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ATA DA 724ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 22 
DE NOVEMBRO DE 2021, PELO FORMATO HÍBRIDO 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e dois de novembro do ano dois mil e vinte e um, em primeira convocação, às 
dezenove horas, com a participação de cento e sessenta e seis 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. Em seguida à 
execução do Hino, 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 dois Suplentes do Grupo B convocados para a 
reunião, os Associados Ronaldo Prata de Lima Barbosa, da Chapa Pra Frente Pinheiros; e, 
Ana Isabel Arruda Pereira de Oliveira, da Chapa Sou + Pinheiros, mas nenhum deles estava 
presente. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter 
cívico, votos de pesar e de júbilo. 
Presidente - Apresentou as seguintes proposições, que foram acolhidas e consideradas 
como sendo do Plenário como um todo: votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do 
Conselho, pelo falecimento do Sr. André Alves Miranda, pai do Conselheiro André Riskalla 
de Miranda, Vice-Presidente da Comissão de Obras; 2) de autoria dos Conselheiros Ricardo 
Luiz Iasi Moura, Primeiro Secretário do Conselho, Gilberto Maria Rossetti e Paulo Sergio 
Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo, pelo falecimento do associado Rodrigo Otávio Barioni, 
coordenador da categoria sub 10 do Futebol Menor, renomado advogado e Professor de 
Direito de Processo Civil; votos de louvor: 1) de autoria do Conselheiro Gilberto Maria 
Rossetti, ao Associado Pedro Sansone de Andrade, atleta da Natação, pelo brilhante 
desempenho no Campeonato Sul-Americano de Natação, categoria Juvenil, realizado em 
Lima no Peru, obtendo os seguintes resultados: 100 livre - ouro e recorde do campeonato, 
50 livre - ouro e do recorde campeonato, revezamento 4x100 livre masculino - ouro e 
recorde do campeonato, revezamento 4x100 medley masculino - ouro e do recorde 
campeonato, revezamento 4x100 livre misto - ouro e recorde do campeonato, 
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revezamento 4x100 medley misto - ouro e recorde do campeonato e revezamento 4x200 
livre masculino – ouro; 2) de iniciativa do Conselheiro Luiz Koji Ohara, às Equipes de 
Handebol, a saber: Principal Feminino, pela conquista do 3º Lugar na Liga Nacional; e, 
Infantil 14 Anos Masculino, que obteve o 3º Lugar no Campeonato Brasilwuro, equivalente 
ao Interclubes Brasileiro, votos estes extensivos aos técnicos; voto de congratulações: de 
iniciativa da Mesa do Conselho, ao Centro Pró-Memória Hans Nobiling, na pessoa de sua 
Presidente, a Conselheira Dulce Arena Avancini, pela divulgação de momentos históricos 
do nosso Clube por ocasião dos festejos de aniversário do Esporte Clube Pinheiros. Por 
oportuno, convidou as Senhoras e Senhores Conselheiros para visitarem o Centro Pró-
Memória, no qual se encontram os elementos vitais da grandiosa História de nosso querido 
Esporte Clube Pinheiros; votos de louvor: propostos pela Terceira Secretária, Karim 
Christine Donatelli Di Tommaso Latorre, o primeiro, à Diretora Adjunta de Fitness, 
Conselheira Janne Márcia Augusto Paiva, pelo trabalho impecável desenvolvido ao longo 
dos últimos cinco anos de gestão, e, o segundo, aos associados que participaram da 
campanha de doação de sangue, ocorrida no último sábado no Salão de Festas, certamente 
ajudando a salvar muitas vidas, voto este extensivo aos organizadores do evento. 
Prosseguindo, assim se pronunciou: “Eu estaria, Srs. Conselheiros, concluindo os votos 
desta fase, mas pensei muito esses dias. Conversei com poucos. Um a quem eu quero 
como filho meu, ainda no dia de hoje foi o único com quem falei. E me sinto na obrigação 
de fazer um pronunciamento. Vai de improviso e espero que não me faltem as palavras. 
Daqui a oito dias eu estarei a completar um ano de mandato, porque tive a honra de ser 
eleito no dia 30 de novembro de 2020. Hoje é dia 22, portanto, restam oito dias para que 
eu complete meu primeiro ano de mandato. As Senhoras e os senhores são testemunhas 
de que várias coisas fizemos ao longo deste tempo e vou deixar aos memorialistas do 
Conselho Deliberativo que declinem o que foi feito e o que porventura se deixou de fazer. 
Mas aquilo que foi realizado foi com empenho, com denodo desta Mesa e sem sombra de 
dúvida com o incentivo e com a retaguarda de todas as senhoras e de todos os senhores. E 
o que foi feito aí está. E como dissera, o responsável por essa história haverá de escrever 
aquilo que se fez ao longo deste tempo. Mas entendo que a missão ainda não está 
completa, eu estou a faltar. E só a considerarei completa se porventura, não vou falar em 
súplica porque não é do meu feitio, até no exercício da minha atividade profissional falar 
em súplica. Eu falo em requerer. Ela só estará completa se porventura este requerimento 
que faço do fundo de minha alma e com o mais absoluto respeito, vier a ecoar e vier a ser 
ouvido. Minhas senhoras e meus senhores, a história nos tem demonstrado que até países 
em conflitos bélicos, com sacrifício da população civil, dialogam, conversam, buscando 
aquilo que é fundamental, que é fundamental na convivência humana, que é a paz, que 
pressupõe serenidade no agir, porque como diz Voltaire,em citação livre,: só se busca a 
pacificação se houver tolerância. Na assentada anterior e vou repetir, eu dissera aos 
senhores que há um livro precioso, cuja leitura recomendo a todos, Elogio à Serenidade de 
Norberto Bobbio. Eu aqui estou a falar do apelo que faço a todos os senhores, se não por 
mim que nada mereço, porque nada sou, na expressão de Fernando Pessoa, pelo menos 
em prol do Esporte Clube Pinheiros: um pouco mais de concórdia, um pouco mais de 
tolerância, um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia entre pessoas que nos 
corredores deste Clube se encontram, conversam, no cultivo do mais profundo sentimento 
de amizade, valor sublime entre os filhos e respectivas Dignas Famílias. Nós não podemos 
mais viver nesta fase de confronto entre cruzados de uma mesma cruzada.  Nós somos 
cruzados de uma mesma cruzada. Nós não estamos aqui, e agradeço à manifestação em 
busca de objetivos pessoais e eu, creiam-me já não os tenho mais. Eu tive a honra de estar 
com os senhores durante seis anos. Os senhores me reconduziram para mais um ano e 
meio, mercê desta tragédia da pandemia que muito nos ensinou. E aqui estou e aqui 
encerro, mas eu aceitei a missão, pelo amor a este Clube, que é um amor que todos os 
senhores têm. Estamos aqui com dois Atletas Beneméritos, espero não ter faltado à 
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memória, que deram a sua vida por este Clube, como nós estamos a dar. Um pouco mais 
de tolerância, um pouco mais de concórdia, um pouco mais de diálogo. Citei Voltaire, vou 
citar Schopenhauer, em citação livre, segundo qual o fruto mais belo da árvore da 
liberdade é a paz. E a busca da paz, ocorre quando se busca a verdade, é quando se busca o 
diálogo. A vida é bela, mas finita eu estou a sentir, no momento mais trágico de minha vida 
pessoal, que coincidiu no dia da eleição deste Conselho, no período da manhã, e que me 
está a acompanhar a todos estes dias e de forma intensa. Eu vos peço, neste momento 
difícil, para mim a grandeza deste Clube, a enormidade desta Instituição estará sempre, 
tenho absoluta certeza que todos os senhores assim concordam, acima dos interesses 
particulares de cada um de nós. Concluo, como iniciei: Se países bélicos, se países, 
desculpe-me, em confrontação bélica se sentam para buscar a paz após o sacrifício de sua 
população civil, não seremos nós que não iremos sentar numa mesa para dizer “Basta”! Era 
o que eu lhes tinha a dizer.  
 
... 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Diante do vosso pronunciamento não poderia ser outra 
minha atitude a não ser vir a sua presença para lhe endereçar uma palavra que guarda na 
sua simplicidade tudo que estou a sentir. Vou repeti-la três vezes dada a amplitude da 
carga de trabalho que sei que o amigo e companheiro vem suportando na condução dos 
trabalhos desta Casa: Obrigado, obrigado e obrigado. 
 
Presidente – Eu é que agradeço, sem os senhores nada seria possível. E tenho certeza que 
a formação, a estatura moral de cada um das Senhores e Senhores, eu tenho certeza, não 
atendam porque lhes apelei, atendam porque o Esporte Clube Pinheiros está a proclamar, 
não o que eu disse, porque foram palavras de um fôlego só, mas pelos princípios que há 
122 anos fazem deste Clube referência nacional e internacional. Agradeço. E como dizia um 
dos maiores homens públicos deste país, assim que terminar as Comunicações da 
Presidência, vamos votar. E este homem público, dos maiores que teve este país, nos legou 
o diploma da legalidade, da igualdade e da dignidade. Os senhores já devem ter 
identificado a quem me refiro.” Em seguida, prestou esclarecimentos sobre como utilizar o 
keypad para votar e concedeu a palavra aos inscritos. 
 
José Paulo de Camargo Mello – ... Propôs voto de pesar e prestou homenagem póstuma 
ao ex-Conselheiro João Mário Faragó, falecido recentemente, proposição que o Sr. 
Presidente pediu licença para considerar como sendo do Plenário como um todo. 
Aprovado. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Solidarizou-se com o Conselheiro José Paulo de Camargo 
Mello pela perda do amigo João Mario Faragó. Prosseguiu, propondo voto de louvor a Sra. 
Regina Delduque, filha da saudosa Tia Lucy, que está completando 50 anos de Escolinha do 
Esporte Clube Pinheiros, liderando as professoras do Jardim de Infância do Clube, 
homenagem que o Sr. Presidente também solicitou fosse considerada como sendo do 
Plenário como um todo. Voto aprovado. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – A par de se associar àquela homenagem, pediu que fosse 
dada uma “estrelinha na mão da Tia Regina”, porqueque ela dá estrelinha para todos que 
foram seus alunos. 
 
Paulo Eduardo Blumer Paradeda – Iniciando, cumprimentou o Presidente José Manssur 
pelas palavras proferidas. Em seguida, propôs voto de louvor à Equipe Principal de Judô, 
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que sagrou-se Campeã da Copa Brasil 2021 Interclubes, com uma campanha primorosa. 
Estendeu o voto à Comissão Técnica, atletas e à Diretoria. Aprovado. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 723ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 08 de 
novembro de 2021. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada, conforme apresentada. 
 
 

Item 2 - Apreciação do processo CD-18/2021, referente ao pedido formulado pela 
Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo, para utilizar recursos do 
Fundo Especial no valor estimado de R$ 798.789,10, para nova Sala de Yoga 
e Pilates, no 2º andar do Conjunto Desportivo. 

