em nosso Estatuto Social das 
disposições contempladas na Lei Municipal de regência, o que nos permitirá 
usufruir das benesses da isenção do IPTU, albergando, em todo o quadrilátero do 
Esporte Clube Pinheiros, 100% de seus diversos equipamentos. Se os senhores 
estiverem acompanhando nos jornais de grande circulação da nossa cidade, de 
nosso Estado e do próprio País os senhores poderão verificar que todas as 
entidades coirmãs estão trilhando o mesmo caminho. É uma medida necessária e 
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que, portanto, da maior importância. Assim, se a matéria for aprovada nesta 
segunda discussão, passaremos imediatamente à apreciação do projeto de 
redação final elaborado, com muito cuidado, pela douta Comissão Especial de 
Redação, que apresentou a necessária adequação do Regulamento Geral 
decorrente desta alteração. Há um dispositivo, é o último dispositivo do Estatuto 
Social que estabelece: alterado o Estatuto, que é a lei maior, todos os regramentos 
de hierarquia inferior ipso facto deverão ser alterados. A douta Comissão de 
Redação teve o cuidado de fazer este trabalho. E já vou declinar que esta douta 
Comissão foi composta pelos eminentes, diletos, fica aqui o agradecimento do 
fundo do coração de todos nós, Dr. Luiz Junqueira, Dra. Berenice Gazoni e a Dra. 
Patrizia Tommasini. Os nossos sinceros agradecimentos pelo notável trabalho que 
os senhores fizeram. Para facilitar o exame nós distribuímos o quadro sinóptico 
para todos os senhores, mas vamos projetar. Jorge, por favor, vamos projetar este 
trabalho. E se os senhores estiverem de acordo poderíamos propor a votação em 
bloco quer da segunda votação, quer da redação, porque posso-lhes dizer que é 
um trabalho primoroso. Não há inscritos, então, vou colocar, como primeiro 
quesito do item 2: O Conselheiro ratifica a decisão que aprovou, em primeira 
discussão, a proposta de alteração do Art. 4º do Estatuto Social e a decorrente 
alteração do Art. 4º do Regulamento Geral, tudo visando adequar o ordenamento 
institucional do Clube à Lei Municipal nº 17.557/21, de 26/05/2021, no que diz 
respeito às novas regras para isenção do IPTU, objeto do processo CD-21/2021? 
Então, é opção aos presenciais que nos honram aqui: número 1 é sim, número 2 é 
não, sempre seguido de OK. (Pausa) O Egrégio Plenário com 106 votos SIM e 
apenas 2 NÃO, aprovou, em primeira discussão, a proposta de alteração do Art. 4º 
do Estatuto Social e a decorrente alteração do Art. 4º do Regulamento Geral, tudo 
visando adequar o ordenamento institucional do Clube à Lei Municipal nº 
17.557/21, de 26/05/2021, no que diz respeito às novas regras para isenção do 
IPTU, ratificando assim, por essa expressiva votação, a anterior havida na 
assentada anterior. Agora, vamos pôr em votação em bloco o projeto de redação 
final elaborado pela douta Comissão, cujos nomes tive oportunidade de declinar. 
Novamente, quem estiver de acordo com o texto em participação virtual número 
1; quem for contrário é o número 2 e os que estiverem aqui, da mesma forma, 
sempre seguida da palavra OK. (Pausa) 108 Conselheiros aprovaram a redação 
apresentada pela Comissão Especial de Redação e apenas 3 votaram pela não 
aprovação.  
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente, na votação anterior 2 votaram contra e 3 
nesta votação. 
 
Presidente – Sim. 
 
Antonio Moreno Neto – Eles devem ter votado errado, porque votar para pagar 
IPTU do Clube depois dessa luta, acho que eles estão com muito dinheiro sobrando 
na contribuição social. Obrigado. Gostaria de registrar em ata. 
 
Presidente – Vai estar em ata. Vou dizer ao senhor do fundo do coração, espero 
piamente que tenha sido um equívoco, porque realmente é incompreensível. Meu 
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receio é que se alguém pedir, e vamos ter de examinar, vimos no Congresso 
Nacional agora um pedido e teve de se apresentar o voto de quem assim se 
posicionou. É democrático, mas, vejam, é uma matéria para obtenção de uma 
isenção de um imposto altamente oneroso a nossa Instituição e que é suportado 
pelo digno corpo associativo. Todas as entidades de que soube, a votação foi por 
unanimidade. Mas está feita a sua colocação. Se houver pedido nesse sentido, 
claro, vou ter de examinar com a Mesa, porque obviamente que estamos numa 
reunião híbrida, mas se estivéssemos numa reunião presencial eu iria fazer a 
votação simbólica e iríamos ter essa ideia. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Realmente espero que seja um erro e fico 
espantado, quero que fique o registro, de termos 146 Conselheiros 
presencialmente ou pela internet e apenas 111 votando. Isso realmente me deixa 
espantado, além de ter 3 votos contra, que acho um erro, como disse o 
Conselheiro Toni Moreno, espero que seja um erro, termos ainda essa diferença 
de 35 Conselheiros que não se manifestaram num assunto tão importante para 
nossa Agremiação. É isso que tinha a dizer, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Confesso aos senhores que durante todos esses dias tenho pensado 
muito de utilizar a palavra em Várias, entregando obviamente a Presidência ao 
ilustre Vice-Presidente, tenho refletido muito a respeito, talvez eu vá fazê-lo. 
 
Andreas de Souza Fein – Só complementando os comentários do Dr. Moreno e Dr. 
Miller, adicionalmente é um absurdo que 71 Conselheiros nem se manifestaram. 
Ou seja, 145 assinam a lista de presença, 111 votam, 2 ou 3 votaram contra e 70 
nem se manifestam. Realmente é surpreendente. 
 
Presidente – Dr. Fein, tem um quórum de 146, a votação neste item foi de 111. 
 
Andreas de Souza Fein – 70 nem se manifestaram, realmente, são 20h, Dr. 
Manssur, se fosse meia-noite, tudo bem. 
 
Presidente – Não merecemos isso. Vou proclamar o resultado: O Conselho 
Deliberativo por votação majoritária aprovou o projeto de redação final elaborado 
pela Comissão Especial de Redação, relativo à alteração do Art. 4º do Estatuto 
Social e a decorrente alteração do Art. 4º do Regulamento Geral, tudo visando 
adequar o ordenamento institucional do Clube à Lei Municipal nº 17.557/21, de 
26/05/2021, no que diz respeito às novas regras para isenção do IPTU ao Esporte 
Clube Pinheiros. É este o resultado no que concerne à Comissão de Redação. 
Gostaria de cumprimentar a todos os senhores, o Colegiado por inteiro, porque 
como dizia ministro da Suprema Corte “Colegiado é que prepondera”, o Colegiado 
como um todo aprovou. Vamos inserir isto em nosso Estatuto, com absoluta 
certeza com a votação maciça do corpo associativo na Assembleia Geral já 
designada para o dia 04 de dezembro. Essa é uma conquista extraordinária de 
todos os senhores em prol de um Clube que tanto amamos e que deve passar ao 
largo de qualquer outra orientação que não seja aquela destinada aos superiores 
interesses de uma Agremiação que é modelo, que é premiada, contemplada e 
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reconhecida nacional e internacionalmente, e vai em latim para homenagear a 
todos, como primus inter pares em matéria socioeducativa e esportiva da Nação. 
 
Ficaram assim redigidos, após esta segunda discussão, os dispositivos estatutários 
e regulamentares objeto da presente alteração: 
 

ESTATUTO SOCIAL 

“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. 

