
ATA RESUMIDA DA 510ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2004.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte  e  seis  de abril  do  ano dois  mil  e  quatro,  com início  em segunda 
convocação,  às  vinte  horas,  tendo  assinado  a  lista  de  presença  cento  e 
oitenta e um Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Amarilis Pacheco Orsi

1) EXPEDIENTE
Não houve.

2) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Não houve.

Item 2 - Apreciação do processo CD-02/2004 – Votação da redação final de 
proposta  de  alteração de  dispositivos  do  Regimento  interno  para 
Eleição  Parcial  do  Conselho  Deliberativo,  resultante  de  decisão 
tomada na reunião de 29/03/2004.

Presidente  –  Não  havendo  Conselheiros  inscritos  para  falar,  declarou 
encerrada a discussão e anunciou a votação. Prestou esclarecimentos sobre 
destaques  feitos  no  quadro  comparativo  distribuído  aos  Conselheiros, 
explicando que a Comissão de Redação, no afã de bem trabalhar, acabou 
propondo alteração de redação de artigos que não tinham sido votados. E 
fomos obrigados a excluir esses artigos porque não estão em apreciação. 
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Votação:
No encaminhamento da votação os Conselheiros  Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro,  José  Edmur  Vianna Coutinho e  Luís  Eduardo Dutra  Rodrigues  se 
manifestaram apresentando sugestões ao texto e prestando esclarecimentos.

Deliberação:
O  plenário  resolveu  o  seguinte:  1)  aprovar,  em  segunda  discussão, 
integralmente,  a  decisão  tomada  por  ocasião  da  primeira  discussão, 
alterando  o  “caput”  e  o  §1º  e  suprimindo  o  §2º,  com  a  conseqüente 
renumeração dos §§3º e seguintes do Art. 8º; alterando o atual §3º do Art. 22; 
criando um novo §4º no Art. 22, com a conseqüente renumeração dos atuais 
§§4º  e  5º,  e  criando um parágrafo  único no Art.  23;  2)  manter,  conforme 
aprovada em primeira discussão, a redação do “caput” do Art. 8º, §4º do Art. 
22 e parágrafo único do Art. 23, ficando prejudicada a proposta da Comissão 
Especial  de  Redação;  3)  aprovar,  com  emendas,  o  texto  proposto  pela 
Comissão  Especial  de  Redação  aos  demais  dispositivos  abrangidos  pela 
presente modificação, ficando assim redigida esta reforma como um todo:

“Art.  8º  - A  Secretaria  do  Clube  afixará,  antes  do  início  da  eleição,  em  lugar  
apropriado,  facilmente  visível  aos  associados,  inclusive  nas  cabines  de  votação,  a 
relação  oficial  das  chapas,  regularmente  inscritas  na  forma  deste  Regimento,  e  
respectivos candidatos inscritos em cada um dos grupos mencionados no inciso I do 
Art. 65 do Estatuto Social, mantendo-a afixada até o encerramento da votação, não 
podendo, em cada chapa, o número de candidatos ser superior a 1,5 (uma vez e meia)  
do número de vagas em cada um dos referidos grupos.
§1º - O candidato só poderá se inscrever em uma única chapa e obrigatoriamente  

estar adimplente com suas contribuições e não ter débitos para com o Clube até o mês  
anterior à data da sua inscrição. O candidato poderá solicitar que na relação oficial e  
na  cédula  única  (em  papel  ou  eletrônica)  conste  por  sua  escolha,  o  seu  apelido,  
prenome ou sobrenome em ordem alfabética, seguido do seu nome completo e da sua  
chapa.
§2º -  ...
§5º - No ato da inscrição, a chapa deverá indicar o seu representante.
§6º - As chapas, para que tenham seus registros aprovados pela Mesa do Conselho,  

deverão conter:
a) o nome da chapa, facultada a adoção de uma única cor, prevalecendo a ordem 

cronológica de inscrição, no caso de nomes e cores análogos;;
b)  o  nome  dos  candidatos,  seus  respectivos  números  de  sócio,  fazendo-se 

acompanhar  da  autorização  escrita  de  seus  integrantes,  vedada  a  inscrição  por  
procuração. ”
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“Art. 22 – ...
§3° - A chapa que não alcançar o quociente eleitoral não elegerá nenhum candidato,  

indo a totalidade dos seus votos, representada pela fração do quociente partidário,  
somados os  votos  em  branco,  para  as  demais  chapas,  proporcionalmente,  
considerando-se os percentuais obtidos pelas chapas nos termos do §2º deste artigo.”
§4° - Se o quociente partidário (§2º) for superior ao número de candidatos inscritos  

na chapa, as vagas que sobrarem serão distribuídas na forma do §3º.
§5° - .... ”

“Art. 23 - ...
Parágrafo único - Se uma chapa não tiver suplentes para suprir suas vagas, serão 

convocados  os  das  outras  chapas,  pela  ordem  decrescente  de  votos  individuais,  
respeitados os grupos referidos no Art. 65, I, deste Estatuto.”.

Presidente –  Agradeceu  os  Conselheiros  Silvia  Schuster, Afonso  Ferreira  de 
Figueiredo,  Ayrton Orsi,  pela  colaboração prestada integrando a Comissão 
Especial de Redação.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-11/2004  –  Pedido  formulado  pela 
Diretoria,  de  autorização  para  utilizar  recursos  do  Fundo  Especial 
para implementar o projeto Novas Instalações do Fitness.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ponderou que os Conselheiros receberam 
os documentos referentes à proposta da Diretoria apenas há dez dias, e agora 
acabaram  tomando  conhecimento  também  de  algumas  alterações 
apresentadas  pela  Presidência,  com  relação  à  origem  dos  recursos  e  ao 
pedido inicial. De toda forma, o preocupava, como preocupava um grande 
número de associados - que até solicitaram que fosse apresentado um abaixo-
assinado  -  é  que  a  matéria  não  parecia  suficientemente  estudada  e 
esclarecida para ser submetida à apreciação do Conselho Deliberativo. Isso 
porque se observa que não houve uma consulta prévia aos usuários da seção, 
para se saber se efetivamente esta era a vontade dos associados.  E, mais do 
que isso, esse valor de dois milhões de reais, que equivale a seis apartamentos 
nos  Jardins,  é  uma  importância  muito  substancial  para  que  acabe  sendo 
destinada a obra, com a transferência do Fitness, sem que se tenha certeza de 
se esgotaram as alternativas de utilização do próprio local, que foi construído 
efetivamente com a finalidade de ser uma academia. Disse que estudos dos 
quais  tomou  conhecimento  dão  conta  da  possibilidade ou  de  se  criar  um 
andar a mais, com o aproveitamento do próprio local, construído para esse 
fim, muito bonito e arborizado, uma área nobre do Clube. Ponderou que, à 
vista de tais observações, e considerando que os próprios Conselheiros ainda 
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não se sentiam confortáveis para votar matéria de tanta magnitude, afinal de 
contas  se  tratava  de  uma  obra  de  dois  milhões  de  reais,  solicitou  ao  Sr. 
Presidente que na sua condição de Magistrado, e para evitar que houvesse 
constrangimento  qualquer  de  uma  votação  forçada  por  parte  dos 
Conselheiros, usando das atribuições regimentais retirasse a matéria de pauta, 
sustasse a apreciação do processo. Esclareceu que, na realidade, apresentava 
aquele  pedido por  entender  que a solicitação não estava suficientemente 
esclarecida.