Presidente – ...Trata-se, senhores, de um pedido da Diretoria, como lhes dissera, de 
autorização para utilização da verba declinada para essa nova Sala de Yoga e de Pilates, 
uma das modalidades do gênero Pilates, tem a modalidade específica do gênero Pilates no 
2º andar do Conjunto Esportivo. Por quê? Porque no 2º andar do Conjunto Esportivo, que é 
a Casa dos senhores e do associado, que é a Casa do Conselho, nós de acordo com o Plano 
Diretor estaremos nos mudando brevemente para o Centro Administrativo. E esta área 
como um todo obviamente ficará desocupada. A Presidência encaminhou elaboração de 
projetos e também o plano de execução da obra para contemplar uma reforma no afã de 
adequá-la ao Yoga e à nova Sala de Pilates. As justificativas apresentadas pela Presidência 
são as seguintes: A Sala de Yoga que hoje divide o espaço com a atividade do Karatê vai 
receber um espaço próprio para ter mais possibilidades de horários, atendendo melhor os 
associados e também há necessidade de criação de uma nova sala com atividade, uma das 
atividades específicas do Pilates com equipamento, proporcionando ao associado também 
essa nova modalidade esportiva. O escopo é a construção de uma laje no vão existente 
atrás da escada para melhor aproveitamento da área, assim criar-se-ão duas salas com 
entradas distintas destinadas às atividades. A obra contempla a reforma total do espaço, 
com piso, forro, iluminação, ar condicionado, acústica e aquisição dos equipamentos 
necessários para ambas as modalidades. O prazo previsto após a contratação é de 12 
semanas, se não errei na matemática, cada mês são quatro semanas, são três meses. Pois 
bem, se porventura aprovada, já fica aqui, ilustre Sr. Presidente, uma recomendação da 
Comissão de Obras, que como vai aumentar a área construída, que nós diligenciemos junto 
aos órgãos próprios da municipalidade a regularização, porquanto o aumento da área 
assim exige, caso venha o Egrégio Conselho a aprovar a proposta. Foram ouvidas todas as 
Comissões, os pareceres respectivos foram entregues aos senhores. A Comissão de Obras 
fizera esta recomendação que acabo de declinar. A matéria está em discussão.” 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... Sr. Presidente, com o fulcro no Art. 45, alíneas “d” e “e” 
do nosso Regimento Interno do Conselho, eu venho requerer a esta Presidência ou à Mesa, 
enfim, que apresente uma emenda aditiva, para fazer acrescentar ao pedido de 
autorização formulado pela Diretoria nesse processo CD-18/2021 a criação de uma nova 
modalidade, de uma nova atividade esportiva, denominada Pilates, para atendimento ao 
quanto disposto nos Arts. 5º, inciso XVII e 81, do Regimento Interno da Diretoria. Tal 
emenda, Sr. Presidente, se faz necessária, pois diferentemente da Yoga que já se encontra 
incluída no rol do Art. 81, como atividade esportiva, o Pilates não está, ainda não está. 
 
Presidente – Nessa espécie? 
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Rodolfo José Sanchez Serine – Nessa espécie. Embora exista no Clube uma subatividade 
denominada Mat Pilates, como outras existentes, local mix, localizada, alongamento, 
Zumba, etc., o associado para se inscrever nessas atividades basta estar inscrito, aí sim 
numa atividade denominada Ginástica de Academia, essa sim está inclusa no rol do Art. 81. 
Acontece que a nova modalidade de Pilates passará a ser uma nova atividade, ela vai ter 
uma sala dedicada, terá um centro de custo próprio, orçamento, contrato de prestação de 
serviços, receita e despesa inerentes ao seu funcionamento. Então, é importante que isso 
fique claro, Sr. Presidente, pois estamos aprovando a utilização do Fundo Especial para 
criação da nova Sala de Yoga, para nova Sala de Pilates e da nova atividade de Pilates, até 
porque na verba ora sob análise encontram-se valores destinados aos equipamentos que 
serão destinados a essa nova atividade, que em sendo aprovada será objeto de licitação, 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços, fixação do valor a ser 
cobrado do associado. Será esse mensal, semestral ou anual, se será por agendamento ou 
acesso livre, enfim, tudo a critério da Diretoria que através de atos de gestão, como ela 
bem o faz com todo demais arcabouço esportivo, ela vai gerir essa nova modalidade. Essa é 
a razão do encaminhamento que ora faço por meio da emenda aditiva proposta. ... Para 
finalizar, Sr. Presidente, queria deixar aqui consignado o meu voto pela aprovação e 
destacar com relação à Yoga, que esse é um pleito antigo dos nossos associados há vários 
anos. Até enquanto estive Diretor nós trabalhamos muito por esse novo espaço. Na 
ocasião não havia disponibilidade, a Diretoria atual soube ouvir esse reclamo, teve 
disponibilidade para tal e prontamente atendeu. Então, já de pronto quero deixar 
consignado meu voto pela aprovação, que é muito esperada pelos associados que vão ter 
um ganho expressivo na qualidade. E os praticantes de Yoga são merecedores desse novo 
espaço que atenderá com muita qualidade essa atividade tão importante e prazerosa do 
nosso Clube. Por aqui finalizo, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – ... Dr. Manssur, venho aqui, de início já me coloco como 
favorável à aprovação do pedido da Diretoria, mas gostaria de fazer uma colocação que 
entendo ser extremamente importante. Aliás, nem sabia que o Pilates não era uma 
atividade, para mim foi uma surpresa muito grande. A minha esposa há anos diz que vem 
fazer a atividade de Pilates, vou começar a ficar meio preocupado. Mas, enfim, o que me 
traz aqui é que eu vejo, até no comentário aqui do Conselheiro que me precedeu, que 
vamos ter uma sala própria para a atividade. Eu tive a oportunidade alguns anos de ter 
contribuído com o Clube tanto na área de Patrimônio quanto no Planejamento e o grande 
problema do Clube é área física. Acho extremamente importante isso que vai ser feito, mas 
sempre com o conceito de que possa ter versatilidade, inclusive para uso de 
eventualmente outras atividades que tenham necessidade naqueles períodos em que 
talvez não venha a ser usada. Esse é o primeiro ponto que queria deixar claro, ou seja, 
tentar fazer um projeto que possa ter versatilidade, porque falta muita área no Clube e 
muitas vezes você têm algumas áreas que precisam ser remodeladas e faltam áreas para a 
gente poder fazer aquilo que a gente chama de pulmão, esse é o primeiro ponto. Segundo, 
falando da área do Conselho que deverá sair, eu acho que existe outra área, que hoje tem 
o Arquivo do Conselho e que também poderia receber o mesmo tratamento. Aliás, se vai 
ser feito dentro da recomendação da Comissão de Obras, muito bem feita, sobre a 
regularização junto à Prefeitura, que já se estudasse o fechamento de todos esses vãos, 
uma vez que esse vão já perdeu toda sua finalidade. E seja dada uma solução completa, 
porque teremos mais áreas para utilização. O Centro Esportivo todos nós sabemos que 
carece, ele deveria dobrar de tamanho, essa que é a verdade, mas que enquanto não se 
fizer isso vamos aproveitar, por exemplo, a área dos Arquivos do Conselho que junto com 
uma laje com essa proposta aqui pela Diretoria, que foi o mesmo que já feito em outros 
locais, que poderá também ser utilizada como pulmão ou como atividades necessárias para 
atendimento dos associados. Era isso que queria colocar, Sr. Presidente, Como disse no 
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início, sou extremamente favorável a tudo aquilo que possa contribuir para melhoria da 
vida associativa de todos os nossos associados e principalmente as atividades esportivas. 
Muito obrigado pela atenção. 
 
...  
 
Roberto Dias Leme – Só complementando o Engenheiro Miller, já foi pedido para os 
escritórios do Julio Kassoy e Mario Franco a possibilidade de fechar tudo e ver se precisa ou 
não. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Parabéns. Muito obrigado. 
 
Presidente – Parabéns ao senhor pelo pronunciamento também. Pois bem, não há mais 
inscritos. O Conselheiro Serine apresentou uma emenda, que é viável, de natureza aditiva. 
De acordo com o Art. 45, alínea “d”, do Regimento Interno, as aditivas são aquelas que 
buscam acrescer, somar algo à proposta regularmente apresentada. Então, por economia 
procedimental eu vou jungir a emenda aditiva, onde ele pede apenas que nós também 
contemplemos na votação autorização para essa subespécie do Pilates, que também 
confesso, desconhecia, o Conselheiro Serine que me ensinou hoje essa modalidade. Então, 
o quesito seria em tese o seguinte: O Conselho aprova o pedido de autorização formulado 
pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$ 798.789,10, 
para nova Sala de Yoga e Pilates, no 2º andar do Conjunto Desportivo, acrescida da 
emenda aditiva formulada pelo Conselheiro Serine, que solicita que esta autorização 
alcance também a licença para que a Diretoria instale essa subespécie do Pilates, essa 
outra modalidade. Quer dizer, aqueles que votarem sim estão votando pela autorização do 
valor e também autorização da criação desta sub modalidade esportiva, para que 
estejamos atentos ao Art. 5º, inciso XVII, do Regimento Interno da Diretoria, culminado 
com o 81, do mesmo diploma. Então, aqueles que votarem aqui o número 1 estarão 
votando afirmativamente, sempre seguido da palavra OK; aqueles que não aprovarem 
votarão 2; e os que estiverem em casa 1 ou 2. Acrescida da autorização e da recomendação 
à Diretoria para junto aos órgãos da Prefeitura buscar a regularização da área. A 
Conselheira e o Conselheiro aprovam o pedido de autorização formulado pela Diretoria, 
para utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$ 798.789,10, para nova 
Sala de Yoga e Pilates, no 2º andar do Conjunto Desportivo, autorização esta que alcança a 
criação de uma nova modalidade de Pilates, além da recomendação para providências 
junto aos órgãos próprios da municipalidade em razão do aumento da área construída do 
local, conforme a emenda do ilustre Conselheiro Rodolfo José Sanchez Serine? Vou ler na 
tela como ficou: A Conselheira e o Conselheiro aprovam o pedido de autorização 
formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$ 
798.789,10, para nova Sala de Yoga e Pilates, no 2º andar do Conjunto Desportivo, 
autorização esta que alcança a criação de uma nova modalidade de Pilates, além da 
recomendação para providências junto aos órgãos próprios da municipalidade em razão do 
aumento da área construída do local, conforme a emenda do ilustre Conselheiro Rodolfo 
José Sanchez Serine? Na realidade o Serine pediu a criação da modalidade, a regularização 
na Prefeitura é da própria Comissão Permanente de Obras. Então, essa parte final, com a 
devida vênia do Dr. Serine, a gente poderia tirar: em razão do aumento da área construída 
do local. A gente tiraria “do conforme”, dona Maria de Lourdes, para frente. Podemos abrir 
a votação virtual.  
 
Votação/Deliberação: 

Por 105 contra 19 votos, o Plenário resolveu aprovar pedido formulado pela Diretoria, de 
autorização do Conselho Deliberativo, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 
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estimado de R$ 798.789,10, para nova Sala de Yoga e Pilates, no 2º andar do Conjunto 
Desportivo, autorização esta que alcança a criação de uma nova modalidade de Pilates, 
além da recomendação para providências junto aos órgãos próprios da municipalidade, em 
razão do aumento da área construída do local. 
 
 

Item 3 -  Apreciação do processo CD-09/2021, referente à proposta subscrita por 
cinquenta e nove Conselheiros, de concessão do título de Atleta Benemérito 
a Gabriela Mantellato Peão, da Seção de Polo Aquático. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – ... Venho aqui com toda modéstia, até falando perante a 
alguns Beneméritos presentes nesta Casa, principalmente o Ivo Carotini, que é da 
modalidade que estamos aqui para dar benemerência à Gabriela. O Ivo, como todos sabem 
foi a nossa única medalha de ouro Pan-Americana junto com o João Gonçalves, saudoso 
João Gonçalves, viúvo da dona Wilma Gonçalves, nossa Conselheira que me pediu que 
falasse em nome da Gabriela.  
 