§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 

convidados, tais como restaurante, bares, área de lazer infantil, área de 

descompressão, auditório, sala de jogos e carteado.  

§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. 

§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 contratados 

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 

convidados com as áreas verdes do Clube, mantendo, para tanto, espaços 
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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 espaços dedicados a estudos e convivência, 

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.”. 

 

REGULAMENTO GERAL 

“Art. 4º - O Clube 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. 

§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 

convidados, tais como restaurante, bares, área de lazer infantil, área de 

descompressão, auditório, sala de jogos e carteado.  

§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 
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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. 

§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 contratados 

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 

convidados 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 espaços dedicados a estudos e convivência, 

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.” 

 
Item 3 -  Apreciação do processo CD-17/2021, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo, para utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$ 70.040,00, para 
Iluminação de Led das Quadras Esportivas do 4º andar do Conjunto 
Desportivo (reincluído em pauta, cumprida a Resolução nº 26/2021, 
de 27/09/2021). 

Presidente – Por proposta de ilustre Conselheiro, na reunião plenária de setembro 

a matéria foi retirada de pauta para que a Diretoria revisasse esta mesma proposta 

e os números nela apresentados. A Diretoria reencaminhou o pedido de 

autorização em meados de outubro. Tivemos a cautela de solicitar o reexame 

pelas Comissões de Obras, Jurídica, de Esportes e Financeira, todas favoráveis à 

apreciação da matéria pelo Plenário do Conselho. Tivemos o cuidado de dar 

conhecimento a todos os senhores deste material.  
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Dr. Manssur, venho pela segunda vez fazer o 
mesmo pronunciamento em relação ao mesmo tema. Entendo que tecnicamente 
na questão de ver se os processos estão em ordem não há o que se questionar o 
que as Comissões colocam em relação a esse pedido, mesmo porque se trata de 
um pedido de R$ 70.000,00 do Fundo Especial. Esse valor é recomposto ao Fundo 
Especial com entrada de um sócio, um terceiro que não tem vínculo com o Clube. 
Temos mais de uma entrada dessa por mês, então, a facilidade de recompor esse 
orçamento no Fundo Especial não é uma dificuldade grande, é uma facilidade 
enorme para obter esse dinheiro. Mas o que me traz aqui é uma questão de 
princípio e não de valores, porque o tema principal ao qual foi solicitado a retirada 
de pauta na reunião anterior não foi esclarecido. O tema principal era em relação a 
um princípio. Trago aqui alguns números para o senhor. Nós estamos falando de 
economia de energia elétrica. Energia elétrica do Clube em grandes números, 60% 
do nosso consumo de energia elétrica é por conta de motores. Motores que 
movimentam as bombas de piscina, que movimentam os elevadores, que 
movimentam ar condicionado, 60% desse consumo está nesses motores, 40% 
desse consumo é devido à iluminação. E dessa iluminação, 66%, dois terços da 
carga de iluminação é referente à iluminação interna, como essa que vemos aqui. 
Então, do que estamos falando, 40% em grossos números são 25% da carga do 
Clube, que é relativa à iluminação. Estamos falando, Dr. Manssur, e a proposta que 
foi feita para retirar de pauta foi essa, que se estudasse e trouxéssemos uma 
proposta para este Conselho de um estudo de substituição ampla por lâmpadas 
Led. Estamos fazendo aqui uma deliberação em cima do dinheiro do associado, 
aquele associado que está nos olhando por trás daquela lente ali, ó, aquela lente 
de câmera. E o que estamos fazendo, deliberando por uma parte que substituirá 
eventualmente a economia de escala que se obtém pelo todo. A resposta da 
Diretoria a este ofício foi: Que no passado fez-se uma consulta e descobriu-se que 
tinham sete anos de prazo de retorno. E o retorno para nossa Instituição seria 
maior se fizéssemos com recursos próprios. Ok, eu entendo por que foi este prazo 
tão longo de retorno, porque o que foi mostrado para a empresa não era o todo e 
simplesmente uma pequena parte da carga elétrica. Dr. Manssur, o senhor sabe, a 
maioria aqui das pessoas sabe, são empresários, imagina que vou fazer um 
empreendimento, vou fazer uma hamburgueria. O preço do aluguel desse meu 
estabelecimento é alto. Se eu vender um hambúrguer só por mês o custo desse 
hambúrguer vai ser muito grande, não tenho retorno. Agora, se estou num lugar 
que vou vender 40 mil hambúrgueres por mês, esse custo se dilui nos 40. E a 
mesma coisa, uma empresa que vem para cá fazer um projeto como esse que foi o 
citado na reunião passada têm custos fixos que precisa diluir, ela é uma empresa, 
não é uma instituição de caridade. Assim como também somos uma empresa sem 
fins lucrativos, mas não somos instituição de caridade, temos de zelar pelo 
dinheiro daquele sócio que está nos olhando ali do outro lado da lente. Então, o 
que acontece, se passamos para ele uma pequena parte não vamos ter o benefício 
do todo. Como uma instituição sem fins lucrativos, repito, precisamos preservar o 
volume de fundos e reduzir os custos operacionais. Este projeto de substituir 
lâmpadas por Led reduz o custo operacional, mas da forma como está sendo feito, 
ele consome fundos. Então, Dr. Manssur, aqui acredito que todo mundo já teve 
também a experiência, ou a maioria já teve a experiência de fazer sua construção 
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em casa, e o famoso puxadinho que você vai puxando, puxando, puxando e 
inviabiliza um projeto inteiro por conta do puxadinho. Não quero taxar este 
projeto de puxadinho, é uma figura de linguagem comparativa. Nós não podemos 
começar avançando por algumas etapas que inviabilizam o projeto como um todo, 
porque nós perderemos economia de escala. Digo o seguinte, não tenho prazer 
nenhum e satisfação nenhuma em trazer a proposta que vou trazer agora, mas em 
nome dos associados que entendem que o dinheiro que eles colocam no Clube 
deve ser bem gerido e que os fundos devem ser bem administrados, 
lamentavelmente, Dr. Manssur, peço que os Conselheiros pensem muito bem ao 
votar nesta proposta. E minha proposta de encaminhamento é que novamente 
este projeto, por princípio e não por valor, que ele retorne aos estudos para ser 
feito um estudo de amplitude, que alcance o total de carga de iluminação interna 
que deve ser feito pelos Leds, pois aí sim auferiremos economia, modicidade de 
custo, que pode ir para nossa contribuição e taxa mensal e também zelaremos por 
manter um saldo no nosso Fundo, que é o Fundo Especial de Obras. Minha 
proposta, Dr. Manssur, é que seja feita pela Diretoria, cumprido o que foi pedido 
na primeira reunião que se tratou deste tema, que se apresente o estudo amplo 
para que esta Casa consiga decidir. O senhor falou agora e concordo plenamente 
com suas palavras, este Clube é muito grande, mas ele não é rico, ele é da mão 
para a boca, ele tem um orçamento que deve ser zero a zero. Somos grandes, mas 
não somos ricos. Já ganhamos prêmios, prêmios por melhor relatório anual, 
prêmios por desporto, temos que ganhar um prêmio também de conservação de 
energia. O Movimento ESG está aí, temos que fazer isso forte. ESG não significa só, 
são três pés, é o triple bottom line que estamos falando, tem que economizar da 
maneira total, na economia, tem que economizar na questão do meio ambiente, 
que nós vamos poupar, ok, e também no social. O que seria o social? Com mais 
dinheiro e menos custo nós podemos fazer muito mais do que fazemos agora. Por 
isso, Dr. Manssur, volto a dizer com extremo sentimento de remorso de ter que 
trazer essa proposta novamente, mas com o sentimento de dever cumprido. E 
como o senhor falou, esse tipo de coisa, não sabia disso, mas o associado pode 
pedir o voto. Já imaginou se pede. Nós temos que fazer um voto como esse muito 
conscientes, pensando no que é o princípio dessa nossa Instituição. É isso, Dr. 
Manssur. Boa noite. Obrigado. 
 
