
ATA  RESUMIDA  DA  386ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 8/11/93

1. DATA E PRESENÇA:
Dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 20h30m, com 
cento e cinqüenta e cinco Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente             : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente     : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretario: Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Adalberto Luiz Federighi

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou instalada a reunião. Chamou para tomar posse os Suplentes Gerson de Oliveira, 
Luiz Roberto Tavolieri de Oliveira,  Luiz Dias Patrício Júnior e Paulo de Tarso Meinberg. Declarou 
empossados os Srs. Luís Roberto Tavolieri de Oliveira e Paulo de Tarso Meinberg. Propôs voto de pesar 
pelo falecimento do Sr. Renato Belanti, esposo de Nilza Maria de Castro Inserra Belanti, da Comissão 
Especial Feminina, ocorrido em 4/9/93, aprovado. Leu proposta da Cons. Sílvia Schuster de voto de 
louvor à seção de Ginástica Olímpica, que conquistou o Campeonato Paulista, categoria Adulto, com 
destaque aos atletas José Maier Baguti, Heron Bambino, Cristiano Albino, Melissa Tsujimoto, ao técnico 
e coordenador, aprovado.

Primeiro Secretário - Comunicou o recebimento de carta da Diretoria informando que o Cons. Miguel 
Carlos  Cagnoni demitiu-se do  cargo de Diretor  Adjunto de Natação.  Comunicou que  se  encontra à 
disposição, na Secretaria do Conselho, para consulta dos candidatos às eleições de maio próximo, a 
relação geral de associados, com endereços e telefones.

Presidente -  Explicou  que  na  reunião  de  18  de  agosto  pp.  foi  aprovado  um  voto  de  pronto 
restabelecimento  ao  Dr.  Euryclides  de  Jesus  Zerbini,  sendo  que  aquela  comunicação  não  foi 
encaminhada, devido ao seu falecimento ter ocorrido no sábado seguinte, não tendo havido tempo entre a 
votação da proposta e a formalização da mesma.

Edgard Ozon - Consignou voto de louvor à Presidência do Clube, à Diretoria de Esportes e Adjunta de 
Tênis,  pela  realização,  no  Clube,  do  Campeonato  Internacional  de  Tênis/WATT,  aprovado. 
Cumprimentou o Diretor Cultural pela programação que vem sendo exibida aos sócios, propondo-lhe 
voto de louvor, aprovado.

Walter Persson Hildebrandi -  Falou em nome da Comissão Especial  de Comunicações e Eventos, 
concitando os Conselheiros a prestigiarem o Jantar de 10 de dezembro pf..

Vicente Carlos Gonçalves - Convidou os Conselheiros a comparecerem à inauguração do elevador da 
Sede Social. Disse que a Diretoria deverá encaminhar convite, mas que fazia questão de antecipá-lo por 
ser uma conquista do Conselho.

Presidente - Tornou a chamar os Srs. Gerson de Oliveira e Luiz Dias Patrício Júnior para tomarem 
posse, mas estes não estavam presentes. Encerrou o Expediente e explicou que a ata da reunião anterior 
não seria apreciada, pois a reunião encontrava-se em sessão permanente, ainda não terminada.

Item 1 - Apreciação  do  processo  CD-12/93,  referente  à  proposta  da  Diretoria  de  utilização  de 
recursos do Fundo Especial para: a) ampliação do Ginásio de Musculação; b) construção de nova 
Portaria do CCR; c) reforma do Hall  do Boliche e Restaurante do CCR; d) reformulação da 
Entrada Elétrica  e  Cabinas;  e)  construção do  Centro  de  Formação Cultural;  f)  instalação  de 
equipamentos para teleinformática; g) regularização do Clube junto à PMSP, para adequação às 
normas de segurança e combate a incêndio; h) Plano Diretor (exercício 1994).
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Presidente -  Lembrou que  antes  da  reunião  tinham sido distribuídos:  carta  da  Diretoria  retificando 
parcialmente sua proposta, propondo a aprovação de algumas obras e serviços prementes e a intenção 
com relação a outras obras, que demandarão apreciação oportuna pelo Conselho; e, também, voto em 
separado do Cons. Antides Baroni Filho, Vice-Presidente da Comissão Financeira.