Maria Luiza Porto Ferreira Braga (aparte) – Comentou que não sabia a que 
camada de associados o orador estava se reportando, mas que parecia que 
os jovens do Clube estavam muito contentes com a passagem do Fitness para 
o quarto andar, porque eles ficam muito tempo esperando oportunidade para 
complementar os exercícios. E não há aparelhos suficientes para o número de 
associados que utilizam a seção. Disse imaginar que o orador não freqüentava 
o Fitness para o ter o retorno disso, pois diversas pessoas já a cumprimentaram 
pela medida, que se baseava em numerários suficientes para ser concretizada.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Respondeu  que  não  existia  uma 
manifestação  contrária,  efetiva  da  transferência.  A  idéia  era  somente  que 
houvesse  um  estudo  um  pouco  mais  substancioso;  que,  efetivamente,  se 
pensasse, porque eram dois milhões de reais, e, além disso, não está previsto 
qual será o custo para a reutilização do prédio, que foi construído para esse 
fim. Das informações prestadas, o prédio será destinado basicamente a fins 
administrativos  e  salas  de  aulas  de  cursos,  e  a  concepção  do  local  era 
completamente  diferente,  não  poderia  ser  jogada  fora.  (A  aparteante 
respondeu que não seria jogado fora). Esclareceu que sua colocação não era 
que  os  Conselheiros  fossem  contrários.  Pode  ser  que  seja  efetivamente  a 
melhor solução, a grande solução, mas haveria necessidade de uma discussão 
mais  acentuada,  principalmente considerando que hoje  estamos  na última 
reunião  que  antecede  a  mudança  do  Conselho.  Parece  um  pouco  de 
açodamento  já  levar  à  apreciação  do  Conselho  atual  um  assunto 
efetivamente ainda não tão bem estudado.

Presidente  –  Interrompeu  a  aparteante,  esclarecendo  que  o  aparte  não 
poderia  se  transformar  em  debate  paralelo,  bem  como  que  havia  muitos 
Conselheiros inscritos para falar.  Esclareceu ao Conselheiro Reinaldo Pinheiro 
que todos que quisessem falar teriam oportunidade, inclusive o Conselheiro, 
que estava inscrito. 

Roberto Luiz Pinto e Silva (aparte) –  Observou que estranhou a afirmação do 
orador,  no  sentido  de  que  o  Conselho  ficaria  constrangido  de  votar  uma 
matéria  por  não ter  conhecimento  dela,  pois  aquilo  estava sendo dito  em 
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nome de um número muito grande de Conselheiros presentes.  Deixou claro 
que ele, aparteante, não ficava constrangido de votar matéria nenhuma, pois 
nunca fora influenciado por  votações  políticas ou de oportunismo.  Que,  se 
tivesse  convicção  de  que  esse  Fitness  não  serve,  neste  momento,  para  o 
associado,  votaria  contrariamente,  com a consciência  muito tranqüila,  sem 
nenhum constrangimento. 

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Respondeu  que  chegou  ao  seu 
conhecimento  que  vários  Conselheiros,  embora  manifestassem  esse 
desconforto na votação, de forma tão açodada, da matéria, estavam sendo 
quase que coagidos a votar. 

Roberto Luiz Pinto e Silva – Disse que não acreditava nisso.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Respondeu que dizia aquilo com absoluta 
sinceridade.

Presidente – Interveio, pedindo que os Conselheiros o homenageassem, na sua 
última Presidência da Mesa, respeitando a palavra de todos. Cada um tem o 
direito  de  falar  o  que  pensa  e  o  que  acha.  E,  depois,  formarão  a  sua 
convicção e farão a votação. Portanto, sem apupos, sem reclamações. Que 
deixassem o orador terminar. Depois, daria a palavra aos outros Conselheiros 
inscritos, inclusive para falar a respeito do requerimento apresentado, sobre o 
qual não decidiria unilateralmente; submeteria ao plenário por entender que 
não cabia a ele, Presidente, naturalmente, decidir. A proposta seria submetida 
preliminarmente à votação. Pediu ao orador que concluísse sua manifestação.

Lúcia Maria Nagasawa (aparte)  – Informou que antes de vir  para a reunião 
havia estado na seção e verificado que, dos 6.000 inscritos na modalidade, 
apenas que 47 tinham subscrito o abaixo-assinado contra a transferência do 
Fitness para o quarto andar.

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro –  Discordou, dizendo que contava com 
cerca de 300 nomes que apresentaria.

Lúcia  Maria  Nagasawa  –  Ponderou  que,  então,  deviam  existir  outras  listas. 
Como o orador confirmou aquele entendimento, disse entender que, de 6.000 
inscritos, 47 ou 300 não eram números expressivos.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Respondeu  que  se  os  associados 
também, se estivessem todos presentes aqui não caberiam.
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Ivan Gilberto  Castaldi  Filho  (aparte)  –  Esclareceu que não tinha dúvida da 
necessidade de se ampliar o Fitness, mas, sim, com relação à localização. Que, 
como praticante do Fitness,  vê,  realmente,  que não há uma unanimidade, 
aliás, longe disso, quanto à mudança para o quarto andar, e uma insatisfação 
muito  grande  dos  praticantes  de  tai-chi-chuan,  Peteca  e  Badminton  com 
relação a isso, que terão seu espaço diminuído. Entendeu que realmente faltou 
uma consulta aos associados que utilizam o quarto andar do Poliesportivo. Por 
isso, tinha dúvidas se seria o momento e a hora adequada para se votar o 
local, não a necessidade. 

Presidente – Explicou que estava sendo discutida apenas a utilização de verba 
do Fundo de Investimento, e não o local e o projeto do Fitness. 

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Perguntou  se,  então,  não era para a 
transferência de local.

João  Benedicto  de  Azevedo  Marques  (pela  ordem)  -  Para  encaminhar  a 
discussão, ponderando sobre a importância de se respeitar todas as pessoas; 
que o Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro tinha apresentado um 
pedido  de  adiamento,  alegando  haver  dúvidas  fundadas  sobre  a 
oportunidade  de  mudança  do  Fitness;  que  ele,  orador,  tinha  sua  opinião 
formada,  esteve  na  seção,  esteve  na  nova  área,  colheu  informações  na 
Diretoria;  entendeu  que  para  que  o  Conselho  pudesse  votar  com 
independência, tranqüilidade, sem emoção, sem passionalismo ou problema 
político,  ideal  seria  que  o  Sr.  Presidente  da  Diretoria  prestasse  amplos 
esclarecimentos  sobre  a  obra,  propiciando  uma  votação  com  absoluto 
conhecimento,  além  daquilo  que  consta  no  processo.  E  mais,  apelou   à 
Diretoria que, no caso de aprovação do pedido, que houvesse uma audiência 
pública  aqui  neste  local,  para  todos  os  associados,  todos  os  Conselheiros, 
discutissem  e  aperfeiçoassem  o  projeto.  Observou  que  a  idéia  era  do 
Presidente da Comissão Jurídica, Dr. Francisco Carlos Collet e Silva. 