Presidente – O pedido de V. Sa. seria então a retirada de pauta. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Reitero, Dr. Manssur, retirada de pauta com 
uma reapresentação suportada por um estudo que contemple a carga total, onde 
aí sim poderemos ter economias de escala e poderemos fazer com que aquele 
prazo que foi dado pela Diretoria nessa resposta que foi colocada em cima de um 
projeto parcial de iluminação nós possamos aproveitar a totalidade, que isso nos 
dará economia de escala. 
 
 
André Franco Montoro Filho – ... Gostaria, primeiro, de cumprimentar o Luís pela 
excelente apresentação, não tenho coisas assim tão amplas a colocar, mas 
acredito que o que vou colocar sob certos aspectos vai na mesma linha que o Luís 
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acaba de colocar. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, deixar bem claro também que 
pelo princípio da irrelevância, R$ 74.000,00 não é o problema de gasto, não gasto, 
é o problema do princípio que quero tratar, um pouco diferente daquele que o 
Luís colocou. Tentei, Sr. Presidente, verificar no parecer da Comissão Financeira 
anterior e não consegui. Quando era na época do papel eu recebia o material e 
deixava arquivado, então, o parecer que foi em determinada reunião eu tinha 
acesso. Não estou querendo que voltei isso, não é essa minha proposta, mas tentei 
entrar na convocação da reunião de setembro e o material era da reunião de hoje, 
não consegui entrar na reunião de setembro. Isso vai prejudicar um pouco, ou vai 
prejudicar minha colocação, mas acho que é possível ser feita alguma coisa. Mas 
pediria que esse problema, Sr. Presidente, se o senhor entendeu bem, fosse 
corrigido. Ou eu fiz alguma coisa errada. Quer dizer, não consegui, não sei se existe 
outro caminho.  
 
Presidente – Vou pedir à operosa Secretaria para que fique disponível e quando 
isso ocorrer novamente, espero que não ocorra, se o senhor me telefonar eu lhe 
faço chegar às mãos via digital imediatamente o parecer, Dr. André, mas o senhor 
pode prosseguir. 
 
André Franco Montoro Filho – Muito obrigado. Mas o que estranhei e por isso que 
fui procurar aquele parecer é que o parecer da Comissão Financeira dizia, ele 
repete o parecer anterior. E estranhei porque temos outros fatos, como o 
Presidente colocou, ele trocou a sistemática, porque era financeiramente mais 
conveniente para o Clube. No lugar de fazer o projeto com participação, com 
prejuízo, ele resolveu investir totalmente, então, é outro projeto e a Comissão 
Financeira não analisou esse ponto essencial. E a Comissão Financeira eu acredito 
que não seja para ver simplesmente se tem ou não dinheiro, eu acho que ela tem 
que nos orientar, dar opinião a respeito realmente das questões que são 
importantes, além da questão que o Luís levantou que está arrolada nisso, que 
também a Comissão Financeira deveria opinar a respeito, não é só saber se tem 
dinheiro ou não, ou se está eventualmente no Plano Diretor ou não, mas é 
economicidade. Vale a pena fazer aquele projeto anterior que tem o payback em 
cinco ou sete anos? Ou é melhor fazer um investimento? Ou é melhor fazer um 
projeto mais amplo, como o Luís está pregando? Infelizmente não tivemos essas 
informações, então, não estou habilitado, não me sinto com conhecimento para 
poder votar essa matéria. Então, pediria, endosso o pedido do Luís, que essa 
matéria seja retirada para que venha na apresentação com os devidos pareceres, 
especialmente da Comissão Financeira, que analise essa questão, que acho ela 
existe em grande parte para isso, ela serve para nos assessorar e assessorar a 
Diretoria a respeito desses problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Professor André, o Conselheiro Bório pede um aparte, o senhor 
concede? 
 
André Franco Montoro Filho – Concedo, para o Bório evidentemente. 
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Presidente – O Conselheiro Bório ... está tentando se habilitar, mas ainda não 
conseguiu. Se o senhor formular por escrito, Conselheiro Bório, eu transmito o 
aparte ao Conselheiro Montoro, se o senhor estiver com dificuldade, para que 
possamos seguir com a reunião. (Pausa) Formularei o aparte no momento 
oportuno. Conselheiro Moreno, por favor, o senhor está com a palavra. Assim que 
vier o aparte do Conselheiro Bório eu transmitirei ao Dr. André, com muita honra. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Sr. Presidente, eu acho que os Conselheiros que me 
antecederam não leram ofício enviado da Diretoria para o senhor. Então, vou ler o 
que está escrito, não totalmente, uma parte: - Os estudos financeiros mostraram 
que essa modalidade de troca de lâmpadas por Led se aplica a instituições que não 
dispõe de recurso próprio para os investimentos, tendo que compartilhar o valor 
da economia por anos, considerando que o retorno do investimento payback se dá 
em no máximo... 
 
André Franco Montoro Filho – Conselheiro Moreno, é isso aqui? 
 
Antonio Moreno Neto – Presidente, ele está me interrompendo e não quero que 
interrompa. O senhor respeite, que lhe escutei. 
 
André Franco Montoro Filho – O senhor falou que não li, estou dizendo que li e 
está aqui presente. 
 
Antonio Moreno Neto – O senhor leu? Parabéns. 
 
André Franco Montoro Filho – O aparte é meu e não dei autorização para o 
senhor falar. O Presidente não perguntou se eu daria autorização. 
 
Antonio Moreno Neto – O senhor está desrespeitando. 
 
Presidente – Dr. André, é que o Conselheiro Bório não ingressou para fazer o 
aparte ao senhor, então, concedemos a palavra ao orador seguinte, que era o Dr. 
Antonio Moreno, ... Ele já estava na tribuna autorizado para fazer o 
pronunciamento pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. 
 
Antonio Moreno Neto – Obrigado, Presidente. ... considerando que o retorno do 
investimento payback se dá em no máximo um ano e meio – Gostaria que os 
associados que estão presentes na câmara me vissem, como falou o outro 
Conselheiro – e que após esse período a economia é de 100% do Clube. Fica 
evidente que o desembolso desse recurso de investimento é a melhor alternativa 
para o Clube e seus associados. Mais importante ainda é que ao longo dos últimos 
anos o Clube tem realizado a substituição das luminárias e refletores com 
tecnologia ultrapassada por Led, chegando aos atuais 80% do parque 
luminotécnico concluído. Repito, 80% do parque luminotécnico concluído, onde 
podemos destacar quadras de tênis, complexo das quadras externas, campos de 
futebol e society, estacionamento da Tucumã e Faria Lima, ginásio poliesportivo e 
piscina olímpica do centro esportivo, dentre outras localidades que hoje estão com 
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menor consumo. Ainda esclarece que existem 75 luminárias de vapor metálico na 
área de quadra esportiva do 4º andar que serão substituídas por 66 luminárias Led, 
proporcionando a partir de seu posicionamento e inclinação a correção dos níveis 
de iluminação dos pontos e adequando a incidência. Sr. Presidente, eu acho o 
seguinte, aqui é o Esporte Clube Pinheiros, a gente ficar discutindo uma verba de 
R$ 70.000,00 para melhorar uma iluminação que um ano e meio ela se amortiza e 
depois o Pinheiros não tem mais que pagar a taxa referente a essa iluminação. E 
que 80% da iluminação do Clube já foi corrigida e que já estamos fazendo 
economia, que projeto quer apresentar? Projeto do que, se já está sendo realizado 
e falta só 20%. Então, Presidente, gostaria de colocar aos Srs. Conselheiros que, 
pelo amor de Deus, segunda vez que estamos discutindo aqui uma verba de R$ 
70.000,00, que toda verba tem que ser discutida. De um saldo de Investimento de 
mais de R$ 40.000.000,00, para mim, desculpe-me o Conselheiro Carlos Alberto, é 
uma discussão política, falar que está olhando aqui para economia do sócio. Aliás, 
o dinheiro de Investimento, para o associado saber, é de transferência de títulos, 
que é do sócio, mas é de transferência de títulos e não é cobrado na contribuição 
social. Então, Srs. Conselheiros, acho que temos que aprovar esse valor, é 
necessário, é para economia do Clube e acho que não tem discussão nenhuma. 
Essa é minha posição, Presidente. Obrigado. 
 