Ruy Lansaro Paganini - Disse que depois da conclusão do último Plano Diretor a preocupação maior 
do Conselho relacionou-se à manutenção preventiva e corretiva dos próprios do Clube. Hoje se observa 
que essa manutenção está sendo levada a efeito pela Diretoria de Patrimônio. Acontece que as idéias 
novas se constituem em condição “sine qua non” para que o Clube continue prosperando, em que pese os 
aspectos recessivos da economia atual. Posicionou-se favoravelmente à intenção da obra do Ginásio de 
Musculação,  pois  o  existente  está  obsoleto;  mas o  pedido,  apesar  de  ser  de  médio  vulto,  deve  ser 
precedido de um anteprojeto para que se verifique sua viabilidade orçamentária e financeira. Além disso, 
o sócio deve ser consultado a respeito, por meio de ampla pesquisa. Finalmente, disse que estava de 
acordo com os itens relacionados como prioritários pela Diretoria, mas que era importante que os demais 
não fossem deixados de lado, ainda que tenham menos urgência.

Reinaldo Pinheiro Lima - Entendeu necessárias as obras propostas, mas gostaria de ouvir a Presidência 
da Diretoria sobre como pretende executá-las. Ressaltou que o Conselho é um órgão autônomo e assim 
tem funcionado, com a mesma independência que a Diretoria vem gerindo o Clube e tem comparecido, 
sempre que solicitada, para prestar esclarecimentos e expor suas idéias. Apoiou integralmente o pedido.

Presidente - Pediu que a Diretoria se pronunciasse, mas o Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura 
solicitou a possibilidade de fazê-lo após o pronunciamento do último Conselheiro inscrito. Consultado 
pelo Sr. Presidente, o Cons. Reinaldo Lima concordou.

Névio Carlos Luiz Vito Barattino - Disse que nem todas as obras pretendidas pela Diretoria poderiam 
constar de Plano Diretor, que é algo bem mais complexo e, como bem defendeu o Cons. Ruy Lansaro 
Paganini, carece de pesquisa prévia ao corpo associativo. Por exemplo: a reforma das cabinas não é um 
item que deva  ser  incluído  em Plano Diretor.  Agora,  é  importante que  se  elabore  o  Plano  Diretor, 
criteriosamente analisado, em especial para não incorrer nos mesmos erros de diretorias anteriores.

Antonio Guerra - Preocupou-se em esclarecer que a atitude da Diretoria estava correta, em primeiro 
lugar baseando-se nos resultados do Fórum Pinheiros 2.000 e, em segundo, porque o Clube é dinâmico, 
funciona diuturnamente durante o ano inteiro. Não podem ser relegadas a segundo plano as idéias e as 
coisas que possam corrigir os defeitos que vêm-se acumulando por falta de controle ou pelo próprio 
tempo. Citou exemplos recentes: vazamento na entrada de água do Salão de Festas, problema do sistema 
telefônico, etc. Propôs a aprovação da proposta, porque o dinamismo do Clube obriga a andar a passos 
largos para acompanhar e poder preparar o alicerce para o Pinheiros do ano 2.000. Explicou que Plano 
Diretor não é Plano de Obras. O segundo é conseqüência do primeiro, que é muito mais abrangente. 
Comentou  sobre  trabalho  que  vem  sendo  desenvolvido  pela  Assessoria  de  Planejamento,  sobre 
remanejamento do espaço físico dos prédios do Clube.

Leila  Sarhan  Salomão -  Não  se  manifestou  contrária,  nem favorável  à  aprovação  do  pedido  da 
Diretoria, mas salientou a importância de se encerrar as obras que estão em andamento. Além disso, 
inicialmente devem ser executadas as obras imprescindíveis, partindo-se, então, para as não prioritárias.