Antonio Moreno Neto –  Indagou se inicialmente seria votada a alocação da 
verba.  Tendo  o  Sr.  Presidente  respondido  positivamente,  perguntou  se  o 
Conselho estaria votando a alocação de uma verba de dois milhões de reais, 
tirando reforma da Cabana do Pai Tomás, a nova baia da portaria, cabine 
elétrica e outro item que não se lembrava. Se houvesse uma alternativa mais 
barata, já foi estudada por vários Conselheiros,  no próprio local, como seria 
aprovado esse valor se eu tiver uma verba muito menor para ser feito em outro 
local,  deslocando  essa  verba  de  outras  atividades  já  aprovadas  por  este 
Conselho? Isto é, estamos invertendo. Temos de saber qual a definição técnica 
da  melhor  localidade,  para  depois  obter  o  orçamento  da  verba  para 
discussão no Conselho.
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Presidente – Esclareceu que o pedido da Diretoria de autorização para o uso 
de verbas tinha vários itens. Alguns itens já eram orçamentários, outros eram 
reversão  de  verba  de  adaptação  do  Ginásio  de  Yoga,  de  R$90.000,00; 
utilização  do  saldo  remanescente  de  2003,  do  Art.  34,  R$347.800,00; 
remanejamento  de  obras  planejadas  no  valor  de  R$715.200,00,  e 
remanejamento de Diretorias, de R$230.000,00 de dotação orçamentária. Que 
não estava em condições, evidentemente, de responder aquela pergunta, e 
era mais um motivo para ouvir as explicações do Presidente da Diretoria para 
que  o  Conselho  pudesse  firmar  convicção  sobre  o  adiamento  ou  não  da 
votação, que submeteria ao Plenário.

Francisco Carlos Collet e Silva (pela ordem) – Agradeceu ao Conselheiro João 
Benedicto de Azevedo Marques por ter mencionado seu nome, esclarecendo 
que em conversa  com o Sr.  Presidente  da  Diretoria  acerca  do tema,  este 
asseverou que mesmo havendo a desafetação das verbas destinadas a outros 
projetos,  com  a  idéia  da  audiência  pública,  para  esclarecimento  do 
associado, essa verba ficaria congelada, aguardando as providências relativas 
à audiência pública, comunicação e detalhamento do projeto para o corpo 
associativo  e  Conselheiros.  Acho  que  seria  uma  sessão  aberta,  em  que 
participariam, indistintamente, Conselheiros e associados. 

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Tendo o Sr. Presidente lhe concedido 
a palavra, previamente autorizado pelo Sr. Presidente, utilizando projeção de 
“slides”, auxiliado pelo Gerente de Engenharia Álvaro Lopes demonstrou o que 
se estudou e o que se pretendia fazer do Fitness, as vantagens e desvantagens 
de algumas soluções que poderiam ser adotadas.

Cezar Roberto Leão Granieri – Disse que percebe-se que o Clube está todo 
setorizado.  Hoje  há  um  pessoal  que  freqüenta  o  Tênis,  um  pessoal  que 
freqüenta a piscina em dia de sol. E o Fitness, por uma feliz colocação, teve um 
novo núcleo de freqüência do associado. Então, 6.000 associados foram para 
uma região que era inóspita com relação ao corpo associativo. Lá havia um 
ginásio antigo de Musculação, completamente superado. Foi criado um local 
para concentração dessas pessoas. Perguntou se não preocupava deslocar 
6.000 pessoas para um local, já que ali existe uma grande concentração, até 
por  uma  ala  do  Clube.  Segundo:  esses  ginásios,  que  ocupam  uma  área 
extremamente nobre, são ginásios vencidos, do ponto de vista de prestação 
de serviços aos associados. A última feliz obra que feita ali foi uma piscina de 
Hidroginástica,  que  trouxe  uma  nova  população  para  o  local.  A  título  de 
sugestão, disse que foi feito algum estudo no sentido de fazer naquela região, 
onde estão o Ginásio Azul e o de Ginástica Olímpica, um prédio que ficasse, 
primeiro,  anexado  ao  prédio  atual.  Então,  estar-se-ia  ganhando  a  mesma 
região, sem nenhuma alteração. Outra coisa, a substituição de ginásios que 
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dentro de pouquíssimo tempo já estarão se deteriorando. Então, como bem 
colocou o Sr. Presidente, é um projeto interessante, vê-se que se teve algum 
cuidado na sua elaboração, mas, como sugestão, deveria-se dar uma olhada 
nessa região do Clube,  onde ficariam concentradas  as  mesmas pessoas,  e 
estaríamos ganhando um ambiente novo, em lugares são nobres e que não 
têm utilização.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Respondeu que a idéia poderia ser 
estudada,  não para o Fitness,  mas  para outras  atividades futuras.  O que o 
preocupava era que se tratavam de 4.200m sub-utilizados - no horário de maior 
pico freqüentada por cento e poucas pessoas, quando a grande procura é 
por espaço. Comentou que até Golf, Tiro, já pediram no Clube. Então, primeiro 
é necessário dar uma utilidade para aquela área.

Waldir  Lachovski (aparte)  –  Primeiro,  cumprimentou  o  Sr.  Presidente  pela 
oportunidade de aumento do Fitness,  anseio  real  dos  associados.  Levantou 
duas dúvidas. A primeira questão que o preocupava era que, ao que parecia, 
para que houvesse um acesso efetivo e correto ao quarto andar, as escadas 
deveriam ser usadas.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge –  Informou  que  seriam  objeto  de 
reformas e adaptação, na medida em que se tornassem mais amigáveis as 
necessidades do centro administrativo.

Waldir  Lachovski –  Com  relação  à  utilização  de  uma  área  próxima  das 
escadas externas, ponderou que em hipótese nenhuma o Corpo de Bombeiros 
autoriza o tráfego através das portas corta-fogo. Indagou se existe um laudo 
do Corpo de Bombeiros.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Respondeu que não havia laudo, que 
isso já foi estudado e que nenhuma porta de emergência seria fechada. Tendo 
o aparteante dito que as portas ficam permanentemente fechadas, afirmou 
que, normalmente, ficam livres ao acesso, como uma rota de fuga.

Waldir Lachovski – Em segundo lugar, comentou que há um estudo, iniciado na 
gestão  do  Diretor  de  Patrimônio  Arnaldo  Couto  de  Magalhães  Ferraz  e 
concluído na Diretoria de Arnaldo Osse Filho, relativo ao processo de corrosão 
na estrutura do Ginásio Poliesportivo, causado pelo cloro da piscina. Naquela 
oportunidade,  foi  feito  inclusive  um  levantamento  de  custos.  Perguntou  se 
existia realmente essa corrosão na estrutura e se não seria mais oportuno tratá-
la primeiro.
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Antonio de Alcântara Machado Rudge – Explicou que a corrosão está sendo 
tratada e absolutamente sob controle, sem danos à estrutura.

Waldir Lachovski – Agradeceu.

Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – Entendeu que mais correto e democrático 
para o Clube, que hoje precisa realmente de um Plano Diretor, em que estude 
onde as áreas serão afetadas.  Afirmou que conhece a situação do Fitness 
desde o início, entendendo que o projeto não teria que ser feito dessa forma, 
mas  por  meio  de  concurso  público  interno,  pois  aqui  temos  Arquitetos  de 
primeiríssima  linha,  que  poderiam  apresentar  estudos  que  melhorariam  a 
situação geral do Clube. Que concordava com o aumento do Fitness, mas a 
estrutura  do  Clube  deveria  ser  estudada  como  um  todo.  E,  como  disse  o 
Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri, aquelas quadras são antigas, estão 
ultrapassadas. O Judô poderia passar para o quarto andar.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Em resposta, disse que o universo de 
profissionais  do Clube é  excelente.  Temos  Arquitetos,  Engenheiros,  qualquer 
profissão que se pense temos um top, pessoas que se destacaram na vida fora 
do Clube. Para a elaboração do projeto a Diretoria contou com o auxílio de 
profissionais  especializados  em Fitness,  um deles,  inclusive,  Professor  da USP, 
Professor  do  Mackenzie;  uma  Arquiteta  especialista  em  projetos  de  Fitness. 
Então,  o  projeto  está  bem  fundamentado.  Não  somos  donos  da  verdade. 
Estamos abertos a qualquer sugestão no sentido de melhorar. Que defendia 
veementemente a mudança, por não lhe parecer justo deixar o quarto andar, 
4.200m, com 105 pessoas utilizando uma hora por dia, e amassar 190 pessoas 
num espaço de 600m. É uma mudança premente, não podemos esperar a 
aprovação de um Plano Diretor,  buscar verbas e deixar o pessoal lá.  Isso é 
judiar do associado.

Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Referindo-se às cem pessoas que utilizam 
o quarto andar nesse horário nobre, observou que, pelo tipo de modalidade, 
as  quadras  de  Tênis  são  ocupadas  por  muito  menos  pessoas.  Quer  dizer, 
depende daquilo que é feito no local. Em quadra não se consegue colocar 
um  número  grande  de  pessoas  que  jogam.  O  que  faltou  também  foi  um 
esclarecimento a respeito do outro lado das quadras. Foi perfeito o desenho 
do Fitness novo, maravilhoso. Porém, faltou esclarecer,  porque é totalmente 
impossível manter grau de atividade que temos e espremendo todos de um 
lado só.

Antonio de Alcântara Machado Rudge –  Respondeu que isso não ocorreria, 
pois  o  outro  lado também seria  mantido,  dentro de uma adequação mais 
inteligente.

9



Ivan Gilberto Castaldi Filho - Comentou que freqüenta o quarto andar. Nesse 
horário,  em todas  as  quadras  há atividades,  às  vezes  com mais  ou  menos 
pessoas.  Então,  é  difícil  aglutinar  todas  de  um  lado  só  sem  que  sejamos 
prejudicados.  Pediu  atenção com relação ao que ponderou o Conselheiro 
Cezar Roberto Leão Granieri  sobre os Ginásio de Judô, de Yoga, que estão 
totalmente ultrapassados. Pediu que se refletisse melhor, antes de mexer em 
uma obra grande, com tanto número de associados. Estaríamos votando algo 
sem ainda ter uma conclusão do local adequado. 

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Disse que respeitava as ponderações 
do  orador  e  as  acolhia,  mas  temos  de  legislar  pela  maioria.  Temos  uma 
modalidade que utiliza 3 quadras, com 40 pessoas inscritas. Parece lógico que 
esse  espaço custará muito menos  se trouxermos para ele  6.000 associados, 
proporcionando-lhes todo o conforto que merecem. Admitiu até que se fale 
em um novo Plano Diretor,  concurso,  etc.  Mas  há um problema premente. 
Temos que adequar o Fitness. Houve um associado que disse a ele, Presidente: 
“Eu tenho duas filhas. Estou pagando academia lá fora, porque elas não têm 
condições de praticar aqui”. Ele paga cerca de duzentos reais de academia 
fora do Clube.  Então, é um problema urgente. Os ginásios  realmente estão 
superados; vamos fazer planos para aproveitá-los melhor.

Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho -  Pediu  que  os  praticantes  do  Fitness  fossem 
consultados com relação ao local. Tendo o Sr. Presidente respondido que isso 
seria  feito,  ponderou  que  isso  não  foi  feito  até  agora,  portanto,  estavam 
andando na frente.

Presidente –  Solicitou que os Conselheiros pedissem a palavra somente para 
esclarecimentos ao Sr. Presidente da Diretoria. Depois, os debates.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge –  Comunicou  que  será  feita  uma 
consulta aos praticantes do Fitness. Se realmente preferirem ficar onde estão, 
atenderemos aos associados, pois não estamos aqui para impor idéias.

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Concluiu, então, que talvez não fosse o momento 
de votar a matéria, tendo o Sr. Presidente da Diretoria discordado.

Nelson de Barros Pereira Junior - A par de colaborar, informou que o Tênis tem 
24 quadras, com 1.500 a 2.000 inscritos. A modalidade a que se referiu o Sr. 
Presidente, não tem 3 quadras, mas 6 quadras e mais 3 externas.

Marcello Moraes Barros de Campos - Perguntou quem sairia perdendo com a 
transferência  do  Fitness  para  o  quarto  andar,  pois  tinha  entendido  que  se 
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ganharia até mais uma quadra. Perguntou se os 105 usuários do quarto andar 
seriam prejudicados com a mudança, ou sairiam ganhando.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Informou que, ao contrário de perder, 
terão instalações melhores, pisos novos, sistema de ar condicionado, enfim. A 
premissa é que esses associados continuem praticando as mesmas atividades. 
Em que pese serem em número reduzido com relação aos que freqüentam o 
Fitness, é direito deles, serão mantidos.

Marcello Moraes Barros de Campos – Complementou: inclusive em condições 
melhores. Agradeceu.

Marcelo Favalli (aparte) – Perguntou se a atuação do Conselho se restringiria 
na aprovação para utilização da verba de dois milhões de reais e a Diretoria 
faria  o  que  bem  entendesse,  ou  se  haveria  um  efetivo  trabalho  dos 
Conselheiros, no que diz respeito ao que deveria ser colocado no projeto em 
termos de reforma de vestiários, etc.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge –  Respondeu  que  o  orador  pode 
verificar que a Diretoria às vezes é um pouco democrática demais. Não vamos 
fazer  nenhuma  loucura.  Qualquer  projeto  será  objeto  de  participação das 
Comissões envolvidas; na área de esportes, a Comissão de Esportes, que é o 
órgão assessor; a Comissão de Obras também será ouvida nas concorrências 
que  porventura  forem  feitas.  Enfim,  os  órgãos  técnicos  do  Clube  serão 
informados sobre o que for feito, debater, como já se fez amplamente antes do 
envio deste projeto.

Marcelo Favalli – Entendeu que o Sr. Presidente da Diretoria estava firmando o 
compromisso  de  amplo  debate  no  que  diz  respeito  às  instalações 
propriamente ditas.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Disse que os amplos debates seriam 
feitos  em uma segunda etapa,  a  partir  da aprovação da verba.  Todos  os 
interessados seriam chamados,  discutiriam,  seriam feitas  pesquisas.  Tão logo 
esteja sedimentado o projeto, a Diretoria partiria, então, para a colheita de 
preços e modalidades de equipamentos, tudo dentro das normas estatutárias.

Marcelo  Favalli – Ponderando  que  o  escopo  do  projeto  previa  que, 
eventualmente,  os  vestiários  continuariam sendo aqueles  do terceiro  andar, 
velhos e com pouco conforto para os associados, perguntou se isso também 
seria reformado. 
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Antonio de Alcântara Machado Rudge – Esclareceu que a Diretoria pretendia 
fazer algumas adaptações e que isso estava dentro do valor total do pedido 
da verba.