Presidente – Ambos atletas olímpicos que honraram a Pátria. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Sim. Realmente queria falar, voltando à Gabriela, que é nosso 
assunto em pauta. Conheço a Gabriela desde menina, quando começou. Só para vocês 
terem uma ideia o que são três medalhas de bronze em Pan-Americano, estamos falando 
do Pan-Americano de Toronto, Canadá, isso foi em 2011. Perdão, primeira medalha em 
2011 em Guadalajara, México; depois Toronto, no Canadá, em 2015; depois em Lima, 
2019. Então, façam as contas. Treino, todos sabem, aqui falamos da base, de um atleta 
nosso agora que conseguiu, juvenil, desde a base, mas essa menina no Polo Aquático 
quando que começou? Pelo menos uma preparação, o Xexa, o Ivo, todos desta Casa que 
praticaram esporte sabem disso, quanto que precisa para chegar a um Pan-Americano: 
Primeiro, defender as cores do Esporte Clube Pinheiros, depois as cores de um selecionado 
paulista – O próprio Dr. Manssur defendeu selecionados paulistas, para quem não sabe, na 
antiga FUP, que eram as cores da cidade de São Paulo – Depois, por três Pan-Americanos, 
quatro anos para se preparar para o Pan-Americano de Guadalajara. Depois mais quatro 
anos para se preparar para o Pan-Americano de Toronto, no Canadá. E o último Pan-
Americano de Lima, no Peru. Então, essa moça treina desde os 13, 14 anos de idade. Hoje é 
mãe, com 30 anos de idade nesta cidade Esporte Clube Pinheiros, que chamo de cidade 
olímpica. Ela se casou com um grande atleta do Handebol. Voltando, só não saindo da 
minha fala, ao que o Dr. Manssur falou: Muita celebridade que nossos atletas conhecem, 
parece uma vila olímpica esse Esporte Clube Pinheiros. A atleta do Polo Aquático veio a se 
casar com um atleta do Handebol, quer dizer, isso acontece, Volibol, Handebol, nossos 
filhos, nossas crianças estão circulando nas alamedas. Eles se conhecem aqui nesse 
ambiente sadio do esporte. Essa moça fez, sem demérito de outras modalidades, praticou 
Polo Aquático, o esporte considerado, não sou eu que estou dizendo, que sou um ex-atleta 
de Polo Aquático e dirigente, o Polo Aquático é reconhecido pelo Comitê Olímpico como o 
esporte a ser praticado com maior dificuldade, o esporte olímpico a ser praticado com o 
maior grau de dificuldade. É um esporte dificílimo, principalmente na posição que essa 
moça atuou durante todos esses anos, que procurei dar ciência aos senhores, 
conquistando três medalhas de bronze em Pan-Americanos. Esse esporte realmente requer 
muito sacrifício e essa moça atuou numa das posições mais difíceis – Somente mais dois 
minutos para finalizar minha fala, por favor – que é a posição de centro. A irmã dela está 
neste ano recebendo o Prêmio Brasil Olímpico como atacante. Se tivesse o Prêmio Brasil 
Olímpico como centro certamente a Gabriela Mantellato, hoje Gabriela Mantellato Peão, 
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mãe do Nicholas, bebezinho que nasceu há pouco tempo. Está hoje jogando nas piscinas 
do SESI para conquistar mais um título, que é o título Paulista. Ela já conquistou diversas 
vezes. Então, venho aqui solicitar, dando esse pequeno histórico aqui da Gabriela, até com 
certa emoção, com toda modéstia representando aqui à minha frente, o Ivo, que foi um 
ídolo do Esporte Clube Pinheiros no Polo Aquático, nosso ídolo, Atleta Benemérito. Então, 
solicito a esta honrada Casa que conceda hoje, nesta noite o título à Gabriela Mantellato, 
título maior que temos no nosso esporte, Atleta Benemérito. Muito obrigado a todos.  
 
Presidente – ... Pretendeu conceder a palavra à Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves, 
que possivelmente teve problemas técnicos e não pode se manifestar virtualmente. 
Prosseguiu, dizendo: ... Já vou colocando porque minha transparência com os senhores é 
plena. Já está convocado para o dia 29 de novembro, Dr. Fein, a reunião híbrida e 
terminamos este ano. Se não houver nada em dezembro, vamos ter a Assembleia Geral e 
os senhores já viram os editais. Pode ser que haja ainda alguma reunião em dezembro, mas 
esta é outro tipo de reunião, não é deliberativa de assuntos diretos nossos, aí voltaremos 
no dia 31 de janeiro. E se Deus quiser, graças à ciência, à medicina e à verdade, se Deus 
quiser nós estaremos todos aqui na modalidade presencial. Essas dificuldades, se bem que 
a dona Wilma é a proponente, vou fazer na minha as palavras que ela com maior 
propriedade faria. A dona Wilma é a proponente. Dona Wilma é uma paladina dos esportes 
todos do Pinheiros, principalmente os aquáticos e ela segue obviamente o legado de seu 
pranteado marido, histórico, como o eminente, Dr. Pinheiro Lima falou, que é o Dr. João 
Gonçalves, de tantas glórias e tradições do nosso Clube, ela segue este legado que ele nos 
deixou. Está aqui o Dr. Ivo Carotini, da Olimpíada de Roma, que vi. E são momentos 
históricos para nós. Ela certamente iria, é a proponente, apresentar aquilo que o Dr. José 
Pinheiro Lima declinou com total propriedade. Tive o cuidado de verificar as conquistas 
desta atleta que espero venha a ser Benemérita, e que seguiu perfeitamente a linha da 
família Lima, da família do senhor, da família de Minhoto Ferraz de Sampaio e de tantos 
beneméritos. Tenho certeza que seriam essas as palavras, claro que com muito maior 
propriedade que a Conselheira Wilma traria. Como está havendo dificuldade para entrar 
nesta forma híbrida, que os senhores hão de entender que eu tinha de introduzir isto lá 
atrás, porque a tragédia que assolava a humanidade não me permitia impedir que esta 
Casa maior trabalhasse. E a forma de ela poder trabalhar era introdução desta inovação, 
que não foi só aqui, mas outros seguiram, permitisse que tecnicamente nós, o Egrégio 
Conselho fizesse aquilo que é sua vocação histórica há mais de 80 anos, que é a de 
deliberar e decidir. E assim foi feito. Passando esses tempos trágicos e tristes nós 
voltaremos à modalidade presencial. Então, vou dar como encerrada a discussão. ... Vamos 
votar. 
 
Votação/Deliberação: 

Por 99 contra 18 votos, o Plenário decidiu aprovar proposta apresentada por cinquenta e 
nove Conselheiros, formulada na forma do disposto no §1º, do Art. 6º, do Regulamento 
Geral, de concessão do título de Atleta Benemérito a Gabriela Mantellato Peão, da Seção 
de Polo Aquático. 
 

Item 4 -  Apreciação do processo CD-13/2021, referente à proposta formulada pela 
Diretoria, de concessão do ingresso do Atleta Leonardo Abrahão Silveira, da 
Seção de Handebol, como Associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de título social. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite da proposta e abriu a discussão. 
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Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – ... Dr. Manssur, é uma proposta da Diretoria, me 
sinto obrigado a vir aqui fazer umas pequenas palavras sobre quem é o Leonardo Abrahão. 
Acompanhei a trajetória esportiva desse menino. Chegou no Pinheiros aos 11 anos de 
idade, é um atleta formado nas categorias de base, está hoje no alto rendimento, campeão 
em todas as categorias: campeão Paulista, campeão Brasileiro, campeão Pan-Americano 
adulto pela equipe de alto rendimento do Pinheiros, campeão da Liga Nacional. Acho que 
tão importante quanto os títulos dele, um atleta que sempre se dedicou aos estudos, se 
formou em Administração na Faculdade Mackenzie e nunca largou o Esporte Clube 
Pinheiros. Só vestiu uma camisa aqui no Brasil no Handebol, atleta da Seleção Brasileira, só 
não tem como ser honrado com a benemerência porque ele não tem os títulos exigidos 
pelos nossos Estatutos. Mas é um menino que posso dizer, pode ter outro com tantos 
méritos, não conheço no Handebol alguém com mais méritos do que o Leonardo Abrahão. 
Então, em razão disso peço a todos que se possível aprovem o título de Associado 
Contribuinte ao Leozinho, assim o chamamos. Muito obrigado.  
 
Presidente – Não há mais inscritos. ... Declaro encerrada a discussão. (Pausa) O 
Conselheiro Fernando Xavier se inscreveu... 
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Dr. Manssur, venho mais fazer uma observação em 
relação ao título de associado contribuinte, que na última vez que conversamos em relação 
à Liga e esse título está sendo concedido fundamentado num título de Liga Nacional. Mais 
uma vez apareceu a Liga para os Conselheiros votarem sem que esteja prevista a Liga em 
nosso ordenamento jurídico. E na última vez, tanto na concessão do título ao Ives, 
Benemérito, na Liga Mundial quanto também pela alteração do ordenamento jurídico, Dr. 
Manssur, o senhor ficou de criar uma Comissão para que fosse regularizada a Liga. Existem 
Ligas em modalidades esportivas que são tão importantes quanto o Campeonato Brasileiro 
ou Campeonato Mundial, ou Jogos Olímpicos ou Jogos Pan-Americanos. Então, mais uma 
vez estamos aqui para votar um título de associado contribuinte por ter alcançado o vice-
campeonato na Liga Nacional, que não está em nosso ordenamento jurídico. Não estou 
julgando a qualidade do atleta nem tampouco a importância dessa Liga, nem sei se a Liga é 
mais importante do que o Campeonato Brasileiro, mas não está prevista em nosso 
ordenamento jurídico. Outra observação que gostaria de fazer também, é que olhei hoje o 
currículo do atleta e o currículo dele está atualizado pela vida esportiva do nosso 
Departamento Esportivo, mas o currículo da Confederação Brasileira de Handebol está 
atualizado até 2018, salvo engano. Eram essas duas observações. Acho importante criar-se 
logo esta Comissão para que seja regulamentada essa Liga, qualquer Liga de qualquer 
modalidade esportiva, porque senão vão começar a chegar aqui diversas Ligas, diversas 
solicitações de concessão de título benemérito, quer seja benemérito, quer seja associado 
contribuinte e até agora não temos essa previsão em nosso ordenamento jurídico. Era o 
que tinha a dizer. Muito obrigado. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio (aparte) – ... Apenas um esclarecimento, o 
campeonato conquistado pelo Leonardo Abrahão se chama Liga Nacional, mas é 
organizado, está no currículo do atleta, é organizado pela Confederação Brasileira de 
Handebol e é a competição nacional da categoria adulta. Não existe uma Liga paralela, o 
nome do campeonato é Liga Nacional, como se fosse o chamado Campeonato Brasileiro ou 
o Brasileirão de futebol, é o campeonato da Confederação. Só esse esclarecimento que 
faço. 
 
... 
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Fernando Silva Xavier Junior – Dr. Manssur, por favor, o senhor poderia me confirmar se o 
currículo está atualizado pela Confederação Brasileira de Handebol até 2019, porque só vi 
até 2018. 
 
Presidente – Estudei isso, está às fls. 24. O senhor veja que a declaração é da Confederação 
Brasileira. Não posso vincular, apenas presto esclarecimentos. O nomen iuris Liga 
evidentemente como o Conselheiro explicou, é uma denominação da competição. Agora, o 
patrocínio desta competição é pelo órgão oficial que declarou aqui que é a Confederação 
Brasileira. Além deste título da Liga, ela tem inúmeras conquistas de Campeonatos 
Paulistas. E a declaração, Dr. Fernando, é do dia 13 de novembro de 2020, portanto, como 
o tempo rege o ato, obviamente que não falarei em latim, mas os operadores do direito 
sabem qual é o significado deste princípio que vem do direito romano, o tempo que regia o 
ato na oportunidade é novembro de 2020, atesta esta conquista.  
 
Fabio Rogério Moreira (aparte) – ... A minha pergunta, realmente tive a mesma 
dificuldade na hora de identificar o título que estava sendo outorgado para essa atribuição 
de título e também fiquei muito em dúvida. Acho que não ficou esclarecido. 
 
Presidente – É associado contribuinte, Dr. Fabio. 
 
Fabio Rogério Moreira – Em relação a esse seu ponto da declaração da Federação não tem 
que estar em atividade nos últimos dois anos, isso estaria em desacordo com a norma do 
Clube. Em relação à Liga, Dr. Manssur, peço esse esclarecimento, que para mim não ficou 
claro, porque quando vem detalhado que é um campeonato, ele é um campeonato 
nacional. Se ele é uma Liga não é um campeonato nacional. Concordo com o Dr. Fernando, 
minha pergunta é: Será que não seria melhor que fossem esclarecidos esses detalhes antes 
de se colocar em votação, que para mim não ficou claro.  
 
Presidente – O senhor colocou uma questão concernente ao Regimento, o senhor poderia 
me esclarecer melhor, por favor? 
 