Pedro Antonio Lousan Badra - Analisou o processo em duas etapas. A primeira, do objeto, com o qual 
concordava.  A  segunda,  quanto  ao  valor,  possibilidade  de  construção,  implicações  legais,  projeto, 
existência  de  verba  e  se  há  condição  de  execução.  Assim,  propôs  que  fossem liberados  recursos 
necessários apenas para a reformulação da entrada de energia elétrica e cabinas e, para as demais obras, 
somente a execução de estudos preliminares, projetos e orçamentos, com custos limitados para tal fim, 
em 10% do valor proposto pela Diretoria.

Walter Persson Hildebrandi - Parabenizou a Comissão de Obras pelo parecer que emitiu ao processo: 
inteligível mesmo aos Conselheiros leigos na área e, sobretudo, conclusivo. Acompanhou e concitou o 
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Conselho a acompanhar a sugestão da Comissão com relação ao pedido da Diretoria. Discorreu sobre 
item por item da proposta e sobre o pronunciamento específico da Comissão, que entendeu, se acolhido, 
demonstraria que o Conselho estaria agindo com prudência.

Hugo Henrique Carraresi Neto - Entendeu correta a atitude da Diretoria quando dividiu seu pedido 
priorizando algumas obras e serviços e submetendo ao Conselho sua intenção de realizar outras obras. 
Discordou da correlação feita na proposta relacionada ao Plano Diretor. Um Plano Diretor é algo muito 
mais  abrangente,  deve  exprimir  uma filosofia  e  contém realizações  a  curto,  médio  e  longo  prazos, 
impossíveis de se proceder num só exercício. Para elaborar o Plano Diretor, sugeriu que fosse contratada 
firma especializada, que se incumbiria, inclusive com maior rapidez, de consultar os sócios, verificar as 
necessidades e atenderia o problema geral e legal de ocupação das áreas, reformulações administrativas, 
etc, contrato este feito após a devida concorrência e com verba destinada para tal fim. (O Cons. Antonio 
Guerra aparteou o orador, esclarecendo que a menção “Plano Diretor/exercício 1994” estava incorreta no 
pedido da Diretoria). Propôs uma discussão mais ampla, especificamente com respeito ao Plano Diretor.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Independentemente  da  sua  atividade  ou  do  conhecimento  que 
eventualmente tem, reportou-se ao Fórum Pinheiros 2.000, entendendo que, ao contrário do que afirmou 
a Diretoria na sua proposta, o evento não apresentou conclusões. No Fórum surgiram idéias diversas, 
algumas exeqüíveis, outras não, algumas interessantes, outras menos. Diante das premissas levantadas no 
Fórum, o Conselho e a Diretoria deveriam ouvir os sócios indagando quais delas correspondem aos seus 
efetivos interesses.  Isso requer um trabalho de pesquisa cientificamente planejada,  com um universo 
conhecido,  com uma amostra delimitada,  dentro de  uma metodologia específica.  Citou exemplos de 
prédios do Clube que foram construídos sem se ouvir o sócio. Achou que o corpo associativo também 
deveria ser ouvido com relação à proposta em debate. Em não tendo sido realizada a pesquisa supra, 
disse que acompanharia o parecer da Comissão de Obras.

Zarath Maggiorini de Jesus Glass - Acrescentou à proposta, como item prioritário, a reformulação do 
Serviço  Médico.  (Foi  esclarecido  pelo  Sr.  Presidente  que  sua  sugestão  poderia  ser  encaminhada  à 
Diretoria, mas que não seria votada por não ter sido objeto da proposta em exame).