Marcelo Favalli – Comentou que seu receio era que se fizesse o que está se 
propondo a cumprir - como o Sr. Presidente acabava de demonstrar, e ele, 
orador,  era  favorável  à  ampliação  do  Fitness  –  e  amanhã  não  houvesse 
dinheiro para reformar o vestiário, o que já se faz necessário. Acrescentou que 
a sugestão com relação ao problema dos elevadores foi até hilária, porque 
sugeria que o atleta, já que iria fazer ginástica, subisse e descesse as escadas 
para acessar do vestiário ao quarto andar. Isto estava escrito no pedido.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Respondeu que não.

Presidente –  Lembrou que a  intervenção do aparteante teria  que ser  para 
pedir esclarecimentos, não para debater. Os debates seriam feitos em seguida.

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz  – Cumprimentou o Diretor de Patrimônio 
Durval  Vieira  de  Souza  Neto  pela  iniciativa,  que  entendeu  super  válida. 
Comentou que tinha algumas dúvidas, que pretendia esclarecer durante os 
debates.  Mas  algo chamou sua atenção.  Disse que quando foi  convidado 
pelo  Conselheiro  Arlindo  Virgilio  Machado  Moura  para  ser  Diretor  de 
Patrimônio,  em 1993,  a primeira obra da qual  participou foi  a recuperação 
estrutural  externa e  uma recuperação leve  externa do prédio Poliesportivo. 
Que teve oportunidade de dirigir aquela Área por oito anos, portanto conhece 
o Clube bastante bem. Naquela ocasião, e um pouco tempo depois, chamou 
sua atenção que a própria  estrutura  interna do prédio  apresentava  alguns 
problemas  de  corrosão.  Em  determinado  momento  solicitou  um  laudo  a 
respeito  do  ataque  do  cloro  às  estruturas  (aquelas  vigas  entreliçadas  que 
suportam o prédio).  Essa estrutura, principalmente no corpo da piscina, que 
inclusive  suportam  os  andares  superiores,  apresentavam  um  certo  grau  de 
deterioração.  Havia  uma  série  de  obras,  mas  teve  uma  dificuldade  muito 
grande em tratá-las, porque o tratamento exigia que fossem feitos andaimes 
ao longo do espaço interno da piscina, que trariam problemas de execução. 
Como o Sr. Presidente tinha dito que estava sendo tratado, disse que gostaria 
de ter  uma resposta adequada a respeito  do problema,  porque o  cloro  é 
altamente corrosivo,  ele  passa por  dentro dos poros  do concreto e  acaba 
atacando a ferragem. Naturalmente é um cuidado que já se deve ter, desde 
que aprovada a execução do prédio,  mas  é  um problema que chama a 
atenção.

Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge –  Primeiro,  elogiou  a  atuação  do 
aparteante  como  Diretor  de  Patrimônio.  Esclareceu  que  entre  a  saída  do 
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Diretor e sua eleição – dele, Presidente – para a Diretoria, decorreu dois anos, 
pelo menos, e não sabia se realmente foi feita alguma coisa mais profunda. A 
única notícia que tinha era que o problema estava sendo tratado e que, assim, 
estaria  sob  controle.  Entretanto,  pediria  aos  responsáveis  da  Área  que 
entrassem em contato com o aparteante, informando a respeito.

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Esclareceu que, num ensaio atualizado, 
dizendo que o prédio suporta,  porque teria muito mais  carga e muito mais 
gente, seria uma atitude bem adequada neste momento.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Informou que existe um parecer do 
Engenheiro calculista do prédio.

Arnaldo  Couto  de  Magalhães  Ferraz –  Ponderou  que uma coisa  é  dar  um 
parecer em cima de uma estrutura que ele calculou e conhece, outra é dar 
um parecer atualizado em cima de uma estrutura que sofreu durante vinte 
anos a corrosão do cloro.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Entendeu válida a preocupação do 
Conselheiro Arnaldo, dizendo que seriam tomadas providências inclusive para 
esclarecer isso.

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Agradeceu.

Tarcísio de Barros Bandeira – Entendendo evidente e clara a possibilidade de 
haver grandes variações no projeto, perguntou se o Conselho se manifestaria 
sobre  a  obra  unicamente  neste  momento  da  aprovação,  ou  se  seria 
consultado sobre uma eventual modificação do projeto, do escopo.

Antonio de Alcântara Machado Rudge –  Respondeu que não. Que sobre o 
escopo do projeto até admitia que o Conselho viesse a ser consultado. Hoje 
estaria  sendo  aprovada  a  verba  de  dois  milhões  de  reais,  para  efetivar  a 
mudança do Fitness para o quarto andar,  no momento o único lugar para 
abrigar os cerca de 6.000 freqüentadores da seção. Se houver mudança do 
escopo, já tivemos aqui um projeto, a Diretoria queria fazer alguma coisa no 
Ginásio de Yoga, onde não houve a possibilidade técnica de fazer isso, não 
ficaria  a  contento  dos  usuários,  e  ela  retirou a  proposta  e  não fez.  Agora, 
começaria a detalhar esse projeto. Se daqui a algum tempo houvesse uma 
manifestação forte do corpo associativo contra, ou problemas de sustentação, 
a  Diretoria  voltaria  ao  Conselho  e  informaria  que  não  dá  para  fazer.  Ao 
contrário.  Se  realmente  se  provasse  que  era  viável  tudo  isso  que  estava 
falando, depois de debater com todas as áreas e o projeto definitivo fosse 

13



aprovado,  aí  tocaria a obra,  sempre com o apoio das Comissões  Técnicas 
eleitas pelo Conselho, que opinariam sobre os passos a serem dados.

Presidente –  Pediu  licença para inverter  uma inscrição,  pois  o ex-Presidente 
Celso  Hahne  havia  lhe  pedido  preferência  para  falar  em  virtude  de 
compromissos posteriores.