José Marlon Salvador Barroso (aparte) – ... Então, só para reforçar um pouco, que 
foi esclarecedora a sua interpretação aqui, no sentido de mostrar que tem mais de 
80% do parque do Esporte Clube Pinheiros resolvido já, com intervenções 
pontuais, merecia um planejamento lá atrás. Vou recordar aqui, em tese, há cinco 
anos houve uma tentativa de fazer um projeto que fosse financiável e se mostrou 
que era inviável. Então, basicamente o que a gente pode... 
 
Presidente – O aparte que o senhor pediu. 
 
José Marlon Salvador Barroso – Vou fazer a pergunta. Basicamente o que a gente 
percebe que os números são mais esclarecedores, então, até queria a opinião do 
Conselheiro se realmente esse projeto específico vai beneficiar uma área muito 
importante em relação ao associado? Se você tem conhecimento disso em relação 
à questão do poliesportivo? 
 
Antonio Moreno Neto – Ele vai beneficiar a área do 4º andar do poliesportivo, 
onde várias atividades são feitas lá, voleibol, basquete e outras mais. Nós estamos 
discutindo uma coisa, isso aqui é grandeza do Esporte Clube Pinheiros, estão 
falando que R$ 70.000,00 vai sair do bolso do associado, que não sei o quê. Nós 
estamos propondo a instalação do equipamento para economizar valor, daqui a 
um ano e meio amortizado, que o associado não terá que pagar. Quer dizer, para 
mim é uma coisa que não tem bom senso. É isso. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Primeiro, minha pergunta é direta. Os 
números que o senhor comentou de 80% não falam com os números que eu 
comentei de 25%. Se olharmos... 
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Antonio Moreno Neto – O senhor peça... Desculpe-me. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perdão, posso? 
 
Antonio Moreno Neto – Lógico. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Os números de 80% referem-se à quantidade 
de lâmpadas e eu fiz a carga, ou seja, o consumo de energia elétrica. Esse é um 
primeiro ponto que gostaria de deixar como dúvida. O segundo ponto refere-se ao 
comentário lido pelo senhor, então, entendo que é da Diretoria, o senhor leu. Mas 
na sua interpretação que o senhor coloca que é para empresas que não têm 
condições de financiar. Essa modalidade, não só com lâmpadas, com rolamentos, 
com lubrificações é muito adotada por empresas, inclusive empresas de capital 
aberto, empresas que substituem custo fixo por variável e aliviam a conta do 
famoso CAPEX, que é o investimento no ativo imobilizado. Essas as duas 
colocações que faria, no sentido de a gente ser muito preciso no que se comunica. 
Novamente, reiterando, 80% não fala com 24%, são naturezas diferentes. 
 
Antonio Moreno Neto – Qual a sua pergunta, Conselheiro? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Queria saber se o senhor está ciente que os 
números não falam. 
 
Antonio Moreno Neto – Estou ciente, acho que o senhor deveria enviar um pedido 
à Diretoria para discussão dos 25, 80%. 80% é da iluminação, de economia que já 
está sendo feita com implantação de lâmpadas Led. Então, acho que o senhor 
pode perguntar, é uma questão de dúvida sobre percentual, que tenho certeza, 
não posso afirmar, mas 80% não foi colocado aqui sem estudos e o senhor está à 
vontade. Só queria reiterar que é muito importante aprovar R$ 70.000,00 para 
trocar de lâmpadas de um valor de Investimento de mais de R$ 40.000.000,00 que 
temos em caixa. Obrigado, Presidente. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Queria complementar o pronunciamento do 
Conselheiro Moreno, concordando integralmente com o que ele falou e 
acrescentando algumas coisas. Primeiro, a gente tem que lembrar sempre que não 
existe almoço grátis, se alguém está oferecendo uma alternativa de financiamento 
e fazer a troca da lâmpada pagando com parte da economia, isso é um 
financiamento e tem um juro embutido em cima disso, não tem a menor sombra 
de dúvida. Podemos até discutir quanto é, isso é matemática, chega-se nesse 
valor. Só paga juro quem precisa pagar juro, Dr. Manssur, ninguém paga juro se 
não precisar, é evidente que é muito melhor pagar à vista. Tanto é R$ 70.000,00, 
R$ 700.000.000,00, R$ 1.000.000.000,00, se tiver dinheiro eu vou pagar à vista, 
posso eventualmente até conseguir um desconto, também tudo calculado. 
Segundo, como o Conselheiro Figueiredo comentou, é uma prática muito usual das 
empresas, inclusive de capital aberto, aliás, especialmente as de capital aberto que 
são notadas na Bolsa de Valores, usar alternativa que reduza o capital empregado, 
porque frequentemente o retorno do investidor é calculado com base no capital 
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empregado. Ora, se eu diminuo o capital empregado percentualmente aumenta 
meu lucro, meu retorno e meus bônus. Então, só queria fazer esse introito e dizer 
o seguinte, não houve mudança alguma no projeto que foi apresentado e 
deliberado na reunião de setembro. O Conselheiro Montoro comentou que houve 
alteração no projeto. Não, não houve nenhuma alteração, é exatamente a mesma 
situação. Não houve mudança de valor, não houve mudança de conceito, não 
houve mudança de princípio, por isso a Comissão Financeira reiterou seu parecer 
de que a matéria estava apta a ser deliberada pelo Conselho. E é isso que estamos 
fazendo aqui. Não houve alteração nenhuma, por isso que a Comissão achou 
conveniente ou achou correto que a matéria fosse deliberada. Era só essa minha 
consideração, meu esclarecimento, Dr. Manssur. Obrigado a todos. 
 
