
7ecp.org.br

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

FRANCISCO CARLOS 
COLLET E SILVA
PRESIDENTE

Os Conselheiros do Esporte 
Clube Pinheiros, em recente 
reunião, conferiram-me o mandato 
de Presidente do Conselho 
Deliberativo, por dois anos. Sinto-
me sobremodo lisonjeado com 
semelhante distinção e agradeço a 
confiança em mim depositada.

Entendo que o Conselho 
Deliberativo, para atender à 
expectativa do Associado, precisa 
agir com dinamismo, dando 
respostas estudadas e discutidas, 
em ambiente plural, para que surjam 
soluções criativas e interessantes, 
tudo em busca do Fim Maior: o bem 
do Esporte Clube Pinheiros.

Os Conselheiros, por disposições 
estatutárias e regulamentares - 
então no exercício de competência 
indeclinável - não devem ser 
apenas destinatários de decisões 
já tomadas, mas, isto sim, 
interlocutores ativos e participantes. 
Afinal, representam os Associados 
do ECP e devem ser canal de suas 
aspirações e demandas.

Nesta esteira, consoante pugnei 
em minha campanha eleitoral, 
é importante que a Mesa do 
Conselho, Comissões Permanentes 
e de Sindicância sejam integradas 
por Conselheiros representantes 
dos diversos matizes políticos 
que compõem o Colegiado, de 
maneira proporcional. Não faz 
sentido - tampouco se apraz 
com o primado republicano e 
ideal democrático - que todas as 
importantes funções do CD sejam 
ocupadas apenas por chapa que 
detenha eventual maioria, em 
detrimento da representatividade 

dos Associados. O Conselho 
Deliberativo é plural; a Mesa do 
CD e suas Comissões Permanentes 
também devem ser.

Este desiderato, ainda bem, 
foi atingido, mercê da vontade 
manifesta dos Conselheiros 
que elegeram as Comissões 
Permanentes de coligações 
partidárias diferentes, favorecendo, 
assim, a análise abrangente dos 
relevantes assuntos submetidos à 
apreciação do CD.

Prestigiarei, não poderia ser 
de outro modo, as Comissões 
Permanentes; afinal são órgãos 
colaboradores do Conselho e 
da Diretoria. A composição das 
Comissões, por ser plural, permitirá 
entendimentos diversos de seus 
membros, pois se sabe que em 
todas as ciências, posicionamentos 
técnicos fundamentados e 
distintos são admitidos, sem 
que isto implique em erro. Isto, 
sem embargo de ser justificável, 
propiciará aos Conselheiros 
conhecer as diferentes vertentes 
da mesma matéria. A luz surge do 
confronto de opiniões distintas.

Desejo Conselho Deliberativo 
integrado, produtivo e plural, 
exercendo em plenitude sua 
competência e próximo do 
Associado: razão e motivo de sua 
existência.

Em breve, os Associados poderão 
acompanhar as Sessões do 
Conselho Deliberativo, em tempo 
real, via internet, no site do ECP, 
mediante digitação dos respectivos 
números de matrícula e senha. 

Essa providência aproximará 
os Associados do Conselho 
Deliberativo, a par de possibilitar 
o integral conhecimento das 
matérias submetidas ao crivo do 
CD e dos correlatos debates e 
posicionamentos.

Estou certo que cometerei erros 
involuntários, isto é humano e 
natural, mas jamais transigirei 
com as prerrogativas dos 
Conselheiros e tampouco abrirei 
mão da competência do Conselho 
Deliberativo. Porém, em qualquer 
hipótese, não prescindirei, sempre, 
da ajuda e colaboração de todos 
os Conselheiros e dos Associados 
do ECP. Vamos caminhar juntos.

“Eu não troco a justiça pela 
soberba. Eu não deixo o direito 
pela força. Eu não esqueço a 
fraternidade pela intolerância” 

(Rui Barbosa)

“PRIMEIRO SÊ LIVRE; DEPOIS PEDE A LIBERDADE” 
(FERNANDO PESSOA)
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