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Diante dos pronunciamentos, disse que o Conselho é o representante 
do corpo associativo e sua função é exatamente defender os interesses deste. Por este motivo, achava 
dispensável a realização de pesquisa prévia junto aos sócios. Portanto, acreditava que a Diretoria tinha 
feito  uma consulta  prévia,  por  isso  estava submetendo sua proposta  ao Conselho,  representante dos 
sócios e que tem competência para decidir, caso contrário não precisaria existir.

Presidente  da  Diretoria -  Lendo  o  seu  Programa  de  Ação,  explicou  que,  por  meio  de  análise 
profissionalizada,  segundo  a  qual  poder-se-á  obter  um  diagnóstico  que  indique  nitidamente  as 
potencialidades, as carências e as prioridades, a Diretoria pretende elaborar, no início de sua gestão, um 
Plano Diretor do qual resultará um programa de ação de obras a ser submetido ao Conselho. Esta será a 
peça fundamental para a definição de um horizonte mais amplo dos seus objetivos, indicando os rumos, 
respondendo questionamentos e que tipos de serviços alternativos deverão ser fornecidos aos sócios, etc. 
Porém, algumas obras são de caráter urgente e poderão ter início antes da conclusão do Plano Diretor. 
Exemplificando, disse que a Diretoria estabelecerá prioridade para essas obras, desde que não dependam 
de sua integração ao conjunto daquelas a serem definidas com base no Plano Diretor. Para a Diretoria é 
fundamental  a  manutenção  da  coerência  com  os  seus  objetivos  e  suas  metas.  Acrescentou  que  o 
Programa de  Obras  ora  apresentado  é  de  fundamental  importância  na  consecução  dos  objetivos  da 
Diretoria.  Esclareceu  porque  as  obras  propostas  não  colidem com o  Plano  Diretor  que  a  Diretoria 
pretende  implementar.  Disse  que  a  ampliação  do  Ginásio  de  Musculação  no  seu  entender,  por  ser 
necessária neste momento, não deveria estar definida num Plano Diretor; da mesma forma com relação 
ao Centro de Formação Cultural. Mencionou a nomenclatura citada erradamente na proposta, sobre o 
“Plano Diretor/1994”, que na verdade diz respeito ao Orçamento de Investimento. Sobre as obras de 
médio prazo do proposta,  concordou com a Comissão de Obras no sentido de que merecem melhor 
definição, constituem intenção da Diretoria. Sobre o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, disse 
que a Diretoria tomou o cuidado de superestimar os custos e subdimensionar a receita, de forma a ficar 
absolutamente tranqüila quanto à exequibilidade financeiro do programa. Concluindo, disse que o plano 
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proposto  está  atrelado  a  uma receita  que,  se  não  ocorrer,  a  Diretoria  não  o  executará  ou  reverá  o 
cronograma físico-financeiro, de forma a adequá-lo às receitas que terá. Descartou a possibilidade de se 
transformar o Clube num canteiro de obras, à vista do cronograma físico-financeiro estabelecido. Serão 
concluídas as obras em andamento.  O Clube sempre terá obras em andamento,  porque ele necessita 
fundamentalmente de uma manutenção nos seus prédios, que são muito antigos e devem ser preservados.

José Roberto Coutinho de Arruda - Perguntou como o Presidente da Diretoria via a proposta do Cons. 
Pedro Antonio Lousan Badra limitando em 10% dos valores propostos para a elaboração de projetos, 
etc. Mesmo com o acompanhamento da Comissão de Obras, esse percentual eventualmente poderia ser 
gasto e o Conselho, ao final, rejeitar a obra.

Presidente  da  Diretoria -  Respondeu entendendo  que  a  emenda  estava  englobada  na  proposta  da 
Diretoria, na medida em que ela estava submetendo ao Conselho a sua intenção e que teria mesmo que 
elaborar estudos, projetos e orçamentos. Apenas julgava a emenda desnecessária. Esclareceu ao Cons. 
Pedro Antonio Lousan Badra que, aprovada a proposta como apresentada não estariam sendo aprovadas 
dotações de verba da ordem de US$2.756.000, mas um planejamento, que será oportunamente detalhado, 
feito um projeto, orçado, objeto de uma concorrência, tudo com o acompanhamento da Comissão de 
Obras,  para  posterior  deliberação  do  Conselho.  Inicialmente  trata-se  da  aprovação  da  intenção  da 
Diretoria. Concordou com o Cons. Marco Antonio Senise Geretto sobre a necessidade da audiência da 
Comissão de Obras para esclarecer sobre a diferença da aprovação das obras e da intenção de realizá-las.