Cândido Padin Neto – ... Quando do meu pronunciamento anteriormente foi de 
que não veio isso para nós e era minha briga no departamento de obras sobre 
licitações. Isso o Dr. Ivan sabe muito bem que a gente conversou muito sobre isso. 
Então, o que se deve fazer em todos esses estudos realmente é com relação às 
lâmpadas, todas essas áreas que foram trocadas e que serão trocadas é fazer um 
planejamento, realmente tem que ser feito. Que tem que ser trocado todos nós 
sabemos que sim, mas temos que ver aos poucos o que vai ser trocado, o quanto 
vai ser trocado. Existem algumas que foram compradas há pouco tempo, que 
ainda tem um uso de mais de um ano. Então, esse custo e estudando 
matematicamente esse break even, o ponto de equilíbrio não é agora, vai ser 
daqui a um ano ou daqui a um pouco. Então, todo esse estudo é feito e trazer para 
discussão aqui no Conselho é ótimo, Dr. Manssur mesmo fala que adora discutir, 
adora conversar, é isso que estamos fazendo. Então, não tem que ter política, não 
tem que ter nada disso, é apenas uma discussão, por quê? Porque a gente vai 
melhorando e melhorar muito em Suprimentos, principalmente na nossa gestão 
com relação às licitações. Como já fizemos e fizemos errado, principalmente 
nessas trocas de lâmpadas. Existem duas coisas que temos que separar, isso 
fazemos lá no escritório, e sempre isso. Você vai comprar uma lâmpada, vai fazer 
isso, onde consegue o menor custo? Podemos ir e comprar nas próprias empresas. 
Então, quando se for fazer eu acredito nas licitações a gente deve separar as 
lâmpadas, o que é coisa da parte técnica, porque os terceirizados aumentam 
demais o preço, porque eles não têm a matéria-prima, eles vão comprar essa 
matéria-prima e vão colocar no Clube. Então, existem muitos terceirizados e 
quando se põe na licitação não vêm as empresas, quando você qualifica de 
maneira diferente, que lâmpada vou pôr, qual é a lâmpada. As grandes empresas 
que vendem essa lâmpada vêm e você por preço muito mais baixo. Depois, se for o 
caso nós vamos licitar e fazer as colocações disso, que podemos até fazer com o 
próprio corpo do Pinheiros, que são nossos funcionários. Então, isso ficaria muito 
mais barato. Então, são duas coisas que queria deixar aqui claro para a Diretoria, 
para que quando fossem feitas essas licitações a gente tomar muito cuidado com 
relação a isso, que pode ocorrer até em outras licitações do tempo, como 
mobiliário e tudo mais. ... Então, gostaria de deixar essa sugestão, Dr. Ivan, para 
que olhasse isso com carinho. Obrigado. 
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Presidente – Obrigado. Pediria que o Conselheiro Montoro, está acusando no 
sistema oportunamente que ele fizera um aparte. Apenas gostaria de saber a 
quem é o aparte para que possa verificar. 
 
José Marlon Salvador Barroso (questão de ordem) – Dr. Manssur, só uma 
questão, para avaliar se há necessidade de repente de o Presidente da Diretoria se 
posicionar sobre esse tema da pauta. 
 
Presidente – O senhor é um Conselheiro, se estiver sugerindo. 
 
José Marlon Salvador Barroso – Gostaria de sugerir, está bem? Obrigado. 
 
Presidente – Com muita honra. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – ... Esse tema de economia e iluminação é muito 
caro para mim, estive durante quatro anos na Diretoria de Patrimônio, como bem 
falou o Conselheiro, também Assessor Especial da Presidência, gostei muito de 
saber que na parte de iluminação 80% já teve um resultado, acho isso muito bom 
para o Clube. Não tinha esse número, realmente acho que isso é muito bom. Esse 
tema, hoje estamos discutindo aqui R$ 70.000,00, estou de acordo aqui com o 
Conselheiro Efetivo Antonio Moreno, que também concordo que o valor é 
pequeno e que isso vai beneficiar os associados. Mas não deixa de ter razão o 
Conselheiro Luís Alberto Sousa quando diz que as soluções precisam ser globais. 
Há cinco anos, como bem citou aqui o Assessor Especial da Presidência, era muito 
caro fazer mudanças, principalmente no nosso parque que tínhamos na época do 
segundo levantamento da ordem de 3 mil lâmpadas se não estiver errado, era 
muito caro. A tecnologia evoluiu, os custos de produção baixaram e hoje é super 
viável fazer alguma coisa no centro esportivo com R$ 70.000,00, que talvez 
custasse três, quatro vezes mais há alguns anos. Então, sou extremamente 
favorável. O que venho aqui é para complementar, querendo deixar claro que não 
sou contra a isso, acho que existe uma questão de princípio e que na realidade, 
considerando que tem 80% da nossa iluminação já resolvida, que isso aqui possa 
ser estendido para a Diretoria, que acho que está no caminho certo, acho que 
economia de energia é algo realmente necessário, para aquilo que é responsável 
pelo consumo pesado que o Clube tem, que são motores, são motores de grande 
potência, o Clube gasta muita energia, a nossa energia não é medida no dia a dia, 
se ligou ou não a lâmpada, o Clube tem um contrato feito por demanda, que tem a 
ver com aquilo que a gente consome ao longo do ano, é algo bastante complexo. 
Mas existe espaço também, viu, Sr. Presidente, eu deveria voltar a falar isso em 
Várias, que é trazer um projeto de melhoria nessa parte pesada, na parte de 
motores, porque isso vai trazer uma economia talvez até maior do que os R$ 
70.000,00 que estamos discutindo. Então, quis, nessa oportunidade que estamos 
todos aqui, estar de acordo com todos que me antecederam, Antonio Moreno, o 
próprio Marlon, o Conselheiro Padin e o nosso amigo aqui Luís Alberto Sousa, a 
discussão deveria ser global, mas é um valor pequeno e devemos ir em frente e 
resolver esse problema, que falta muito pouco para a gente ter todo o problema 
do Clube resolvido. Era isso que tinha a trazer. Agradeço, muito obrigado.  
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Presidente – Com muita honra. Conselheiro Fein, tempestivamente, está 
registrado no sistema, o Conselheiro André Franco Montoro quisera fazer um 
aparte ao senhor e somente apareceu agora, mas já verifiquei que é tempestivo, o 
senhor concordaria? (Pausa) Perfeito. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Houve uma afirmação sua que não acho 
que esteja apropriada.  
 
Andreas de Souza Fein – Pois não. 
 
André Franco Montoro Filho – Você afirmou que se eu tiver dinheiro é melhor 
fazer à vista do que não financiado. Quero discordar disso e gostaria de saber sua 
opinião. 
 
Andreas de Souza Fein – Pois não. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Porque se consigo um financiamento que 
me cobra 2%, 3% ao ano e ao mesmo tempo consigo uma aplicação financeira que 
me dá 5% ao ano, é muito melhor eu fazer a aplicação financeira e pedir o 
empréstimo e não pagar à vista. Acho que isso que um administrador financeiro 
vê, não se tem o dinheiro paga à vista, minha opinião. Gostaria de saber sua 
opinião a respeito disso. 
 
Andreas de Souza Fein – Terminou? 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Já terminei. 
 
Presidente – Terminou. 
 
Andreas de Souza Fein – Obviamente estou de acordo com o senhor, eu inclusive 
se tivesse condições de ter um financiamento de 2% ao ano e tivesse uma 
aplicação de 2,5% ao ano aos mesmos níveis de risco, coisa que não sei se existe, 
possivelmente faria esse investimento, o senhor tem razão. Só acho que essa 
circunstância que o senhor comentou, que pode realmente existir, é uma 
circunstância muito particular. E normalmente os níveis de risco não são iguais e a 
rentabilidade também não é a mesma, então, por princípio sempre se poupa juro. 
Se houver uma alternativa realmente podemos estudar, mas o Clube não tem essa 
alternativa... O que estou dizendo é o seguinte, o Clube não tem essa alternativa 
de pegar um financiamento de 0,5%, 1% ou 2% ao ano e aplicar 3, 4, 5% ao ano. Se 
um dia ele tiver certamente terá que analisar sob outra ótica. Espero que tenha 
respondido seu aparte. 
 