Celso Hahne – Esclareceu que quando assumiu a Presidência da Diretoria, em 
1975, havia esse movimento muito grande do quadro associativo, pleiteando 
muitas obras,  como um teatro, etc,  tendo recebido várias reivindicações. A 
solução,  como  Presidente,  foi  estudar  um  projeto  que  resolvesse  essas 
necessidades, como agora está fazendo o Presidente Antonio de Alcântara 
Machado Rudge, que viu a necessidade de ampliar o Fitness. Fitness hoje é 
uma coisa de moda. Os hotéis que não tem Fitness também não recebem mais 
nenhum hóspede hoje.  Então,  o  interesse  do  associado  em  praticar  Fitness 
precisa de espaço. E quem descobriu uma área ociosa, que será aproveitada 
para  dobrar  o  atendimento  do  associado,  entendia  estava  no  caminho 
correto. E se ele é o Presidente responsável, deve ter estudado muito bem o 
assunto, como havia exposto. Ele demonstrou como ficaria, ouviu Engenheiros 
especializados em estrutura e que viram que é possível. Lembrou que quando 
construiu o prédio poliesportivo lhe disseram que estava fazendo um elefante 
branco. No entanto, via-se quanta utilidade ele está tendo. Que quando fez o 
estacionamento  o  acusaram,  dizendo  poluiria  o  Clube,  trazendo  1.000 
automóveis para cá. Se não fosse esse estacionamento, o Pinheiros não existiria 
mais;  não  haveria  onde  estacionar  carro  aqui,  então,  o  Clube  não  teria 
associados;  morreria.  Esta  é  uma  verdade,  a  não  ser  que  o  Metrô  viesse 
rapidamente para cá. Portanto, entendia que o assunto tinha sido muito bem 
discutido. Eu estou admirado, porque não aconteceu na minha gestão, e eu 
tive 3 mandatos. E o terceiro foi porque reformaram o Estatuto, a pedido da 
oposição, para pudesse continuar na Presidência. Não tenho interesse político 
em nada. Não quero ser nada no Clube. Mas não pode ser levado o assunto 
no  Conselho  perguntando  ao  Presidente  se  ele  sabe  que  está  causando 
ferrugem na ferragem do prédio. Isso é assunto de gestão da Diretoria, não do 
Conselho. E daqui a pouco vamos decidir aqui todos os projetos, se aqui é 3m, 
4m,  5m.  Ele  estudou  o  assunto  e  está  propondo  ao  Conselho  as  verbas 
necessárias para continuar com esse projeto. Ele não vai fazer coisa de louco. 
Tudo foi estudado. Quem pôs elevador para 50, 30 ou não sei para quantas 
pessoas, fui eu até, porque sendo um prédio esportivo, precisa ter um tamanho 
muito grande de elevador. Ninguém vai descer escada. Escada é só no caso 
de emergência. O elevador funciona; é questão de horário de funcionamento. 
Acho que tem de se pensar muito no assunto. Quando era Presidente, pediram 
que eu construísse um prédio para Tiro ao Alvo. Perguntei: Quantos atiradores 
têm?  Cinco.  Decidi  que  não  faria,  porque  é  uma  estrutura  caríssima,  de 
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concreto  para  atender  a  um número   pequeno de  praticantes.  Mas  o  Sr. 
Presidente  da  Diretoria  já  provou  que  vai  dobrar  de  seiscentos  para  mil  e 
duzentos  associados.  Acho  que  está  ótimo.  Futuramente,  será  dada  uma 
solução para o atual prédio do Fitness. Construir novos prédios aqui, não sei se 
pode, porque já estamos no limite que a lei permite, pela área que temos. São 
problemas  seríssimos.  O  que  se  pretende  fazer  é  urgente,  atenderá  mais 
seiscentas pessoas. Vamos sentar e discutir. Agora, se a verba é ou não muito 
grande, ele que prove depois. Se ele abusou, responderá por isso. Portanto, 
entendo que este assunto tem de ser discutido quanto ao volume financeiro. A 
parte  técnica  não  cabe  ao  Conselho  discutir  detalhes,  a  não  ser  a 
oportunidade da obra,  ou se  um setor  será prejudicado em detrimento do 
outro. Não está havendo isso. Acho que vamos discutir a noite inteira aqui e 
levar pelo lado político. Uns acham que sim, outros acham que não. Mas não é 
o que deve ser  discutido no Conselho.  O Conselho é o órgão supremo do 
Clube e deve ter bom sendo, levar o assunto muito a sério e ajudar a Diretoria. 
Presidente que nós elegemos, minha gente. Nós o elegemos. Agora, se ele não 
tem méritos,  devem, então, tirá-lo da Presidência.  Mas enquanto ele estiver 
agindo seriamente, nós temos de apoiá-lo e não tumultuar com pedidos às 
vezes absurdos, de detalhes, que às vezes não são, e que nem nós podemos 
discutir aqui esse assunto aqui. 

Presidente - Apenas  para  orientar  os  debates,  leu  o  Art.  67  do  Regimento 
Interno da Diretoria, que diz o seguinte: As licitações para obras e serviços que 
excedam, respectivamente, o limite de dez mil e cinco mil contribuições sociais 
mensais individuais serão processadas e julgadas mediante audiência prévia 
das Comissões de Obras e Financeira e por Comissão Especial de alto nível, da 
qual  deverão  fazer  parte,  necessariamente,  Advogado,  Engenheiro  e 
Economista,  além de outros  membros  designados  pelo Presidente.  Isso  quer 
dizer,  para  evitar  que  entremos  em  debates  ociosos,  que  o  Presidente  da 
Diretoria está obrigado, pelo Regimento Interno, a ouvir as Comissões de Obras 
e  Financeira  e  pessoas  de  nível,  que  ele  queira  constituir  uma  Comissão 
Especial.  E a pergunta do Conselheiro Bandeira, evidentemente o Conselho 
não vai votar projeto e metragem do que vai ser feito ou não. Para isso é que o 
Regimento  Interno  da  Diretoria,  aprovado  há  longa  data,  sabiamente 
estabeleceu que o Presidente deve ouvir essas Comissões. Então, para evitar 
que se indague se vai ouvir alguém ou não, além de uma possível e eventual 
audiência pública com os interessados no Fitness, o Presidente, por obrigação, 
vai ouvir as Comissões aqui indicadas. 

Marcelo  Favalli - Ouvi  atentamente  a  todos,  inclusive  o  nosso  Presidente 
manifestou-se  com  relação  a  este  tema,  mas  ele  ainda  me  deixa  uma 
preocupação.  Afinal  de  contas,  trata-se  de  um  valor  substancioso 
financeiramente, dois milhões de reais, e nós estamos aprovando a utilização 
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dessa verba com base no escopo de um projeto que está apenas pouco, 
levemente delineado, onde não sabemos exatamente se a coisa acontecer, 
do jeito  que está se  prevendo,  e  com algumas dúvidas  que surgiram com 
relação ao próprio edifício. Eu acho que tem de ser lá. Eu também concordo 
com o Presidente, tem de ser lá, naquela área que está sub-utilizada. Agora, 
em que medida nós, Conselheiros, poderemos influenciar ou decidir, e o nosso 
querido Dr. Sérgio Lazzarini já disse que isso não é da nossa competência, a 
Comissão é que tem de falar.

Presidente – E não é mesmo, Conselheiro.

Marcelo  Favalli – Se  é  que  eu  bem  entendi,  e  é  uma  pena  que  nós  só 
tenhamos poderes para dizer  pode gastar.  Mas nós não temos o poder de 
dizer como gastar.

Presidente - Conselheiro Marcelo, desculpe. Eu não disse isso.

Marcelo Favalli - Então, eu entendi mal, Senhor Presidente.

Presidente – O Conselheiro Marcelo é um ilustre Advogado, competente, está 
terminando  o  seu  mandato  de  seis  anos,  e  sabe  que  nunca  houve  neste 
Conselho uma votação de projeto de Arquitetura,  de Engenharia,  todas as 
obras que foram feitas aqui foram feitas como ato de gestão. E o Conselheiro 
certamente sabe o que é ato de gestão e o que é ato de competência do 
Conselho Deliberativo.  O Conselho Deliberativo tem Comissões Permanentes 
que  vão  auxiliar  e  auxiliam  permanentemente  a  Diretoria.  O  Conselheiro 
Marcelo sabe muito bem que ato de gestão não se coloca em votação no 
Plenário do Conselho.