Ivan Gilberto Castaldi Filho - Referiu-se a menção feita pelo Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, 
entendendo que os Conselheiros são representantes dos sócios e suas sugestões deveriam ser melhor 
consideradas. Pediu a opinião da Diretoria sobre a sugestão de se consultar os sócios, considerando que 
o Conselho é o seu representante legítimo.

Presidente  da  Diretoria -  Respondeu  que  na  constituição  de  uma  sociedade  existem  diversos 
segmentos, que são instrumentos da decisão dos sócios. Isto não significa que a Diretoria não ausculte os 
associados.  Existe  um Serviço  de  Atendimento ao  Associado  computadorizado,  cujas  manifestações 
recebem a devida consideração e são distribuídas às Áreas específicas, manifestações estas nas quais a 
Diretoria norteia as suas tomadas de decisão.

João Benedito de Azevedo Marques - Esteve atento aos esclarecimentos fornecidos pelo Presidente do 
Clube sobre os diversos aspectos da questão, notou ausência de informação importante, com relação a 
prazos. Disse que estava convencido da necessidade das obras e que votaria favoravelmente ao pedido, 
mas era importante definir o prazo para a apresentação do Plano Diretor, porque o último se esgotou há 
12 anos, em especial porque ele terá como base o Fórum Pinheiros 2.000.

Presidente da Diretoria - Ressaltou que para a Diretoria também é fundamental que o Plano Diretor 
seja votado logo, principalmente para fazer valer o seu Programa de Ação. Acredita que até a metade do 
ano de 1994 a Diretoria apresentará ao Conselho um anteprojeto de Plano Diretor.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - A vista da correspondência enviada pela Diretoria, propondo 
para algumas obras a aprovação apenas da intenção e esclarecendo alguns pontos controvertidos do seu 
pedido, bem como o pronunciamento do Presidente do Clube, entendeu necessária a manifestação da 
Comissão de Obras.