Fabio Rogério Moreira – Não está seguindo o Regimento, minha pergunta no aparte seria 
ao Dr. Fernando, senão posso até entrar como falante, que é: Não se está seguindo nem o 
campeonato nacional e nem o período mínimo que o atleta deveria estar em atendimento 
do Clube, que não consta nessa declaração, ou seja, esse pedido não estaria seguindo o 
Regulamento para essa respectiva solicitação. 
 
Presidente – O senhor fala do Regulamento atualmente vigente ou o anterior a esse, que 
houve uma mudança. 
 
Fabio Rogério Moreira – O atual. 
 
Presidente – O atual não se aplica, porque quando ele fizera o pedido o atual ainda não 
estava em vigor e a lei não pode retroagir. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Mas, Dr. Manssur, só um ponto, o atual nem o anterior 
preveem Liga. E o senhor ficou de criar uma Comissão para que a gente colocasse... 
 
Presidente – A Comissão está criada, doutor, que é da Revisão Institucional, está criada 
para todas, principalmente para a questão de esporte, inclusive há um segmento específico 
para a questão de esportes. O que coloco aqui aos senhores é que esta a Comissão está 
criada, mas o senhor pode responder ao aparte do Dr. Fabio. Apenas pediria para 
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verificarem a questão da lei que regia o ato no tempo em que formulado o pedido de 
concessão. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Então, o meu ponto é esse, Dr. Manssur, porque foi 
aprovado também a benemerência ao atleta Ives, do Polo Aquático, numa competição de 
Liga Mundial e não Campeonato Mundial. E a Liga Mundial também foi organizada pela 
FINA, que é a Federação Internacional, é a mesma que organiza o Campeonato Mundial. Da 
mesma forma como o Conselheiro Marcelo falou, a Liga Nacional de Handebol também foi 
organizada pela Confederação Brasileira, o órgão competente para organizar a Liga.  Mas a 
minha questão é essa, a Liga não está prevista. A minha questão é simplesmente essa, não 
está prevista em nosso ordenamento jurídico. Da mesma forma que falei naquela época da 
concessão ao atleta do Polo Aquático. Então, pergunto o seguinte, quer dizer, já abrimos 
um precedente, agora, qualquer Liga que vier para concessão de título, seja benemérito, 
seja associado contribuinte, se vier ao Conselho, os Conselheiros vão aprovar? Isso que 
pergunto, qualquer Liga, independentemente se a Liga tem qualidade, como um 
campeonato nível, como um Campeonato Brasileiro ou não? Essa é minha questão. 
 
Presidente – Perfeito. Apenas para ilustrar o Plenário, vou tomar a liberdade de ler a 
declaração fornecida pela Confederação Brasileira de Handebol, datada de 13 de 
novembro de 2020: Campeonato Pan-Americano de Clubes Adulto Masculino 2018 – 3º 
lugar; Liga Nacional de Clubes Adulto Masculina, final 2017 – campeão; Super Bowl, 
Mundial de Clubes Adulto Masculino, 2017 – 5º lugar; Liga Nacional Conferência Sul-
Sudeste Adulto Masculino, 2017 – vice-campeão; Campeonato Pan-Americano de Clubes 
Adulto Masculino, 2017 – campeão; Campeonato Mundial de Seleções Junior Masculino, 
2017 – 18º lugar; Campeonato Pan-Americano de Seleções Junior Masculino, 2017 – 
campeão; Liga Nacional Adulto Masculino, 2016 – vice-campeão; Liga Nacional Conferência 
Sul-Sudeste Adulta Masculino – vice-campeão; Campeonato Pan-Americano de Clubes 
Adulto Masculino, 2016 – vice-campeão;  Campeonato Mundial de Seleções Juvenil 
Masculino, 2015 – 8º lugar; Campeonato Pan-Americano de Seleções Juvenil Masculino, 
2015 – campeão; - Vejam que já declinei três Campeonatos Pan-Americanos - Liga Nacional 
de Adulto Masculino de Clubes, final 2015 – campeão; Novo Campeonato Pan-Americano – 
vice-campeão; Jogos Olímpicos da Juventude Juvenil Masculino – 5º lugar; Campeonato 
Pan-Americano de Seleções Juvenil Masculino, 2014 – campeão; Liga Nacional de Clubes 
Adulto Masculino, 2014 – vice-campeão; Campeonato Brasileiro de Clubes Junior 
Masculino, 2014 – campeão; Campeonato Brasileiro de Clubes Juvenil Masculino, 2014 – 
vice-campeão; Juvenil Masculino, 2013 – vice-campeão; Cadete Masculino, 2012 – 3º lugar; 
Campeonato Brasileiro de Clubes Juvenil Masculino, 2012 – campeão. Sempre defendendo 
as cores do Pinheiros. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Dr. Manssur, só uma coisinha, não estou questionando o 
mérito do atleta. O atleta tem todo mérito para receber o título, estou questionando o 
nosso Regulamento. 
 
Presidente – Mesmo que a Liga tivesse esta exceção a que o senhor está a se referir, eu 
declinei os novos títulos porque estudei a matéria, não estou votando, apenas 
esclarecendo. E ele conquistou os títulos, além da Liga. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Eu entendi perfeitamente isso, só que não está em nosso 
Regulamento. O Campeonato Pan-Americano que o senhor enalteceu tanto aí de clubes 
não consta, não está previsto em nosso Regulamento. Para título associado contribuinte é 
apenas Campeonato Brasileiro Adulto. Então, é só isso que estou questionando, para a 
gente regulamentar isso daí para não ficar essa lacuna. 
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José Ricardo Pinheiro Lima (aparte) – ... Você que tem um histórico de muitos anos neste 
Clube, sabe o quanto é difícil a um atleta chegar às glórias, principalmente sem contar o 
número de títulos que esse associado, você sabe que conheço bem o Estatuto, até posso 
dizer que foi meu falecido pai que criou o primeiro Estatuto do Esporte Clube Pinheiros, 
conheço com alguma praticidade esse assunto. Realmente foi modificado, entendo que 
você está falando na palavra de não ter sido incluído no novo Regulamento, mas peço a 
você, já que foram mencionadas várias vezes o que já foi concedido por esta Casa. Já foi 
concedido, quer dizer, o Conselho é soberano, já aprovou o atleta, no caso Ives González, 
do Polo Aquático, pela Liga. Tudo mudou, só te peço que raciocine, que vejo que você 
sempre volta nesse assunto, foi aprovado pela atual, você já foi Presidente da Comissão de 
Esportes, pelo atual Presidente. Houve um estudo, que volto a enfatizar, quantos títulos o 
Leozinho conquistou. Tudo mudou, não é mais como na nossa época, onde existiam só 
Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos. Hoje existe, tudo mudou: 
Liga Diamante, Campeonatos Pan-Americanos só de Judô, Campeonatos Mundiais só de 
Judô, não a Olimpíada. Então, o mundo mudou, como mudou a informatização, a 
tecnologia e nós temos que acompanhar. Volto a te esclarecer, o caso do Ives era uma Liga 
classificatória para as Olimpíadas. ... Só te peço no aparte que entenda que uma coisa é 
progresso do que aconteceu com o nosso esporte. Então, é esse meu aparte, que gostaria 
que você raciocinasse, pensasse, refletisse um pouco antes, até uma confusão na hora de 
votarmos a respeito do Leozinho. Muito obrigado. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Não estou criando confusão nenhuma, Conselheiro Lima, 
estou apenas pedindo que regulamente em nosso ordenamento. Concordo plenamente 
que o mundo mudou, mas, então, vamos mudar também o nosso Regulamento, para que 
não aconteça mais isso, só isso que estou pedindo. 
 
Presidente – Veja, temos aqui uma proposta. Houve debates. Há até um esclarecimento do 
Conselheiro Cardia feito aqui pelo CHAT, no sentido de que poder-se-ia juntar aos autos 
um documento da Confederação Brasileira, atestando que este Campeonato é patrocinado 
por ela e é considerado como se fosse Campeonato Brasileiro, com a envergadura de que 
fala o nosso Regimento. Compete-me apenas e tão somente colocar em votação. (Pausa) O 
Dr. Fabio pediu para retirar de pauta, alguma coisa, Dr. Fabio? 
 
Fabio Rogério Moreira – Não, a minha dúvida, Dr. Manssur, que o senhor ia esclarecer, são 
esses pontos. Se estamos seguindo o Regulamento, ou seja, minha dúvida é: O 
Campeonato que está lá, porque é uma dúvida que tive não somente nesse daí, mas dos 
outros, não está demonstrado no documento que é enviado ao Conselheiro os detalhes. 
Qual é o título que estava valendo? O que está sendo considerado para atribuição desse 
prêmio que estamos dando ao atleta? Mas fica muito difícil para os Conselheiros terem 
uma ideia bem detalhada do que está sendo atribuído. E outra coisa, em relação à data, 
gostaria que o senhor me esclarecesse, que é: Quanto tempo o atleta tem que estar em 
atuação? 
 
Presidente – Vou ler o artigo para o senhor. ... Por proposta da Diretoria ou de 50 
Conselheiros no mínimo poderá o Conselho conceder o ingresso como Associado 
Contribuinte, é o Art. 124, do Regulamento Geral: Por proposta da Diretoria ou de 50 
Conselheiros no mínimo poderá o Conselho Deliberativo conceder o ingresso como 
Associado Contribuinte na classe Individual, independentemente da aquisição de título ao 
atleta. Esta norma é de 2021, é por isso que disse, quando o Conselheiro pediu, vou 
verificar se a redação do diploma anterior a essa alteração tinha a mesma redação ou não. 
Mas com certeza a Diretoria não apresentou este pedido sob a égide desse novo diploma. 



13/25 

 

Vamos lá ver, a Diretoria formulou o pedido no dia 13 de abril de 2021 e esta norma entrou 
em vigor no dia 30 de agosto de 2021, portanto, quando a Diretoria, Dr. Rogério, formulou 
este pedido, ainda não estava em vigor a norma que hoje diz o seguinte: Atuando no 
Departamento Esportivo há oito anos ininterruptos, com exemplar comportamento e 
participando de competições oficiais em modalidades esportivas competitivas defendendo 
o Clube, conquistando medalha de ouro em Campeonatos Brasileiros na categoria de 
adultos. Esse dispositivo é objeto da Resolução 23/2021, do dia 30 de agosto de 2021. Não 
tenho aqui a redação anterior, mas tenho aqui um parecer da Comissão de Esportes, já vou 
ler para o senhor, pede expressamente o que o ilustre Dr. Fernando bem pondera. O 
parecer da Comissão de Esportes, assinado pelo Sr. Marcelo La Terza Santos, Dr. Paulo 
Eduardo Paradeda, Sra. Thais Bicudo, Christian Lima e Antonio Franco Salgado, no item 2 
pede: Seja substituído o Campeonato informado no documento de fls. 21 por uma 
competição na categoria adulto, realçou e grifou, compatível com o Campeonato Brasileiro, 
que enquadre o atleta nas condições para o ingresso como Associado Contribuinte, como, 
por exemplo, a Liga Nacional realizada no dia 15/12/2019. Isso está às fls. 44 dos autos, 
que acabo de ler aos senhores. Então, vamos votar. Já acolho a perfeita solicitação do Dr. 
Fernando, já há uma Comissão para revisão do nosso ordenamento institucional. E como 
tal também o esportivo, para que se consagre essa nova modalidade de Ligas, desde que 
atestadas pelas Confederações de que tem abrangência nacional.  
 
Votação/Deliberação: 
Por 79 contra 30 votos, o Plenário resolveu aprovar proposta da Diretoria, feita com base 
no Art. 124 do Regulamento Geral, de concessão do ingresso do atleta Leonardo Abrahão 
Silveira, da Seção de Handebol, como Associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente de aquisição de título social, por atender aos requisitos estabelecidos 
no inciso I do mesmo artigo. 
 
 

Item 5 -  Apreciação do processo CD-14/2021, referente à proposta formulada pela 
Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito a Marcelo Garcia 
Contini, da Seção de Judô. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo. Como não havia 

oradores inscritos, desde logo submeteu a proposta à votação. 