Marcelo Favalli – Era o que queria dizer, Senhor Presidente. Então, atendendo 
modernamente a princípios de publicidade, de transparência, eu vou propor 
uma  alteração  que  seja  no  Regimento,  no  Estatuto,  onde  quer  que  esta 
matéria esteja engrenada, para que amanhã possamos decidir de que forma 
deve ser gasto e se o cronograma de obra está sendo respeitado da forma 
detalhadamente  deveria  ser  apresentado.  Porque,  amanhã,  esses  vestiários 
ficam  desse  jeito,  eles  são  medonhos.  E  o  escopo  do  projeto  que  nós 
recebemos não dá conta de se fazer  nenhuma reforma de plano,  que na 
minha opinião é urgente, da mesma forma que é urgente a ampliação do 
Fitness, porque realmente não há mais capacidade. E nesse ponto também 
concordo com o querido Presidente. E nessa questão parece-me que ficamos 
de mãos atadas. Porque há questões aqui, no escopo do projeto, que de uma 
forma pouco delineada,  como foi  dito,  que me assustam. A Comissão que 
sugeriu o projeto disse utilizem-se das escadas, para subirem dos vestiários para 
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o quarto andar, porque aí vocês já vão fazendo um aquecimentozinho. É o 
que está escrito aqui.

Hugo Henrique Carraresi Neto – A Comissão não falou isso.

Marcelo Favalli – Desculpe,  senhor.  Eu estou falando do escopo do projeto 
apenas. O senhor que entendeu mal. No tocante ao acesso aos pavimentos 
será  incentivado  para  que  também  ocorra  através  da  escadaria,  que 
receberá modernos tratamentos de luminotécnica – palavra bonita – e pintura, 
sendo que as atuais portas corta-fogo, que, diga-se de utilização natural, serão 
mantidas  permanentemente abertas  para que as  pessoas  possam delas  se 
utilizar. Eu não acho que deliberar dois milhões de reais, para uma necessária 
obra, e eu concordo, deva ser feito sobre um escopo de projeto apresentado 
da forma como foi. 

Joaquim Dias Tatit – Chega ao Conselho pedido formulado pela Diretoria de 
autorização para utilizar recursos do Fundo Especial, visando a implementar o 
projeto  Novas  instalações  do  Fitness.  Trata-se  de  uma  das  mais  grandiosas 
obras do Clube nestes últimos tempos, com custo estimado inicialmente em 
R$2.000.000,00. Como faço habitualmente ao examinar processos enviados aos 
Conselheiros,  faço  sempre  uma  boa  leitura  dos  pareceres  das  Comissões 
Permanentes do Conselho Deliberativo. O parecer da Comissão Permanente 
de Obras começa enaltecendo a complexidade das matérias envolvidas no 
projeto “Novas instalações do Fitness”, e termina dizendo estar a matéria em 
condições de ser votada pelo Conselho, mantidas as ressalvas alertadas pela 
própria Comissão de Obras. Pela sua natureza, a Comissão de Obras foi a que 
mais contatos teve com a Diretoria de Patrimônio sobre esse projeto, e deve ter 
seus  motivos  para  classificar  essa  obra  como  de  grande  complexidade.  A 
Comissão Permanente Jurídica, certamente atenta ao elevado custo da obra, 
registra que a Diretoria deverá oportunamente obter autorizações específicas 
do Conselho para, são palavras textuais da Comissão, “assinar quaisquer outros 
documentos  que  possam  onerar  o  clube”.  O  parecer  da  Comissão 
Permanente de Esportes limita-se a focalizar o custo da obra, R$2.000.000,00, 
deixando  para  o  Plenário  do  Conselho  Deliberativo,  entre  outras,  a 
responsabilidade do deslocamento de quatro quadras de basquete e vôlei, 
populares esportes no Clube, quadras estas existentes no local ora destinado 
para o novo Fitness e que seriam remanejadas em outras áreas. Para surpresa 
minha,  notem  que  eu  escrevi  este  meu  parecer  aqui  ontem,  a  Comissão 
Permanente Financeira não apresentou o seu esperado e competente parecer 
sobre obra tão importante para a vida do Clube. Acredito que o motivo dessa 
ausência  só  pode  ser  por  falta  de  tempo hábil.  Senhores  Conselheiros,  na 
última quinta-feira, participei, conjuntamente com outros cinco Engenheiros e 
Arquitetos  associados  do Clube,  de uma reunião com o Engenheiro  Durval 
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Vieira de Souza Neto, digno e competente Diretor de Planejamento do Clube, 
que  nos  convidou  gentilmente,  e  com  elevado  espírito  democrático,  para 
dialogarmos sobre esse processo do novo Fitness. Ao nos serem apresentadas 
as  várias  plantas  heliográficas,  pareceres  técnicos  e  informações  sobre  o 
empreendimento,  ponderei  respeitosamente  ao  Sr.  Diretor  que,  antes  de 
examinar  aqueles  documentos,  preocupava-me  inicialmente  saber  qual  o 
motivo  da  urgência  na  aprovação  pelo  Conselho  de  tão  importante  e 
complexa  obra.  Nós,  Conselheiros,  recebemos  notícias  dessa  obra 
praticamente  uma  semana  antes  de  sua  votação  em  Plenário.  Entre  os 
presentes à referida reunião houve um consenso sobre a citada pressa nessa 
votação.  Durante  aproximadamente  duas  horas,  as  dúvidas  técnicas  e  de 
conceito surgidas entre os participantes evidenciaram, como hoje está sendo 
evidenciado,  o  quanto  ainda  é  necessário  ser  esclarecido  para  o  bom 
desempenho desse empreendimento. Vemos, portanto, Senhores Conselheiros, 
que estamos diante de uma obra muito especial, que não deve ser aprovada 
ou reprovada pelo  Conselho,  sem um estudo mais  detalhado do processo. 
Uma  obra  complexa  como  esta,  que  envolve  vários  ângulos  a  serem 
examinados, não pode ser julgada em função de emoções geradas pelo calor 
das  disputas  eleitorais  que  se  aproximam,  cujos  excessos  já  estamos, 
infelizmente,  assistindo.  Tudo  isso  nos  leva  a  solicitar,  respeitosamente,  à 
Presidência do Conselho Deliberativo para que a sua aprovação seja votada 
em ocasião mais adequada. O grande vencedor será certamente o Esporte 
Clube Pinheiros. 