Antides Baroni Filho - Parabenizou a Diretoria pela ousadia do seu plano, sem dúvida alguma algo que 
deve ser prestigiado pelo Conselho. Mas algumas coisas devem ser deixadas o mais claro possível. Das 
obras relacionadas, segundo a Comissão de Obras apenas uma contém dados técnicos que permitem uma 
avaliação precisa sobre suas despesas, que a Diretoria esclareceu foram superdimensionadas. Discorreu 
sobre relatório que elaborou, concluindo que se aprovadas as obras ter-se-ia um déficit da ordem de 
US$1.000.000,00. A fim de facilitar a votação, apresentou emenda semelhante à do Cons. Pedro Antonio 
Lousan Badra, no sentido de que fossem liberados os recursos necessários apenas para a Reformulação 
da  Entrada  de  Energia  Elétrica  e  Cabinas.  Para  as  demais  obras,  propunha somente  a  execução  de 
estudos preliminares, projetos e orçamentos, com custos limitados para tal fim em 5% do valor proposto 
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pela Diretoria.  Concluindo,  disse que o aumento da  mão-de-obra  (Plano Diretor/exercício 94)  só se 
justificava  na  medida  em  que  as  obras  fossem  efetivamente  aprovadas.  Este  aumento  deverá  ser 
aprovado concomitantemente com as obras.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior -  Descreveu o caminho percorrido  desde o recebimento da 
proposta da Diretoria, até a emissão do parecer da Comissão de Obras. Salientou que é ato de gestão da 
Diretoria a utilização de recursos do Clube, quando da previsão orçamentária, em custeio e manutenção. 
Se a Diretoria precisar utilizar recursos do Fundo Especial para realizar reformas, obras e serviços de 
manutenção, ela deve pedir autorização do Conselho. Quando a Comissão recebeu o material, contatou a 
Diretoria  porque  precisava  de  mais  elementos  para  analisar  as  obras,  tendo  sido  informada  que  os 
números colocados na proposta inicial eram balizadores, para que se tivesse idéia de grandeza. Era um 
planejamento. A partir daí, a Comissão funcionou em sessão permanente, reuniu-se com a Assessoria de 
Planejamento e com a Diretoria de Patrimônio, que explicaram todas as intenções. Então, a Comissão 
deixou fixada junto à Diretoria que o que deveria ser aprovado nesta oportunidade era a sua intenção de 
realizar  obras  onerando  o  orçamento  de  investimento,  da  forma como ora  estava  se  conduzindo  o 
processo. Em momento algum a Comissão se pronunciou contrária às obras ou a sua necessidade, apenas 
se  ateve  ao  Estatuto  com relação  aos  itens  elencados.  Abordou  aspectos  do  parecer  da  Comissão, 
esclarecendo itens específicos. Ponderou sobre a necessidade de se estudar detalhadamente a aplicação 
dos recursos e quanto à importante decisão que o Conselho terá que tomar a respeito. Finalizando, disse 
que uma vez apresentada a proposta de intenção e cada item contendo elementos suficientes para que as 
Comissões técnicas possam analisar o pedido, o mesmo certamente será aprovado. Indagado pelo Cons. 
Antides  Baroni  Filho,  respondeu  que,  com  relação  aos  itens  Instalação  de  Equipamentos  para 
Teleinformática e Regularização junto à PMSP a Comissão de Obras recebeu um material parcial. A 
Comissão recomenda que este orçamento seja concluído e submetido ao Conselho para a aprovação do 
uso da verba de investimento do Fundo Especial.

Jorge Dieguez Tena - Interferiu, tentando esclarecer sobre o estudo de Teleinformática, que vem sendo 
feito desde a Diretoria anterior. Disse que não faz parte da Diretoria mas sabe que existem elementos 
que, se não foram apresentados à Comissão de Obras, deverão sê-lo para não prejudicar a aprovação dos 
recursos solicitados para este fim. (O Sr. Presidente interrompeu o orador, pedindo que fizesse o seu 
aparte, ou esclarecesse a razão da sua manifestação ou, ainda, que pedisse sua inscrição). Ao final, pediu 
que o Cons. Novaes o esclarecesse a respeito de qual elemento faltou para a análise da Comissão de 
Obras.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Explicou que o único material que a Comissão recebeu foi 
uma proposta que serviu de apoio para o Clube dimensionar, avaliar e implantar somente do sistema 
telefônico. Sobre som e imagem nada foi encaminhado. Sabe-se que existe, mas a Comissão não recebeu. 
Não se sabe como a Diretoria orçou os US$280.000,00 que solicitou. Quanto à intenção, a Comissão é 
favorável.  Houve  uma  grande  mudança  neste  ano,  com  relação  aos  anos  anteriores,  na  previsão 
orçamentária. Antes vinham elencadas, na proposta de investimentos, as obras que a Diretoria tencionava 
propor.  Como a  Diretoria  veio  com a  solicitação  de  recursos  no  montante  de  US$2.700.000,00,  a 
Comissão não tinha elementos para analisar o valor que, segundo o próprio Presidente, foi como um 
balizador.