 

Votação/Deliberação: 

Por 80 contra 20 votos, o Plenário resolveu aprovar proposta da Diretoria de concessão do 
título de Atleta Benemérito a Atleta Benemérito a Marcelo Garcia Contini, da Seção de 
Judô. 
 
Presidente – Antes de darmos sequência ao outro item, que é “A Voz do Conselheiro” e a 
sessão Várias, queria apenas respeitosamente fazer uma comunicação aos senhores e 
estendo esta comunicação a todos, em exceção. Com a pauta encerrada hoje destas 
matérias deliberativas, tirante Voz do Conselheiro que também é deliberativa, mas destas 
matérias, comunico a todas as senhoras e os senhores que não há mais nenhum processo 
no Conselho Deliberativo em termos, com os pareceres dados, que deva ser submetido à 
apreciação do Egrégio Plenário, mais nenhum processo está pendente no Conselho 
Deliberativo, com os pareceres dados, com as condições plenas para ser submetido ao 
Egrégio Plenário, a pauta está zerada.  
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Item 6 -  “A Voz do Conselheiro”. 

Carlos Edmundo Miller Neto – ... Aprovamos aqui, tivemos a satisfação de aprovar na 
última reunião a troca da iluminação do 4º andar do centro esportivo. Fui procurado por 
alguns colegas que praticam um esporte, que é recente, pelo menos para mim que sou 
muito antigo de Clube, que é o Badminton. Fui procurado com relação a essa iluminação, 
porque todos eles entendem que o Badminton tem uma condição especial de iluminação 
pelo tipo de esporte, é uma raquete muito pequena, com, não sei como se chama aquilo, é 
quase que uma peteca, enfim, e a velocidade é muito rápida. Quando tivemos a 
oportunidade de fazer o preparo do Esporte Clube Pinheiros para receber a delegação do 
Comitê Olímpico Chinês nós estudamos muito o que fazer para cada um dos esportes e 
fizemos o dimensionamento necessário. No caso do Badminton, e foi por isso que eles me 
procuraram, as condições são muito relevantes e talvez requeira, isso estou falando à 
Diretoria, porque não é uma iluminação que vai ficar o tempo todo, é somente quando 
está sendo utilizada para isso, talvez tenha que ter um circuito independente para atender 
a essas condições muito específicas do Badminton. Aliás, quando fizemos, só um parêntese 
aqui, Dr. Manssur, quando fizemos o projeto da cobertura do centro esportivo previa-se 
uma iluminação zenital. E essa iluminação zenital para não incomodar os associados que 
praticam Badminton ia ter um block out que poderia ser fechado e acabou não sendo feito. 
Vou voltar isso em Várias. Mas no caso dos associados do Badminton, o que eles pedem é 
que sejam cumpridos os itens do dimensionamento que foi feito à época do Comitê 
Olímpico Chinês, que nós utilizamos vários espaços para isso, em que o piso da quadra 
deveria ter 500 lux para campeonatos regionais. Vejam, imagino até que a Diretoria esteja 
empenhada nisso, mas vim trazer esse pedido para que se confirme. Então, o piso da 
quadra deve ter 500 lux para utilização como treinos, campeonatos regionais, Sul-
americanos e Pan-americanos, 750 lux para a ocorrência de campeonatos internacionais ou 
profissionais, no caso de profissionais 1000 lux. E no caso de televisionados 1500 a 1800. 
Acho que não é o caso de televisionados aqui no Clube, mas devemos dar as condições 
necessárias para que esse esporte seja praticado de acordo em nossas instalações. Eles 
têm mais um pedido, que o tipo de luz tem de ser antiofuscamento, anti-glare, não pode 
ser cintilante, flicker free para não criar aquele efeito estroboscópio, porque a bolinha, a 
petequinha passa muito rápido. E a temperatura da cor deve ser da ordem de 4000 a 5500 
kelvin, com uma instalação no mínimo a 9 metros de altura. Esse é o ponto que gostaria de 
colocar, o pedido dos associados do Badminton. Recebi por WhatsApp, depois conversei 
com um colega meu que pratica e é por isso que estou fazendo aqui. Agradeço a todos. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – ... Dr. Manssur começou com uma preleção do que 
está acontecendo no Clube. A maioria de nós quando acaba problema político se torna 
pinheirense. E é por isso que a gente está aqui para cada vez mais melhorar as coisas. 
Vemos, não sei se mais alguém aqui, mas o Dr. Manssur participou no tempo do Muca, 
saudoso Muca, da revisão do Estatuto. Fizemos isso, várias reuniões, mais de seis meses.  
 
Presidente – Semanalmente. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Então, existe uma série de coisas e temos inovado 
em muita coisa. Temos hoje esse sistema, temos o relógio digital, todo mundo duvidava do 
relógio. Minha ideia é uma melhora contínua, o que quero colocar é pelo Conselho. ... O 
caso da convocação do Suplente. O Suplente é convocado depois que todo mundo, 
normalmente até às 12h da sexta-feira.  
 
Presidente – Que antecede à reunião. 
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José Roberto Carneiro Novaes Junior – Aconteceu comigo hoje. O nosso grupo tem por 
costume, se alguém vai pedir licença já vê com a Lurdinha quem é que será chamado e já 
nos informa para a gente se inteirar, porque o assunto hoje é mais leve, mas na semana 
que vem tem o assunto da PO. Recebi no fim do dia da sexta-feira. Não há Expediente no 
Conselho no sábado e domingo, então, praticamente 7h da noite de sexta é igual 8h da 
manhã de segunda. 
 
Presidente – A sua convocação? 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – É o normal que acontece, é o que está. Minha ideia 
é progredir, que coloco à Mesa. Quando se for fazer a convocação os dois ou três primeiros 
Suplentes receberiam o material, que hoje é feito eletronicamente: Oh, você está 
recebendo para ir estudando, mas está aí para ser chamado ou não, porque de qualquer 
forma quando a matéria é muito grande você não tem condição porque não tem nenhum 
link lá para verificar a matéria. Então, essa ideia para melhoria, coisa que estamos fazendo. 
Naquela época da revisão do Estatuto a Lurdinha batia tudo à máquina, tinha de fazer uma 
revisão começava a bater tudo de novo. Hoje é facílimo. Então, essa é a ideia de dar uma 
melhorada. 
 
Presidente – Engenheiro Novaes, vou encaminhar essa sua sugestão à Comissão e será 
dada a devida atenção. O que coloco ao senhor, hoje, por exemplo, recebi, sei que às vezes 
a agenda nem sempre permite, mas hoje recebi e já recebi ontem de vários Conselheiros: 
Oh, no dia 29, um que me lembro, vou para os Estados Unidos, outro tem compromisso e 
com antecedência mandou. Dona Maria de Lourdes, os senhores todos conhecem a 
operosidade da Secretaria do Conselho, já convocou o Suplente. Agora, até sexta-feira ao 
meio-dia que antecede à reunião de segunda se apresenta o pedido. Às vezes apresenta-
se, Conselheiro Moreno, às 11h59, e na hora se convoca. Então, também pediria a todos os 
Conselheiros que pudessem com antecedência comunicar que não poderão comparecer, 
para que pudéssemos atender o precioso pronunciamento do Conselheiro Novaes. Só vou 
tomar a liberdade, com sua máxima licença, em homenagem ao seu pranteado pai, de 
fazer um pequeno reparo: Não é só apenas após as eleições que nós voltamos a ser 
pinheirenses, nós o somos desde quando tivemos a honra e a glória de pertencer a esta 
Instituição, independentemente dos momentos. Que, aliás, o momento da eleição, onde as 
vertentes políticas se apresentam, e gostaria de saber qual a ideologia de 13 ou mais 
vertentes políticas, gostaria muito de saber, quando muito haveria duas. Há um grande 
país, que é o maior do mundo, assim se diz, ele só tem duas vertentes políticas. Aqui nós 
temos 35 no país e 13 no Clube, gostaria de conhecer quem sabe um dia todas essas 
ideologias. Mas nós levaremos em conta o que o senhor acaba de dizer, com muita honra. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – O segundo item é com relação à pista de atletismo. 
Ouvimos dizer que já está sendo providenciado, mas o piso já venceu todas as garantias. 
Existem bolhas que estão sendo feitas, o Arnaldo... 
 
Presidente – Aliás, na última reunião o Conselheiro Arnaldo apresentou um trabalho, Dr. 
Novaes, nessa linha. Já encaminhei à Diretoria com audiovisual muito importante. 
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Porque a gente têm atletas, como aquela menina 
Mariana que foi campeã, conquistou o recorde e está treinando todo dia. O outro item é 
com relação, muitos associados não sabem que fui Diretor de Operações, da qualidade do 
material que está sendo usado no folheto: o sabonete não está fazendo tanta espuma, o 
papel higiênico não tem tanta qualidade. Então, existe uma insatisfação em relação à 
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qualidade do material. É só isso. Obrigado. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Mesa do Conselho e à Diretoria. 
 
Presidente – Nós que agradecemos, com muita honra. E aguardo, por favor, o primeiro 
item do seu pronunciamento, para que possamos já adequar nessa reforma institucional 
que estamos a fazer. ... gostaria de dizer a Sra. Ana Paula Musa que vou acolher, sim, o que 
a senhora está a pedir na linha do Dr. Novaes. E a Comissão institucional irá examinar a 
possibilidade de encaminharmos a convocação a todos os Conselheiros. É que são vários 
Suplentes, mas vamos verificar isso com muita honra, Sra. Ana Paula. Agradeço sua 
mensagem. 
 
Felipe de Andrea Gomes – ... Agradeço muito, porque o senhor me confidenciou, ao longo 
desse processo, todo este ano que tivemos em pandemia, então, diversas novidades 
precisaram ser feitas, desconhecidas de todos e que tudo deu certo. Agradeço o exemplo 
em enfrentar, combater, vencer, após conhecer as dificuldades. Meus parabéns. 
 
Presidente – Muito obrigado ao senhor. 
 