Presidente – Está respondido. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – A minha dúvida é que o senhor não 
calculou qual é o juro implícito naquela modalidade de 80%. 
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Presidente – Não pode haver debate em aparte. 
 
Andreas de Souza Fein – Dr. Manssur, o senhor me desculpe, o Dr. Montoro está 
querendo fazer um cálculo considerando taxa interna de retorno com 
oportunidade de investimento, desculpe-me, não tem como matematicamente 
pagar na circunstância que temos com financiamento, Dr. Montoro, sinto muito. 
 
Presidente – Ademais não há aparte e ademais me parece que o Clube Pinheiros é 
uma Associação Civil sem fins lucrativos e ela está bem longe de ser considerado 
Instituição financeira com aplicação de juros do mercado. Mas o Engenheiro 
Arnaldo Osse poderá fazer uso da palavra na plataforma se não estiver presente, 
por favor. (Pausa) Está na plataforma, então poderemos, por favor, seu Felipe, 
disponibilizar, posteriormente o Presidente fará uso da palavra, por favor. ... Pois 
não. (Pausa) Presidente, vou franquear a palavra ao senhor com muita honra, 
Conselheiro Arnaldo posteriormente, quem sabe o senhor já elucida eventuais 
colocações, por favor. O senhor está com a palavra, Sr. Presidente da Diretoria. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... Quero, primeiro, 
parabenizar o Miller, porque é isso mesmo, temos que ter o melhor para o Clube. 
Gostaria até que ele pudesse chefiar uma Comissão nesse sentido para que 
pudéssemos economizar com relação aos nossos motores. O convite está feito, o 
senhor chefiaria essa ação. Depois um detalhe, acho que não deveremos ter 
espaço de segunda linha, todo parque esportivo nosso já tem Led. O Tênis, que um 
digníssimo Conselheiro que antecedeu à fala joga utiliza da melhora da iluminação 
no espaço. Os campos de futebol, as quadras externas, quadras de areia, inclusive 
o Poliesportivo foi o início de tudo. Não tínhamos mais lâmpada de reposição em 
quantidades para que pudéssemos fazer os jogos dos times profissionais com uma 
iluminação adequada. Aquilo foi uma necessidade premente, onde se iniciou todo 
esse processo. E lá está resolvido o problema. Hoje temos milhares de associados, 
vejam, milhares que usam o 4º andar do Poliesportivo, ali é o coração do Clube. 
Joguei um campeonato lá coisa de 20 dias, está muito escuro. Em que pese um 
estudo maior, como outro Conselheiro havia solicitado, isso é urgente, aquilo lá 
está um breu. Estamos aqui discutindo por um espaço que é de maior utilização 
em todo parque esportivo do Clube, para trocarmos as lâmpadas de Led por R$ 
70.000,00, cujo payback é muito rápido. Mas não vamos falar de payback, vamos 
falar de qualidade. O associado do Clube não pode ficar naquele escuro, isso é uma 
coisa urgente. Por isso que peço que os senhores pensem com carinho, porque já é 
a segunda vez. Se não quiserem, que daqui a pouco virá o 4º andar inteiro aqui 
reclamar. Por que nós também não podemos ter uma qualidade melhor de 
iluminação? Com relação ao que o Dr. Fein falou, realmente não tem almoço de 
graça. Se tem alguma empresa aqui que banca, fornece as luzes, tem juro maior ou 
menor, não sou economista, mas não é de graça. Ou então ninguém colocaria 
dinheiro para trabalhar. Então, é uma coisa muito simples, senhores. Veja bem, 
não voltarei aqui se isso não passar, porque não tem mais o que se falar, é uma 
coisa tão simples e tão clara, que o sócio do Clube Pinheiros precisa praticar seu 
esporte no local que pelos menos ele tenha clareza de visão. Vamos só largar um 
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pouquinho de política. Depois vamos discutir se vai trocar lâmpada em outros 
locais ou não, mas nosso parque esportivo é praticamente o fim, é o resíduo que 
ficou. Então, solicitaria dos senhores um pouquinho de compreensão para que a 
gente possa sempre melhorar nosso Clube, que é o que tenho feito aqui 
diariamente. É isso que tenho a falar. Meu muito obrigado.  
 
Presidente – Conselheiro Arnaldo, já o vejo na plataforma, o senhor está com a 
palavra se ainda houver interesse na sua manifestação. (Pausa) O senhor está sem 
som, se habilitar nós agradeceríamos, engenheiro. ... Conseguiu, engenheiro? 
(Pausa) Não conseguiu. 
 
José Marlon Salvador Barroso – Dr. Manssur, só uma questão, perguntar ao nobre 
conselheiro Luís se ele mantém a decisão de discutir a retirada de pauta de um 
item tão importante desses? Ou se prefere retirar e seguiremos em frente, né? 
 
Presidente – Mantém a preliminar? (Pausa) Mantém. Então, declaro encerrada a 
discussão. Há dois Conselheiros que formularam a mesma preliminar de retirada 
de pauta. Vamos lá, nós vamos votar o pedido de dois Conselheiros, Dr. Luís e Dr. 
André Franco Montoro que formularam uma questão preliminar de retirada de 
pauta desta matéria. O quesito será apresentado. Aqueles que estiverem de 
acordo que se retire de pauta votarão número 1; os que acharem que não deve ser 
retirado votarão número 2. Por favor, o senhor coloque o quesito que vou ler. O 
quesito que escrevemos agora foi: O Conselheiro aprova o pedido de retirada de 
pauta do processo CD-17/2021, com apresentação do pedido com um estudo que 
contempla a totalidade da carga que representa 25% do consumo do Clube? Os 
que estiverem virtualmente número 1, sim, concordam; número 2, não, não 
concorda e os que estiverem aqui presentes número 1; número 2, sempre 
seguidos de OK. Está iniciado o processo de votação. (Pausa) Votaram pela retirada 
de pauta 56 Conselheiros; contrários à retirada 66 Conselheiros. A questão 
preliminar deste modo está rejeitada. Vamos ao mérito do item 3: O Conselheiro 
aprova o pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do 
Fundo Especial no valor estimado de R$ 70.040,00, para Iluminação de Led das 
Quadras Esportivas do 4º andar do Conjunto Desportivo? De igual modo os 
mesmos números e o mesmo critério. Votação está aberta. ... (Pausa) Pela 
aprovação do pedido da Diretoria 73 ilustres Sras. e Srs. Conselheiros, pela não 
aprovação 43. Vou proclamar o resultado: O Egrégio Conselho Deliberativo por 
maioria de votos aprovou o pedido de autorização formulado pela Diretoria, para 
utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$ 70.040,00, para 
Iluminação de Led das Quadras Esportivas do 4º andar do Conjunto Desportivo, 
objeto do processo CD-17/2021. Obviamente que antes rejeitada a questão 
preliminar. 
 
 
Item 4 -  “A Voz do Conselheiro”. 