Alexis Lostchinin - Pediu esclarecimentos sobre a votação.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Perguntou se a Comissão de Obras estava de acordo com a 
aprovação, a título de estudos iniciais, da ampliação do Ginásio de Musculação, da construção da nova 
Portaria  do CCR, da reforma do Hall  do Boliche e  Restaurante do CCR e do Centro de Formação 
Cultural.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Esclareceu que a Comissão entendia que com essa intenção de 
obras deveria vir uma série de estudos de viabilidade técnica e econômica. Respondeu ao Cons. Antonio 
de Alcântara Machado Rudge que a Comissão entendia como estudo inicial a intenção da Diretoria. 
Respondeu ao  Cons.  Walter  Persson Hildebrandi  que  a  carta  da  Diretoria  não mudou o parecer  da 
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Comissão, porque segundo o Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura mencionou, para o elenco de 
obras está mencionada a intenção das mesmas, o que coincide com o parecer emitido.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Explicando sua idéia, perguntou se a Comissão de Obras entendia que 
a instalação de equipamentos para Teleinformática poderia ser aprovada nesta reunião.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Esclareceu que a obra com o valor, não. A intenção, sim. A 
posição da Comissão permanecia a mesma. Aprovação de verba de Investimento para a  reforma da 
entrada das cabinas. Nas demais, intenção. 

Presidente - À vista desse pronunciamento, pediu ao Presidente da Diretoria que esclarecesse a idéia da 
proposta,  tendo  este  dito  que  existem obras  que  são  imediatamente necessárias,  para  as  quais  pede 
aprovação; para as outras, a intenção de executar. Finalmente, colocou a matéria em votação, prestando 
os  esclarecimentos  solicitados durante esse processo,  inclusive aos Cons.  José  Roberto  Coutinho de 
Arruda e José Manssur.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o Plenário decidiu:
-  rejeitar  emendas  dos  Conselheiros  Antides  Baroni  Filho  e  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  que 
propunham a  liberação  de  recursos  necessários  apenas  para  a  Reformulação  da  Entrada  de  Energia 
Elétrica  e  Cabinas.  Para  as  demais  obras,  propunham somente a  execução de  estudos preliminares, 
projetos e orçamentos, com custos limitados para tal fim, nos seguintes percentuais: a) “emenda Baroni” 
-  5% do valor proposto pela Diretoria; b) “emenda Badra”  - 10% do valor proposto pela Diretoria.
- aprovar a proposta da Diretoria de utilização de recursos do Fundo Especial para a realização de obras 
e serviços prioritários e de urgência, a saber:
OBRA/SERVIÇO/VALOR  (Base  Agosto/93)/PRAZO:  a)  reformulação  da  Entrada  Elétrica  e 
Cabinas/MCR$10.000/Nov  93/Fev  94;  b)  instalações  de  equipamentos  para 
Teleinformática/MCR$25.000/Jan 94/Set 94; c) regularização do Clube junto à PMSP/MCR$15.000/Jan 
94/Dez 94; d) Plano Diretor (exercício 1994)/MCR$18.252/Jan 94/Dez 94.
- aprovar a intenção da Diretoria para a realização de projetos de reformas e edificações em áreas já 
construídas, não conflitantes com perspectivas de longo prazo, que deverão ser submetidos ao Conselho 
Deliberativo contendo estudos aprofundados, projetos executivos, orçamentações e cronogramas físico-
financeiros  detalhados,  com  o  acompanhamento  da  Comissão  Permanente  de  Obras,  a  saber:  a) 
ampliação do Ginásio de Musculação; b) construção de nova Portaria do CCR; c) reforma do Hall do 
Boliche e Restaurante do CCR; e, d) construção do Centro de Formação Cultural.

Item 2 - Apreciação do processo CD-46/86 - segunda discussão para aprovação da redação final do 
projeto  de  Regimento  Interno  do  Departamento  Esportivo,  proposto  pela  Diretoria  em 
substituição ao atual.
Presidente - Submeteu ao Plenário proposta do Cons. José Manssur, pelo adiamento da discussão deste 
item. O Plenário aprovou a proposta.

Presidente - Deu por encerrada a reunião às 23h44m.

Obs: Esta ata foi aprovada na íntegra, na 387ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 29 
de novembro de 1993.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente
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