Felipe de Andrea Gomes – Obviamente, obrigado ao Conselheiro Padin por me lembrar, e 
claro, agradecer também o pronunciamento feito na abertura dos trabalhos, as suas 
palavras refletem de fato suas ações, em permanecer sempre aberto ouvindo, isso é muito 
importante no Conselho Deliberativo. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Felipe de Andrea Gomes – Estou aqui também para falar de três itens que gostaria de 
compartilhar com este Egrégio Conselho. O primeiro, gostaria de trazer aqui uma notícia do 
nosso clube coirmão, Paulistano, que em determinado momento da pandemia fez testes 
para Covid no elenco dos seus atletas e funcionários. Além de ter feito isso, fez também 
uma campanha de testagem dentro do clube. Eles contrataram uma empresa de testes e 
ficou disponível para os associados daquele clube também. Isso foi muito reconhecido 
internamente e externamente naquele clube também. Diante disso, tive oportunidade de 
entrar em contato através do SAC do nosso Clube e manifestar a sugestão de que nosso 
Clube também fizesse algo do tipo. Qual não foi a minha surpresa em receber a seguinte 
resposta. É curta, permitam-me a leitura: Prezado Sr. Felipe: Agradecemos as observações 
apresentadas. Entendemos a importância deste tipo de serviço, contudo esclarecemos que 
a destinação de espaços do Clube não deve ser priorizada para essa finalidade. Com 
relação a campanhas de exames, informamos que por meio do Programa Clube de 
Vantagens disponibilizamos aos associados uma rede de ofertas exclusivas, com benefícios 
em diversos segmentos e campos de atuação. Os estabelecimentos parceiros 
comprometem-se a garantir descontos e benefícios aos associados do Clube para obter 
vantagens, e aí vai. Finda assim a resposta: As informações constam no site do Clube 
através do link: ecp.org.br/marketingclubedevantagens. Atenciosamente, Diretoria Médica 
e Diretoria de Área de Marketing. São essas informações. Eu não só espero, como rezo 
para que não aconteça, uma eventual segunda onda ou qualquer outro tipo de virose dessa 
que nós enfrentamos. Mas se por acaso viermos a ter eu gostaria já deixar de antemão 
reiterada sugestão para que o nosso Clube também faça isso. Assim como feito isso no 
Paulistano, aqui, quando entro nas alamedas, ouvi isso, esse anseio dos associados. Então, 
reitero aqui essa sugestão. ... A outra sugestão que por ser Conselheiro eu encaminhei à 
Diretoria a pedido de associados, para que haja na loja do Pinheiros, em nosso 
Poliesportivo, itens para os associados: itens com logotipo do Clube, enfim, de vestuários, 
produtos que sejam do Clube. A grande maioria que tem lá é destinada ao personal trainer, 
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prestadores de serviço e tem pouca quantidade de produtos. Então, novamente, a pedido 
de associados, fiz essa proposta. Qual não foi a resposta: Foi agradecida a sugestão 
apresentada e informaram que o prazo final é para este segundo semestre. Estaria em 
estudos e que o prazo seria para segundo semestre de 2021. Nós estamos no final do 
segundo semestre de 2021, temos aí mais praticamente 30 dias. Espero que isso seja 
levado a efeito. Então, fica aí reiterado à Diretoria para que nesse final do segundo 
semestre de 21 já tenhamos os itens para serem adquiridos na loja do Pinheiros. ... Só para 
terminar, mais um item. Quando vim aqui na tribuna, até o Vice-Presidente e amigo 
Brazolin brincou comigo do “Beba água”. Essa é uma questão que por mais que seja uma 
brincadeira e é séria a questão da água consumida por nós, para mantermos a hidratação. 
Entendo a resposta que recebi da Diretoria, por que qual foi a sugestão que também recebi 
de associados, para que haja bebedouros, que todos os bebedouros foram retirados 
durante a pandemia. No trajeto das alamedas não tem mais bebedouro disponível. Como 
há essa flexibilização acho que já poderemos repensar nesse assunto. ... Muito obrigado. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente – Não cabe aparte, mas pode esclarecer. O senhor tem algum esclarecimento, 
que aí já adianta? 
 
José Marlon Salvador Barroso – Os bebedouros não foram retirados, eles foram travados 
temporariamente em função da pandemia. 
 
Presidente – Questão sanitária, claro. 
 
Felipe de Andrea Gomes – A informação, só a título de esclarecimento ao amigo Marlon. A 
resposta que recebi oficial do Clube, de campo, referente aos bebedouros: Esclarecemos 
que devido aos protocolos relacionados à pandemia os bebedouros de coluna foram 
retirados das áreas públicas do Clube. 
 
Presidente – O verbo foi mal utilizado, talvez bloqueado, porque me parece, Dr. Andrea, 
que na pandemia era obrigatório. 
 
Felipe de Andrea Gomes – Estou inteiramente de acordo. Os agradeço. 
 
Cândido Padin Neto – ... Alguns associados já vêm, isso agora com a nova disposição do 
Clube em relação à frequência, vem me perguntando e a gente ouve isso na confeitaria do 
Clube, que era excelente, a um preço maravilhoso. E me pede para que isso volte, o 
associado não é informado porque não existe mais a confeitaria.  
 
Presidente – É a que ficava aqui embaixo nesse prédio, não é isso? 
 
Cândido Padin Neto – Era lá no Salão de Festa toda a confeitaria e foi totalmente 
desativada. Quer dizer, além de trazer um desconforto ao associado, todo maquinário, 
tudo isso vai ser vendido. Está parado. Então, ou dizer uma consideração técnica do por 
que. Faço isso em nome de todos os associados, até da minha família, era o único diet que 
existia, os quindins, limão, que vejo todo mundo, já estão falando, já estão levantando o 
braço, todo mundo quer. A gente não entende, quer dizer, falta realmente essa explicação. 
Também os associados do Tênis, já não dá mais para sentar lá, como fomos Diretor de 
Obras, eles querem saber como está o Tênis. Então, obviamente já foi resolvido pelo Dr. 
Manssur, já demos quase R$ 3.000.000,00 para que a obra parasse e pudéssemos 
continuar. Como vamos continuar? O associado precisa saber. Qual vai ser o custo dessa 
obra? Quais as licitações que serão feitas? Isso preocupa muito, preocupa a mim como 
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Conselheiro também. Então, acho que informar é o que devemos fazer. E isso não é uma 
Diretoria, duas ou três, as Diretorias pecam, parece que a desinformação tem que ser feita 
para que não haja questionamento. Essa é uma das questões que conversamos muito no 
grupo que foi formado para profissionalização do Clube, uma gestão profissional. Isso, Dr. 
Manssur, acaba com todos esses nossos problemas políticos que estamos vendo, isso vem 
de acordo com o seu pronunciamento no início. E estamos aqui por isso, por uma luta 
política inviável que se colocou aqui dentro e isso não vai ter fim se não tomarmos uma 
posição. Uma posição forte com relação a isso e vejo que é a sua intenção. Então, até lhe 
peço nessas Comissões para que seja ouvido o sócio, se ele quer uma gestão profissional 
no Clube. Podemos, vamos mudar nossos regramentos, obviamente, mas isso trará 
benefícios imensos ao Clube. É o que tinha a dizer a todos os Conselheiros. Muito obrigado. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 

Item 7 -  Várias. 

Carlos Edmundo Miller Neto – ... O que me traz aqui nesse assunto de Várias, Sr. 
Presidente, eu fico muito assim satisfeito de ser nesta reunião em que o senhor comentou 
o “basta”. Existe aqui no Clube aqueles que andam e parece que tem um alvo nas costas ou 
na testa. 
 
Presidente – É verdade. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Todos somos pinheirenses, o Conselho Deliberativo é do 
Esporte Clube Pinheiros. Vim aqui para trazer uma contribuição. É uma contribuição sobre 
um assunto que acho que é extremamente importante, porque tenho acompanhado 
recentemente através das redes sociais a polêmica que se criou com a Revistaria do 
Esporte Clube Pinheiros, Revistaria Pinheiros. E que se isso era alguma coisa que o 
associado queria, Revistaria ou queria que pusesse, não sei, açaí, enfim, alguma coisa que 
não quero discutir se é A, B ou C, não quero falar se existe palmeirense, corintiano ou são 
paulino, não é o meu caso. O que noto é que, não somente foi uma polêmica grande que 
se discutiu muito através de redes sociais, já foi falado aqui em nosso Conselho. E notei no 
final de semana, teve uma pesquisa, respondi à pesquisa e vou aqui colocar o que pus na 
pesquisa. Mas notei pessoas espalhadas com tablets para pesquisar se o associado queria 
A, B, C ou D, enfim, um determinado posicionamento. E acho que o nosso centro esportivo, 
aliás, como todas as instalações do Clube, tem que ter um olhar mais estrutural, mais 
completo, mais do atendimento ao que o associado efetivamente necessita, mas não: 
Olha, quero isso ou aquilo”, essa resposta imediata não resolve os problemas estruturais 
do Esporte Clube Pinheiros. Os nossos problemas são grandes, é só ver o Plano Diretor, 
todos aqueles que tomei conhecimento, inclusive o último feito durante a gestão do 
Cappellano, foi revisão de um Plano Diretor feito antes pelo Presidente Antonio Moreno, o 
que acontece? O que tem que ser feito no Clube tem que ser pensado à luz de tudo aquilo 
que se pesquisa. Não a pesquisa: Você quer que diminua a mensalidade? Evidente que se 
fizer uma pesquisa dessas 100% das pessoas vão dizer: Eu quero que diminua a 
mensalidade. A pesquisa tem que ser algo com a objetividade de interpretar o que 
realmente é necessário. E nós temos uma estrutura aqui no Esporte Clube Pinheiros que de 
certa forma é limitada. O Clube tem seus ativos, têm seus prédios, temos, por exemplo, 
coisas maravilhosas, aqui temos uma garagem ali na Faria Lima que é pouco utilizada. Já 
houve uma época que se privilegiava em termos de valores aqueles que parassem seus 
carros em determinado período do dia lá na Faria Lima, por quê? Porque essa garagem da 
Tucumã é muito utilizada por aqueles que fazem atividades rápidas ou aquelas atividades 
que exigem a busca de crianças. Vai pegar crianças na Escolinha, têm crianças na Escolinha, 
tem Natação.  
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Presidente – Os que vão ao Poli fazer Fitness. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Vão ao Poli, enfim, o que acontece? Num determinado 
momento foi estudado que “Olha, durante a semana em tal horário nós vamos privilegiar o 
uso desta garagem por aqueles que estacionam por menos tempo”, ou seja, aquela trava 
de acima de 5 horas estacionando que fique numa garagem mais longe. Aliás, como se faz 
em aeroporto, se a gente encostar o carro no terminal de passageiros paga-se mais caro do 
que quem vai parar longe ou deixar o carro uma semana no aeroporto porque viajou e 
resolveu ir de carro. Estou falando isso, porque o Clube tem ativos e a gente tem de pensar 
muito no que fazer. Isso o que mostra são as pesquisas. No caso que comecei aqui falando, 
que foi da Revistaria, e não sou nem a favor de um ou de outro, por favor, não quero 
defender nem A, nem B, nem C, o que vejo é que temos um centro esportivo, a entrada do 
centro esportivo, não sei quantos conhecem a verdadeira história do centro esportivo, 
porque a entrada do centro esportivo, um prédio que tem quase 15 mil m² de área 
construída, tem 120x40, são poucos os pisos que se repetem, mas têm áreas, se a gente 
pegar dá 12, 13 mil m², e a entrada é a coisa mais acanhada do mundo, não é compatível 
com isso. A história foi contada pelo Eduardo Castro Mello quando foi contratado para 
primeira reforma da pista aprovada neste Conselho há 15 anos, em que ele disse que a 
entrada do centro esportivo era pelo nível da piscina, por uma questão de laje, subpressão 
que não foi considerada, etc., que foi levantado da ordem de 3,40 metros, alguma coisa 
assim. Ou seja, nós entramos pelo subsolo do prédio. Óbvio, foi feita uma escada para 
acessar o salão que foi criado para o Centro Pró-Memória, que fica bem na frente, deixou 
mais apertada ainda a entrada. E a verdade é que toda a circulação que existe dentro do 
centro esportivo é extremamente comprometida no seu nível de entrada. Estou falando 
isso, porque quando tive oportunidade de colaborar na Diretoria de Patrimônio por quatro 
anos, nós encomendamos uma pesquisa de fluxo naquele local. Essa pesquisa foi feita em 
2018. Quem descobriu como fazer essa pesquisa, contratação, etc., foi o pessoal da área de 
Planejamento, o Danilo e a competentíssima Dra. Yara, que foi quem descobriu como se 
instalar câmeras. Foi feito um trabalho durante 60 dias e foi feito um levantamento do 
fluxo real daquela área. Por quê? Porque aquela área tem um problema seriíssimo, durante 
a semana existe a fila dos elevadores. Não dá para aumentar o fluxo dos elevadores, todas 
as medidas tomadas, foi instalado um 3º elevador, uma velocidade maior, foi feito um 
elevador, que era o elevador vamos dizer expresso. Nada disso diminui as filas, 
principalmente no período entre 15h e 16h30, aquilo ali é um horror. A partir das 14h30 
temos filas naquele local, que se alastram até às 17h30. Mas o pico, que é das 16h é um 
absurdo, dada ordem de 1500 ou 1400 pessoas, considerando o fluxo de entrada e saída. 
Não bastasse o número de pessoas, existe ainda naquela área super estreita, que com a 
reforma da piscina olímpica, quando se transformou na piscina Myrtha diminui muito a 
área, porque temos a tubulação, que é necessária, não tem o que falar. O que estou 
querendo trazer aqui é o seguinte, aquela entrada, foi estudado na minha época, ela 
precisa de alguma coisa estruturante, tem que se resolver os problemas do Clube. O 
problema do Clube não é ter a Revistaria ou ter açaí ou ter a loja, etc., nós temos um 
problema sério estrutural. E dá para contemplar todos os usos com projetos inteligentes, 
com soluções inteligentes, que nós temos condições de desenvolver parte aqui, contratar 
profissionais habilitados que possam resolver efetivamente isso e que vão colocar o que for 
necessário. Mas nós temos problemas seriíssimos ali na entrada do centro esportivo, que é 
resolver as filas e onde ficam os acompanhantes das escolinhas de Natação. Esse é o 
grande problema que temos estrutural para o associado. O restante vai ser consequência 
disso. E vai ter espaço para loja, revistaria, açaí ou outras coisas que sejam necessárias, 
mas precisa ser estudado. Trago aqui isso, trouxe comigo, fui no meu próprio Dropbox, 
tenho tudo aquilo na época que participei da Diretoria, tenho esses elementos. Com as 
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pesquisas que foram feitas, vou deixar aqui no Conselho, mas isso se encontra disponível 
na área de Patrimônio, acho que não é resolver se é A ou B, é resolver a estrutura do Clube 
e pensando: Olha, temos outros usos e serviços para o associado, seja açaí, seja revistaria, 
seja o que for. E o que respondi na pesquisa é: Hoje se deixe do jeito que está e vamos 
estudar como resolver o problema daquela área como um todo, inclusive tendo um 
acolhimento, porque se chove tem que chegar com o guarda-chuva e já entra no prédio. 
Deveria ter o espaço para a gente poder entrar e afastar. Isso tudo requer área, tem aquela 
escada, têm equipamentos mil naquele local. Tudo isso tem que ser estudado e resolvido. 
Então, o que trago aqui como contribuição à Diretoria, de ter sempre um olhar mais global 
com tudo aquilo que a gente faz, nós fazemos aqui no Clube, por quê? Porque nós temos 
que pensar no que é nosso Clube daqui a cinco anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 
muitos de nós não estaremos aqui, daqui a 30 anos, isso que é o importante. E acho, Dr. 
Manssur, trago aqui como contribuição, para que essas coisas possam realmente atender 
os associados, não é se é A ou B, para mim, até gosto da revistaria porque meus netos vão 
lá e compram figurinha e acho isso uma coisa maravilhosa, aprendendo a mexer com 
dinheiro, mas é uma coisa muito pequena e muito localizada, o importante é resolver a 
estrutura do Clube para aquele local. Agradeço a todos vocês que tiveram paciência de me 
ouvir, meus colegas do Conselho, Sr. Presidente, Sr. Presidente também, e desejo a todos 
que estão aí pela internet, agradeço a todos e desejo boa noite. 
 