Cândido Padin Neto – ... Venho aqui em nome de alguns associados e de alguns 
Conselheiros,... principalmente num grupo de associados que urgem para que 
possamos fazer uma gestão profissional aqui no Clube, e isso vem tomando uma 
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repercussão muito grande. O que peço à Diretoria é que revisse as respostas com 
relação ao tanque que se rompeu no reservatório do Poliesportivo. Realmente ela 
respondeu com precisão o que havia acontecido e isso nos deixou perplexos por 
uma situação que à época poderia ser resolvida, mas não foi. Então, o que e deixa, 
vamos dizer, uma lacuna, é porque a empreiteira que foi contratada não foi 
chamada para refazer o tanque do reservatório. Se não foi executado de acordo 
com o projeto poderia causar danos irreversíveis a qualquer associado, inclusive 
com morte de qualquer criança que ali estava. E essa parte não foi respondida. 
Então, precisamos, inclusive para nos colocarmos daqui para frente, nós 
Conselheiros, porque muitos de nós Conselheiros realmente não sabemos nada do 
que acontece. Então, gostaria novamente que a Diretoria, que não foi essa, mas 
que o Departamento Jurídico e a Gerente Geral do Clube, inclusive quando dos 
acontecimentos receberam um e-mail, o qual eu mandei, para que me dissesse o 
que tinha acontecido à época. E não obtive essa resposta. Então, gostaria que a 
Diretoria se pronunciasse e por que à época não foram chamadas essas 
empreiteiras para refazer esse serviço? Dr. Manssur que é um jurista de mão 
cheia, quem sou eu, um humilde engenheiro, mas o senhor sabe das 
responsabilidades de quem toma essas iniciativas dessa empreita e quanto tempo 
temos para fazer esses pedidos, para que venha e refaça o serviço mal feito ou 
qualquer dano que teve, principalmente os ocultos. Então, era isso. Agradeço, Dr. 
Manssur, obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... O que me traz aqui, Dr. Manssur, alguns 
associados receberam por e-mail uma pesquisa em nome da Diretoria em relação 
ao uso da área térrea do Poliesportivo. Quando digo alguns associados foi porque 
nas conversas uns falam eu recebi, outros falam eu não recebi. Então, o que trago 
aqui de solicitação, Dr. Manssur, em relação ao mesmo tema, mas com vários 
tópicos. O primeiro tópico é entender se as pesquisas estão sendo feitas por 
amostragem ou se elas são feitas para o corpo associativo inteiro. E da mesma 
forma, Dr. Manssur, fui um dos que não recebeu e fui entender o que era pesquisa 
e aí vem a outra questão formulada pelos associados. Quando se fala em opções 
para utilizar aquela área não há uma opção que é manutenção da atual. Então, 
entendo e concordo com os associados que falam: Quando não existe essa opção 
há um viés interpretativo de que só cabe a mudança e não cabe a manutenção. 
Então, seriam essas duas solicitações que trago em nome do corpo associativo 
relativas a esta pesquisa que foi feita. A segunda, Dr. Manssur, é uma questão 
técnica que acredito também ser uma questão pertinente levantada. Aqueles que 
vieram hoje por aqui e passaram pela entrada do Boliche notam que está sendo 
feita uma obra, que acho que é uma obra de interesse do Clube inteiro, que é uma 
regularização do piso. E ao que tudo indica é feita com blocos permeáveis. 
Aumentar a área permeável é uma responsabilidade da cidade atualmente, que 
está muito impermeabilizada. No entanto, ela está sendo feita em cima de uma 
base, que é a base existente, impermeável. Então, veio essa questão: Por quê? 
Qual é a lógica de engenharia ou a lógica de impermeabilização que a gente está 
fazendo em relação a isso? Essas seriam as duas perguntas que trago. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – ... Venho hoje aqui falar, há uma pequena 
apresentação sobre a pista de Atletismo. ... Vou trazer pedidos de Conselheiros da 
pista de Atletismo, aí me permito fazer um breve histórico do que tem acontecido 
na pista nos últimos 15 anos aqui no Clube. Vamos lá, Jorginho, por favor. Falando 
aqui da linha do tempo sobre a pista. Em 2006 ocorreu o Movimento Pista Já. 
Foram 2 mil assinaturas na época, não havia digital, eram de papel, pedindo que 
fosse modernizada a pista de Atletismo, piso da pista. Tivemos oportunidade de 
naquela época solicitar a pista sintética, com padrão da Federação Internacional de 
Atletismo. Próximo. Em seguida o Conselho aprovou uma verba se não me engano 
de R$ 1.200.000,00, isso também no ano de 2006, em outubro. As obras 
começaram, foram de janeiro a março. Seguindo, a pista foi inaugurada final de 
março, com o “Troféu Quero Quero”. 2007, pode seguir, por favor. Foram feitas 
manutenções, ficaram ótimas as obras, foram feitas manutenções na pista de 2010 
a 2014, aqueles remendos que a gente vê hoje na pista. Pode seguir, Jorginho. Em 
2015, ou seja, quase oito anos após a inauguração; a reinauguração da pista foi 
aprovada uma verba de R$ 1.480.000,00 para fazer o retopping, para fazer a nova 
cobertura da pista. Ficou bacana, ficou boa nessa época. As obras foram 
executadas em julho e agosto e reinaugurada com o “Troféu Quero Quero” em 
agosto de 2015. Nesses últimos anos, agora 2016/2019 estamos fazendo as 
manutenções conforme a necessidade. Agora vou mostrar alguma coisa da pista 
desta semana. Essa é uma meia-lua, um espaço de grama sintética que tem lá na 
ponta da pista, do lado do Boliche, do campo de Futebol, empoçando água, tudo 
bem gasto, já desgastado pelo tempo. Área de salto em distância e salto com vara 
está inteirinha com buracos, aí aparecendo. Acho que pelo uso intenso dos 
saltadores está assim. Temos talvez 10, 15% da área da pista com remendos. Estive 
lá neste fim de semana e vi. Então, são remendos, formam-se as bolhas, as bolhas 
têm de ser consertadas e são remendadas. Temos visto uns cinco pontos mais ou 
menos de bolhas hoje em dia. E tem uma bolha bem grande ali, que diariamente 
estão se colocando cones. A proposta, a solicitação, é estudo completo da troca do 
piso, também olhar os acessos e pisos das arquibancadas. ... Estudo para revisão 
do contrapiso e drenagem. Finalmente, estudo para melhoria da iluminação. 
Aproveitando que hoje falou-se bastante em iluminação, que o Clube é grande, 
que temos de ter as melhores condições, etc. Concordo plenamente, faço coro às 
palavras do Presidente Ivan Castaldi, também acho que falta iluminação de Led lá 
na pista. Seria bom a gente proporcionar, né, Presidente Brazolin, proporcionar 
aos atletas o melhor piso, assim como temos o melhor campo de Futebol, a melhor 
quadra de Handebol, a melhor piscina, agora é hora de a gente tentar atualizar a 
pista. É o pedido dos atletas. Espero ter contribuído. Muito obrigado. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 5 -  Várias. 