Regina Helena Secaf – ... Dr. Manssur, venho hoje aqui para falar principalmente com o 
senhor. Acho, Dr. Manssur, que estamos com um problema bastante sério nas Comissões 
Processantes. A maneira como é constituída, a maneira como age, a meu ver 
politicamente, porque da maneira como ela é eleita, Dr. Manssur, nós temos aqui uma 
maioria que elegeu o Presidente e esta mesma maioria elege as Comissões e a mesma 
maioria elege a Comissão Processante. Então, se a gente for analisar de maneira maliciosa 
pode talvez acreditar que essas Comissões podem agir politicamente. Vou dizer ao senhor, 
Dr. Manssur, que estou sentindo na pele uma perseguição, a meu ver em tese, tudo que 
vocês quiserem falar para não me processar de novo, porque eles decidem qualquer coisa. 
Pedi para um amigo meu que é advogado, porque não adianta eu escrever com as minhas 
palavras, precisa ser um advogado. Sinceramente não vou pagar um advogado para me 
defender aqui dentro, mas, fora, talvez, porque isso está ficando uma brincadeira muito 
sem graça, muito sem graça. É preciso destruir esse monstro, Dr. Manssur, que uma vez o 
senhor me disse que criou e iria destruí-lo, porque não é possível que tudo seja feito neste 
Clube à base de política. Nós estamos num momento violento de política neste Clube, 
violento. Nunca imaginei que fosse ser assim. E declaro que não aguento mais, não vejo a 
hora que acabe meu mandato, porque a coisa é assim: Olha, se fizer isso eu faço aquilo”. 
Não dá, desculpe-me, Dr. Manssur, falar diretamente ao senhor sobre esse assunto, mas 
acho que a situação realmente está muito grave. Outra coisa que queria dizer. Eu mandei 
para o Conselho um pedido de análise da mudança do texto das licitações. Houve uma 
mudança explícita, ajudando a participação de algumas pessoas, de algumas empresas no 
processo licitatório. Então, só quero ler aqui muito rapidamente o que escrevi para o 
Conselho: Reparei que nas licitações foi mudado o texto do pré-requisito. Entendo que 
essa mudança não poderia ter sido feita sem passar pelo Conselho, parece estar em 
desacordo com o nosso Estatuto. Então, vamos lá, pré-requisito como era: Não poderão 
participar do processo licitatório pessoas jurídicas de que façam parte o cônjuge, 
companheiro (a), descendentes, ascendentes, colaterais, consanguíneos, afins, até o 
terceiro grau civil, dos Membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria, 
dos Diretores Adjuntos, assessores ou ocupantes de cargos ou funções da Diretoria, 
qualquer que seja sua denominação, conforme o Art. 71, do Estatuto Social. 
Surpreendentemente eu encontro, aliás, procurando uma licitação em especial, que não 
encontrei, mas depois falarei sobre isso, eu encontrei outro texto, que está assim: Caso o 
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processo licitatório conte com a participação do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, 
da Diretoria. Senhores, caso o processo licitatório conte com a participação, sendo que 
antes era assim: Não poderão participar do processo licitatório. Quem mudou? Quando 
mudou? Por que mudou? E recebo uma resposta hoje da Diretoria, dizendo que está nos 
conformes, está nos conformes. Estou achando que isso é para facilitar algumas pessoas de 
participarem dos processos licitatórios. Está muito errado, Dr. Manssur, está muito errado. 
Nós sabemos, eu sei, todo mundo aqui sabe que tem gente que participa, há anos que 
presta serviço para o Clube e está sentado neste Conselho. E aí o que acontece? Você 
manda isso, vem uma resposta inócua, absurda, dizendo: Não, está tudo nos conformes. 
Não está, Dr. Manssur. Teriam que no mínimo pedir ao Conselho para trocar esse texto da 
licitação, já que ele é estatutário. Então, as coisas ficam difíceis, muito difíceis, de continuar 
neste Conselho, de continuar falando, porque é assim, você fala e “Ah, vamos fazer um RO, 
vamos dar uma suspensão”. Gente, nós estamos perdidos dentro deste Clube, nós estamos 
perdidos aqui. Outra coisa que gostaria de falar, o Miller falou, umas pessoas falaram, vou 
voltar nesse ponto da pesquisa. O texto da pesquisa é algo inacreditável numa Diretoria, 
que não sei quem foi que fez. Soube que foi o Planejamento, mas não tenho certeza de 
quem escreveu aquilo. Acredito que aquelas palavras não pertençam ao vocabulário da 
Renata Campos. Uma pesquisa in-du-zi-da, onde diz: Você quer que fique a revistaria/café? 
Oi? Se eu respondo revistaria/café, a Diretoria vai falar: Ahaha, ela escolheu café! Que isso, 
senhores? Uma coisa que partiu de um evento de marketing, caiu nesse absurdo total que 
aconteceu com a revistaria. Todos os colaboradores tiveram os seus contratos suspensos 
durante a pandemia. Qual é o problema com o Luciano? Não entendo, não consigo 
entender. Ah, porque ele está incomodando, tem gente que fala: Ah, ele não usa uniforme. 
O contrato dele não manda usar uniforme, quem tem que usar uniforme é o empregado 
dele. É uma implicância. É uma coisa que o sócio gosta, porque me lembro que as crianças 
iam comprar lá na Cabana do Pai Tomás. Quando minha filha era pequenininha subia 
aqueles degraus do caixa e era uma alegria para ela ir lá e comprar o sorvetinho dela ou 
comprar o refrigerante, qualquer coisa. Ela recebia o troquinho, fazia conta. Não temos 
mais isso, né, não temos mais a Cabana do Pai Tomás. Onde essas crianças migraram? Para 
a revistaria. Vejam, porque são pessoas honestas. Se tem uma coisa que são, são honestos. 
Tivemos um evento no Clube esta semana que, problema, né. Uma funcionária 
fotografando o cartão de crédito de uma criança, dos dois lados. E o que eu disse sobre 
isso? Será que são as funcionárias só? ... Será que é funcionária? Não, a funcionária foi 
proibida de entrar no Clube, mas isso foi para Ética. Então, quem vai falar na Ética? O 
colaborador, que pode chegar lá e falar assim: A culpa é da funcionária, mesmo que não 
seja, porque sempre cai para o funcionário. É difícil, acho que a funcionária deveria, sim, 
depor. Acredito que daqui a alguns meses a gente vai procurar onde está essa funcionária e 
deverá estar em outra filial da mesma empresa. As obras, gostaria de pedir sinceramente, 
eu sei que o Salão de Festas está no Ministério Público, mas já foi pedido ao Ministério 
Público a reforma do Salão de Festas no que consta do seu banheiro, cozinha, não sei mais 
o quê. O Salão de Festas está rachado. 
 
Presidente – São obras essenciais. 
 
Regina Helena Secaf – Cai água, pinga água naquele piso superior, que tem que pôr 
plástico, tem que pôr balde, está caindo água na parte elétrica. 
 
Presidente – Questão virou sanitária e de segurança. 
 
Regina Helena Secaf – Eu acho que é proposital, Dr. Manssur, de verdade, estou achando 
que eles estão loucos para que esse Salão de Festas caia. Mas só que tem gente que 
trabalha lá dentro, e é do DAS, que é a melhor parte que nós temos do Clube. As pessoas 
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trabalham lá, as pessoas passam dias separando roupas para os nossos funcionários, estão 
lá. Pinga, está rachado, o teto está rachado. Fui ver da casa de uma amiga minha que mora 
ao lado e que mora num andar alto. O teto está rachado, não tem ninguém mexendo. É 
proposital, só posso imaginar que seja proposital, de verdade. Outra coisa, nós aprovamos 
aqui a obra da Yoga. Maravilha. Me parece que a Comissão de Obras pediu um segundo 
parecer estrutural. 
 
Presidente – Que foi distribuído. 
 
Regina Helena Secaf – Isso. Parece que aconteceu a mesma coisa. Gostaria de pedir uma 
explicação formal para a Comissão de Obras, porque me parece que na obra da Zumba 
aconteceu algo parecido, estrutural, uma coluna que foi meio cortada. Gostaria de pedir 
para a Comissão de Obras, porque, gente, este prédio do Poli, Jesus, só por Deus! 
 
Flavio Henrique Rosa Tatit (em aparte) – Regina, apenas para esclarecer a sua 
preocupação, no dia 16 de novembro, ou seja, na semana passada, a Comissão de Obras 
pediu para que a Diretoria fizesse um reforço no 1º andar na viga 62, tendo em vista o 
parecer que recebemos de uma reforma semelhante que será  realizada  no 2º andar,  
parecer este emitido no dia 09 de novembro onde foi concluído a necessidade de reforço 
em uma viga, ou seja, na hora que tomamos conhecimento desse parecer, como  sabíamos 
que no 1° andar havia sido realizada reforma semelhante, no dia 16 de novembro 
solicitamos que a Diretoria tomasse as providências. Pelo que estamos sabendo, essas 
providências estão sendo tomadas e amanhã ou durante esta semana o escritório do Dr. 
Mario Franco vai dar uma posição sobre o reforço que deverá ser feito no 1º andar. Era 
isso que queria esclarecer. Podem ficar tranquilos que as providências estão sendo 
tomadas. 
 
Regina Helena Secaf – Tenho certeza que as providências serão tomadas, Tatit, porque 
acho que vocês são os responsáveis, porque na verdade vocês são os engenheiros. Acho 
que a Diretoria, depois que aprova as contas ninguém mais é responsável por nada, mas a 
obra fica aí. Você sabe disso, a obra fica aí. 
 
Presidente – Perfeito. Vou encaminhar à Diretoria. 
 
Regina Helena Secaf – Muito obrigada a todos. 
 
Presidente – A senhora fez uma primeira colocação dirigida ao Conselho, vou pedir licença 
ao Dr. Rossetti, serei breve, porque ele é o último que fala. Veja, Sra. Regina, já tramitava 
no Conselho há muitos e muitos anos um projeto para criação de uma Comissão 
Processante Permanente que poderia examinar em grau de recurso as decisões proferidas 
pela douta Comissão Processante instituída no âmago da Diretoria, voltada aos associados. 
E também apreciar com competência privativa as questões onde em tese estariam 
envolvidos atletas beneméritos, Diretores e Conselheiros. Isso tramitava há anos. Qual era 
a origem disto? É que às vezes, todos nós somos passíveis em algum momento de algum 
deslize eventual, havia aí uma pequena discussão entre Diretor com Conselheiro, 
Conselheiro com associado, em suma, e isto vinha para o Conselho Deliberativo e estas 
matérias importantes, todas o são, que deliberamos hoje, por exemplo, ficavam 
aguardando uma discussão de horas e horas, às vezes menores. Distribuída para 216. Digo 
à senhora que nem nas cortes internacionais que apreciam delitos da maior gravidade, as 
partes são julgadas por 216 pessoas. Então juntamente com uma pessoa cuja memória irei 
reverenciar ad eternum, José Geraldo Louzã Prado, resolvemos nos debruçar e, juntamente 
com Comissão específica, elaborar esse Regimento Processual. Trouxemos ao Conselho. Ele 
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foi aprovado. E a sua constituição de seus Ilustres Integrantes é composta por Conselheiros 
e com representantes do corpo associativo. A partir do momento em que o Regimento foi 
aprovado e implementado, realizaram-se as eleições no âmbito do Conselho para escolha 
de seus integrantes. E a partir do momento em que proclamados os resultados, é assim 
que penso e assim me permitam dizer que eu acho que deve ser, a pessoa investida dessas 
atribuições de analisar conduta de seus pares e de seus iguais, e eu o fui ao longo de 
muitos anos, na honrosa, essencial e fundamental entidade da qual profissionalmente 
participo pela minha formação profissional, ela se deve desvincular a tudo, menos a dois 
princípios: da sua ciência e de sua consciência. No mais ela não deve absolutamente se 
louvar em nenhuma outra condição. É um órgão que está no Art. 20, do Estatuto Social, 
portanto, independente como o é Conselho Fiscal, como somos nós Conselho Deliberativo, 
como são as Comissões Permanentes, que são os órgãos consultivos da Casa. Portanto, e 
eu vejo na parte exterior, é preceito constitucional, que o órgão executivo nomeia até 
magistrados para cortes superiores. E quando eles exercem suas elevadas atribuições eles 
olham apenas e tão somente os fatos e as provas, não deve haver qualquer outro vínculo. E 
tenho consciência de que assim o é externamente e não tenho porque dizer que não seja 
assim internamente. Portanto, esta é uma deliberação que foi adotada no Conselho 
Deliberativo, as pessoas foram eleitas pelo Conselho Deliberativo, são associados como 
nós, Conselheiros, muitos talvez estejam até aqui presentes e que tenho certeza, pelo 
menos assim espero, que eles estejam a cumprir as suas atribuições na forma como consta 
do respectivo Regimento. E tendo apenas dois nortes, consciência e a ciência. Amanhã 
terei uma reunião onde vou implementar novamente, que já existe, instituto da mediação. 
Por sugestão de um ilustre colega meu, vou tentar também instituir o Termo de Ajuste de 
Conduta, que é o TAC, e vou também pedir licença para acentuar que a liberdade de 
expressão é garantia constitucional, não existe, porém, direito absoluto, nenhum direito 
absoluto. A liberdade de expressão está limitada à observância do regramento legal 
vigente interna e externamente. A liberdade de expressão, e quem sou eu diante de tantos 
mestres que tem falado a respeito disto, para discorrer sobre os princípios da liberdade de 
expressão, que deve ser observada, sim, mas nos exatos limites da lei. Se porventura existe 
o desbordamento da liberdade de expressão há um corolário lógico desta conduta por 
aquele que se sentir, ou em tese, alcançado por este eventual excesso na liberdade de 
expressão, o direito de buscar a sua eventual consideração perante os locais apropriados. 
O direito de defesa lá está totalmente consagrado, com recursos, que devem ser 
manejados, porque uma só decisão nem sempre às vezes pode contemplar aquilo que deva 
ser considerado como veredicto final. Então, coloco para a senhora com muito respeito, 
que é um órgão criado pelo Conselho, com elementos escolhidos por eleição efetuada no 
Conselho. Aceito as suas ponderações. Falei, sim, que fui eu, eu não, Dr. Louzã, com a 
minha singelíssima participação, os responsáveis pelos trabalhos ao lado da Comissão 
Especial da elaboração do Projeto de criação do referido Órgão. Não me lembro, com a 
devida vênia, de ter falado que iria destruir o próprio filho que criara, juntamente com o 
colega já falecido. Mas o que posso dizer à senhora, volto, é regimental, e a senhora citou 
bem o Estatuto, que vertentes políticas, chapas políticas existem apenas num período 
determinado, que antecede o pleito eleitoral, fim do qual se desfazem e ficam a prevalecer 
apenas para a indicação dos Suplentes. Sei que esta é a norma, tenho perfeito 
conhecimento, porque sou obrigado a saber o costume usual, que nem sempre é assim, 
mas na verdade há de ser assim, porque concluído o pleito eleitoral, como disse o ilustre 
Engenheiro Novaes, nós todos somos vertentes de uma só corrente, Esporte Clube 
Pinheiros. Com relação aos demais itens da senhora, inclusive o da revistaria, porque os 
demais eu vou encaminhar à Presidência do Clube, os Poderes são independentes entre si, 
mas eles devem ter harmonia. E nessa harmonia existe o diálogo. E nós consideramos 
muito o diálogo. E dialoguei com a Diretoria, que tem descortino, que tem tolerância, que 
tem compreensão. E posso dizer para a senhora: Pode ficar tranquila que este assunto da 
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revistaria, mercê da compreensão com quem tive a honra de falar por solicitação de um 
Conselheiro que quero como um elemento ligado intimamente a mim, como todos os 
senhores e que está aqui presente, este assunto será satisfatoriamente resolvido graças à 
compreensão do órgão Executivo com quem nos exatos limites de minhas atribuições 
exerço um constante diálogo e assim sempre o farei, porque os Poderes hão de ser 
harmônicos entre si. Eram essas as considerações que tinha a dizer à senhora da forma 
mais respeitosa, porque tenho pela senhora, como pelos demais, um enorme respeito, 
uma enorme admiração. E os senhores podem contar comigo para tudo que lhes for 
necessário, porque onde estiver um Conselheiro eu estarei presente se assim ele o 
permitir. Era o que eu tinha a dizer a respeito da sua manifestação. 
 
Regina Helena Secaf – Obrigada, Dr. Manssur. 
 
Gilberto Maria Rossetti – ... Venho aqui para trazer uma mensagem breve, trazendo um 
pouco do que aconteceu na reunião de hoje. Agradeço, Dr. Manssur, pela mensagem de 
procurar a paz dentro do Clube, acho importantíssimo, fico tocado por ver uma pessoa 
como o senhor fazer essa manifestação dessa forma tão emotiva. E acredito que a procura 
da paz entre todos no Clube só é possível se houver a busca permanente de um ambiente 
harmonioso, onde o Clube possa buscar os seus objetivos. E o objetivo primordial do 
Esporte Clube Pinheiros é incentivar a prática esportiva, competitiva especialmente entre 
os mais jovens. Se hoje temos atletas Veteranos e Master é porque um dia todos foram 
atletas jovens, das categorias infantis, juvenis. Hoje a gente teve o prazer de parabenizar o 
Pedro Sansone de Andrade, que bateu vários recordes e ganhou muitas medalhas em 
nome do Brasil e do Esporte Clube Pinheiros no Campeonato Sul-Americano. A mesma 
equipe que o Pedro faz parte, a equipe do Esporte Clube Pinheiros foi hoje para um 
Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, mas não houve disponibilização para eles de 
nenhuma van do Clube para que pudessem ir até ao aeroporto. Cada um deles teve de 
providenciar o próprio transporte para ir até Guarulhos para pegar o voo para poder 
participar pelo Pinheiros, representar o Pinheiros. Obviamente toda equipe de Natação é 
grata à Diretoria por proporcionar que eles possam fazer a viagem de avião até lá, se 
hospedar e poder competir, mas fica aqui a indagação, assim: Qual é o objetivo fazendo 
esse tipo de economia? Assim, uma van que atende tantas equipes Master, coletivo, 
equipe do Futebol Menor durante os finais de semana, e tudo mais, não estar disponível 
para poder levar. Isso evoco da minha solicitação na última reunião, para que todos 
debrucemos todas nossas atenções na proposta orçamentária da próxima reunião, para 
que ela realmente tenha o foco de investir no esporte do Pinheiros, para que o Pinheiros 
continue formando atletas e formando novos pinheirenses, para que um dia eles possam 
cuidar do Clube como a gente cuida dele hoje. Presidente Ivan, Vice-Presidente Brazolin, 
por favor, peço especial atenção de vocês e de todos os Conselheiros presentes, seja no 
Plenário, seja virtualmente, vamos juntos encontrar uma saída para continuar investindo 
no esporte e nos nossos jovens. É isso que a gente precisa para que o Clube tenha um 
ambiente harmonioso, enquanto as modalidades lutarem entre si por migalhas não haverá 
paz. Temos recursos, temos capacidade de investimento, podemos fazer. Vamos juntos 
encontrar o caminho. Obrigado, Dr. Manssur, obrigado a todos. 
 
Presidente – Muito bem, uma honra ouvi-lo, sempre com excelentes colocações. Muito 
obrigado, doutor. Não há mais inscritos, como lhes dissera, cento e sessenta e cinco 
Conselheiros estiveram presentes ou aqui no Plenário ou na modalidade virtual. Eu os 
convido para a importantíssima reunião do dia 29, onde iremos deliberar, discutir e decidir 
sobre a proposta orçamentária do próximo ano. No dia 04 teremos a Assembleia Geral 
para alteração do Estatuto em dois pontos importantíssimos, principalmente aquele que 
diz respeito à isenção do IPTU. E assim é vida que segue. Espero poder no dia 29, estando 
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com os senhores e ao depois dar por encerrados os trabalhos normativos, comuns do 
nosso Conselho e estarmos sempre juntos. Só gostaria de dizer, se os senhores me 
permitirem, em cinco minutos. Na minha manifestação fiz duas citações e me esqueci da 
última, e é do maior orador sacro deste país, da língua portuguesa, melhor dizendo, Padre 
Vieira, e ele dizia, que o sentimento mais importante do homem é a união. Pessoas 
dispersas colocadas cada qual em um canto elas estarão obviamente desunidas. Se elas se 
juntarem, a declamação é livre, elas formam um exército. Materiais de construção 
lançados ao léu, visualizando-os parecerá entulho, se nós os unirmos poderemos ter uma 
embarcação. Até o homem, que é a maior obra do Criador é união de corpo e de alma, 
porque se só fosse corpo seria cadáver, se só fosse alma seria espírito. O Criador uniu e fez 
esta obra, que é a mais importante, que é são as criaturas que compõe a humanidade, que 
devem andar unidos, perfilhando a realização do bem. Por isso que lhes digo, o prefixo é 
igual, mas o significado é muito diferente. Contra o ódio e o rancor, por mercê de Deus, paz 
e amor. 
 
 
ENCERRAMENTO 
Presidente - Deu por encerrados os trabalhos às 22:27 horas. 

 
 

* * * 

 

 

Obs: esta Ata foi aprovada na 725ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 29 de 

novembro de 2021, com a retificação já dela constante.. 
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