Gilberto Maria Rossetti – ... Uso a palavra pela primeira vez em nosso Conselho e 
trago aqui uma questão de anseio, ansiedade de uma parcela significativa dos 
nossos associados. Existe certa inquietação na apresentação da proposta 
orçamentária que será votada ainda este mês em nossa Casa. Algumas prioridades 
que foram ali estabelecidas pela Diretoria do Dr. Ivan nos trazem preocupação 
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sobre como pode ser aprimorada, sobre o que pode ser possível fazer, para que a 
gente valorize o passado do Esporte Clube Pinheiros, sempre baseado no esporte, 
na formação, que a gente cuide do presente, dos nossos atletas hoje e dos 
associados que aqui contribuem. E que a gente invista no futuro do Esporte Clube 
Pinheiros. É na paixão que a gente ganha competindo pelo Esporte Clube Pinheiros 
em nossas quadras, campos, piscinas, que mantém o fogo aceso dentro de todos 
nós, para que daqui a 30 anos esses meninos saiam dessas piscinas e campos de 
preto, azul e branco e venham para este Conselho para continuar contribuindo 
para que este Clube continue. Se essa paixão não for forjada neste momento, 
daqui a 50 anos este Conselho vai estar vazio de paixão e não vai ser possível 
continuar um trabalho de mais de 120 anos. Então, o que rogo a todos aqui, os 
Conselheiros, a nossa Diretoria é que nos debrucemos sobre essa proposta 
orçamentária e juntos encontremos um caminho de investimento no esporte, no 
atleta associado que se dedica diariamente, da primeira hora que o Clube abre até 
o último momento aqui. Nossos atletas não são turistas, eles não estão aqui para 
viajar, estão aqui para representar o Pinheiros, eles precisam do nosso esforço. 
Gastamos aqui hoje mais de 70 minutos para discutir iluminação e energia. Vamos 
usar essa energia para achar a melhor estrutura possível para que todos os atletas 
de todas as modalidades, especialmente os mais jovens possam competir em tudo 
pelo Pinheiros no próximo ano e no futuro. Obrigado, Presidente. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... O meu pedido aqui, como bem lembrado 
pelo Conselheiro Gilberto que me antecedeu, em relação à PO. Já duas reuniões 
atrás havia sido feito o pedido por mim de um esclarecimento. Pedido que esse 
esclarecimento fosse feito pela Comissão Financeira, até porque a Comissão 
Financeira regimentalmente é quem assessora tanto o Conselho quanto a 
Diretoria, então, pedi como um esclarecimento para ela, em relação à dúvida que 
foi levantada, observando os demonstrativos financeiros do Clube, no qual o 
superávit de caixa, ou seja, o excesso de caixa que temos, medido pelos critérios 
que foram falados na reunião anterior, ele não encontrava uma contrapartida na 
demonstração de resultado. Estou falando os números de cabeça, demonstração 
de resultado à época mostrava um superávit em torno de R$ 1.000.000,00, e a 
demonstração, olhando pela questão de fluxo de caixa, olhando a movimentação 
de caixa, saldos de caixa, perdão, nós víamos um superávit superior a R$ 
10.000.000,00. E a solicitação de esclarecimento foi feita nesse sentido de 
entender. Acho oportuno trazer agora esse tema, porque deliberaremos dentro 
em breve a proposta orçamentária. E os recursos de caixa de partida são 
elementos muito importantes para que saibamos como posicionar não só as taxas, 
como as contribuições e todo o balanço que pretendemos ter para ter a saúde 
financeira de nosso Clube. Então, reitero esse pedido, Dr. Manssur, se o senhor 
puder acelerar em termos de Comissão Financeira nos brindar com esse 
esclarecimento antes que tenhamos que deliberar a proposta orçamentária seria 
pertinente. Faço essa solicitação em nome da pertinência, ok. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Obrigado. 
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Presidente – Com muita honra, encaminharei ao ilustre Presidente da Comissão 
Financeira que, aliás, sou obrigado a reconhecer, é o órgão de consultoria da 
Diretoria e do Conselho, tem se portado junto com seus Pares, da forma mais 
eficiente, zelosa, sempre presente. Tenho certeza que iremos apresentar a ele. Na 
medida do possível, inclusive os Conselheiros que quiserem apresentar propostas 
de emendas, observados os parâmetros orçamentários, da forma como se 
apresentam emendas em matéria de discussão orçamentária. Escrevi alguma coisa 
a respeito disso na última Revista que está circulando este mês, agradeceria 
também, porque facilitaria o debate no dia 29. 
 
Roberto Cappellano – Dr. Manssur, aproveitar que o Conselheiro Bório ainda não 
entrou e o senhor falou no início da reunião, não lembro a data, mas para a gente 
colocar aos associados que vamos chamar uma Assembleia para aprovar alteração 
do IPTU.  
 
Presidente – 04 de dezembro. 
 
Roberto Cappellano – Só pergunto, que não entendi direito, se o senhor vai fazer 
só alteração do IPTU ou vai fazer todas as emendas que necessitam da Assembleia 
para fazer de uma vez? É uma dúvida que tenho. 
 
Presidente – Há uma só, inclusive a proposta foi minha, no sentido de obter-se um 
quórum qualificado. 
 
Roberto Cappellano – Dois terços para aprovação do Estatuto. Acho que a última 
também do Riskalla, que também mexeu no Estatuto, não mexeu? 
 
Presidente – Não, essa não mexeu no Estatuto. 
 
Roberto Cappellano – O senhor vai fazer as duas ou fazer uma? 
 
Presidente – Vamos colocar as duas, é obrigatório. 
 
Roberto Cappellano – Tinha entendido que era só do IPTU, falei: Deixe-me 
perguntar que fica mais fácil para esclarecer. Se o senhor puder explicar. 
 
Presidente – Até vou repetir, no dia 22 vamos ter uma nova reunião do Conselho, 
depois 29 vamos ter a reunião ordinária, tendo por objeto a proposta 
orçamentária para o próximo exercício de 2022. No dia 04 de dezembro 
Assembleia Geral,  para apreciação e votação pelo Corpo Associativo de duas 
propostas de alterações estatutárias já aprovadas no âmbito do Conselho 
Deliberativo. Eventualmente, dependendo do tramite do respectivo processo, eu 
terei de convocá-los de novo em dezembro, mas para outro tipo de reunião que 
oportunamente levarei ao conhecimento dos senhores.  
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Décio Cecílio Silva Junior – ... Estou aproveitando a oportunidade, porque a vida 
toda mexi com Basquete, isso começou com meu pai, depois a gente assumiu o 
Departamento de Basquete Master, já por mais de 30 anos tomando conta do 
Basquete. Está acontecendo um fato desagradável, que é o horário de utilização da 
pizzaria, porque as nossas atividades são de segunda a sexta, das 20h, 20h30 até 
22h, 22h30. Em função de rodízio os nossos jogos do Campeonato Paulista 
começam às 21h, porque o pessoal que tem rodízio tem dificuldade em chegar às 
20h30, que seria o horário ideal para iniciar a partida. Então, normalmente 
começamos o jogo às 21h. A partida começando às 21h e terminando às 22h30, a 
gente vai automaticamente para a pizza para confraternização. A gente está 
chegando à pizzaria e o horário está sendo encerrado, a pizzaria está encerrando 
os pedidos de pizza às 22h30. Nessa última quinta-feira estivemos lá, atrasou um 
pouco, chegamos lá 20 para as 23h, a pizzaria não aceitou mais o nosso pedido. 
Então, uma solicitação para que o departamento, a área de restaurantes reveja 
esse horário de utilização, de pedidos, para que a gente possa usufruir do 
restaurante após as nossas atividades esportivas, que são frequentes, há anos que 
a gente termina as partidas e tem a pizza obrigatória. Então, faço uma solicitação 
ao Clube, ao departamento correspondente, que acerte esse horário, que melhore 
esse horário de pedido na pizzaria para os associados. Era isso que tinha a solicitar. 
Muito obrigado. Boa noite a todos. 
 
Presidente – Registrou dois pedidos formulados à Diretoria pelo Conselheiro 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório - que não conseguiu se conectar por 
problemas técnicos em seu computador, a saber: 1) troca das raias da Piscina de 
Polo, que estão se esfacelando e deixando cacos na margem da piscina, podendo 
causar ferimentos nos associados; 2) falta de sorvete na lanchonete do Bilhar no 
último sábado, ressaltando que devemos nos preparar para o verão, que está 
chegando. 
 
 
ENCERRAMENTO 
Presidente - Deu por encerrados os trabalhos às 21:24 horas. 

 
* * * 

 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 724ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 22 de novembro de 2021. 
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