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia -  Gostaria,  nesta  última  reunião  em  que 
compareço à tribuna como Conselheiro, desta Casa nesta Legislatura, para 
tratar de uma matéria de mérito, pois se trata da proposta, pedido da Diretoria 
para autorização do Conselho de verba para ampliação do Fitness, eu queria 
inicialmente  fazer  uns  comentários.   Apropriadamente,  foi  esclarecido  pela 
Mesa do Conselho que se trata de uma votação não do projeto em si, e sim da 
destinação da verba para a execução da obra oportunamente.  O projeto 
posteriormente  será  trazido  ao  Conselho,  pela  Diretoria,  de  forma  mais 
detalhada, a possibilitar, inclusive, sugestões desta Casa e do próprio corpo 
associativo,  uma  vez  que,  conforme  dito  pelo  Presidente  da  Diretoria,  Dr. 
Antonio  Rudge,  na  sua  exposição  de  forma  clara,  de  que  está  aberto  a 
sugestões  e eventuais  críticas.  Uma outra questão que eu acho importante 
ressaltar nesta discussão é da conveniência e da oportunidade da obra, que 
são  princípios  que  trazidos  pelo  Direito  Administrativo  para  o  Poder  Público 
certamente podem ser aplicados aqui no Clube, uma sociedade civil sem fins 
lucrativos. E para mim está comprovada a conveniência e a oportunidade da 
obra. Sem dúvida alguma, o Fitness, hoje, é um setor do Clube de sucesso. Foi 
feito na gestão do Presidente Arlindo, sob coordenação do Diretor na época, 
que  é  nosso  colega  de  Conselho,  aliás,  um  brilhante  Conselheiro,  Roberto 
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Höfling, que atendeu a sugestão de sócios para a execução daquela obra, 
que  é  muito  boa e  que tem  mais  de  seis  mil  inscritos,  e  que,  sem  dúvida 
alguma, a nossa demanda é maior e de ser ampliada. Eu externo aqui a minha 
posição favorável a que o Conselho aprove a destinação da verba para a 
execução do projeto. Eu elenquei alguns fatores aqui que possam esclarecer a 
Casa.  Uma  das  questões  que  foram  aventadas  aqui  foi  justamente  a 
possibilidade de nós termos um novo andar no atual prédio. Isso eu conversei 
com alguns Engenheiros, amigos meus do Clube, inclusive um amigo que tenho 
é atual Engenheiro da Método Engenharia, o próprio marido da minha irmã, 
que também é Engenheiro Civil e trabalha em grandes obras, e todos foram 
Unânimes  em  dizer  que  realmente  tem  um  custo  sobremaneira  superior, 
principalmente porque teríamos de tratar de fundação do prédio etc., e isso 
elevaria o custo da obra, então seria muito mais barato, entre aspas, fazermos 
aí o Fitness no quarto andar do Centro Esportivo. Aqui também foi aventada a 
questão  dos  elevadores,  que  isso  traria  uma  série  de  infortúnios,  uma  vez 
poderia ter um trânsito de pessoas no Clube etc., eu lembro que, atualmente, 
no Centro Esportivo, e eu freqüento lá e sei que aquele segundo elevador, que 
é próximo ali à quadra de Vôlei, ele muitas vezes está parado. Aliás, acredito 
que  a  maior  parte  do  tempo.  Então,  esse  elevador  poderia  ser  usado 
exclusivamente pelos  usuários  do Fitness,  para que esses  usuários  pudessem 
usar esses elevadores, que, hoje, como foi demonstrado aqui pelo Presidente 
da Diretoria, não haverá problemas no uso desses elevadores. Eles têm essa 
plena capacidade e eu acredito que, na questão de operacionalização, é 
viável  a  utilização  desses  elevadores.  Esta  proposta  também  é  muito  boa 
porque ela traz o sócio ao Clube. É muito importante. Eu tenho amigos, eu 
estudei na Escolinha do Clube, fui aluno da Escolinha, e tenho muitos amigos 
que eu, alguns do Tênis, como jogo Tênis pelo Clube também, que eu encontro 
no Tênis  etc.,  mas  tenho amigos  desde a infância  que eu apenas  consigo 
encontrar-me com eles no Fitness. Então, o Fitness realmente é um sucesso. E se 
nós  pudermos  ampliá-lo,  para  trazer  mais  sócios  ao  Clube,  de  diferentes 
idades, isso já é muito positivo. Não quero me alongar, Senhor Presidente, mas 
eu acho que realmente é necessária a destinação desses recursos. A Diretoria 
está  consultando  o  Conselho  de  forma  apropriada,  o  que  eu  acho 
extremamente importante, ela não está pedindo para o Conselho verbas de 
investimentos  para  outras  rubricas.  Isso  é  importante.  Ela  está  pedindo 
autorização  do  Conselho  para  uso  da  verba  de  investimento  para 
investimento, investimento em obra, em obra que tem uma forte demanda dos 
sócios. Isso é o mais importante. Portanto, eu gostaria aqui, acredito que eu fui 
eleito o Conselheiro mais jovem desta Casa em 1998, e agora eu não sei se 
ainda sou o mais jovem, agora eu freqüento bem o Clube e acho importante 
que nós, realmente, aprovemos esta destinação de verba, e, oportunamente, 
a  Diretoria  envie  o  projeto  final  ao  Conselho.  Claro,  acho  que  a  idéia  do 
Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques é excepcional,  para que 
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eventualmente  façamos  uma  audiência  pública.  Isso  inclusive  é  bom,  é 
positivo,  permite  a  participação  do  sócio,  e  nós,  realmente,  estaremos 
aplicando  aí  o  princípio  da  transparência.  Acho  excepcional.  Então,  eu 
gostaria de externar novamente, reiterar o meu posicionamento favorável e o 
meu voto pessoal a esta destinação para o projeto da Diretoria.

Paulo Roberto Taglianetti – Solicito ao Senhor Presidente que, antes de dar a 
palavra  ao  próximo  orador,  consulte  o  Plenário  se  está  suficientemente 
esclarecido para que possa votar a matéria.

Presidente –  Conselheiro  Roberto  Cappellano,  o  Conselheiro  Paulo  Roberto 
Taglianetti  faz  uma  questão  prejudicial,  assim  pediria  a  sua  paciência.  O 
Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti pede que se consulte o Conselho se já 
acha  suficientemente  esclarecido,  para  não  precisar  ouvir  mais 
esclarecimentos. Eu vou colocar em votação e o Conselho delibera. 

Antonio  Moreno Neto  (questão de ordem) - E  quanto aos  demais  oradores 
inscritos?  Aí,  evidentemente,  ficariam prejudicados os  inscritos.  É  a proposta 
dele.  Eu  tenho uma porção de Conselheiros  inscritos,  ficariam prejudicados 
todos. Eles não poderiam, então, falar sobre a matéria.

Presidente –  Existem vários  Conselheiros  inscritos.  É  regimental  o  pedido e o 
Plenário pode considerar que a matéria está suficientemente esclarecida para 
ser levada à votação. E,  evidentemente, nesse caso, ficam prejudicadas as 
outras  inscrições.  Eu  vou  colocar  em  votação  se  o  Conselho  se  acha 
suficientemente esclarecido. Se o Conselho entender que está suficientemente 
esclarecido, eu vou colocar em votação a proposta do Conselheiro Fasanaro.

Reinaldo  Pinheiro  Lima  (questão  de  ordem)  – Tem  muitos  Conselheiros  que 
estão juntos a associados e eu gostaria que ...

Presidente – Calma, Conselheiro! Nós vamos iniciar a votação ainda. Isso não é 
questão de ordem. Calma! Eu vou colocar em votação e vou pedir que esses 
Conselheiros venham para o lado de cá e que esses associados fiquem do 
lado de lá. Apesar de não ser questão de ordem, por favor, os que estão em 
condições de votar, por favor, venham aqui para o meio do plenário. E os que 
não são Conselheiros que fiquem do lado direito, por favor.

Antonio Moreno Neto – Existiram durante todas as explanações vários debates. 
E os inscritos ficaram prejudicados. Então, gostaria que o Plenário levasse em 
conta isso, porque, como é um assunto de extrema importância, eu acho que 
tem de ser todo mundo ouvido.
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Presidente –  Perfeitamente.  Eu  acho  que  o  Plenário,  ao  deliberar  se  se 
considera esclarecido ou não, deve levar em consideração todos os que se 
inscreveram  e  falaram,  e  aqueles  que  gostariam  de  falar  e  que  estão  aí 
esperando a vez.

Ivanilce Cappellano (questão de ordem) –  O pedido é que se dê um tempo 
para cada um falar, após.

Presidente – Esta é uma sugestão, não é uma questão de ordem. Vamos ver o 
que  o  Conselho  decide.  Depois  que  o  Conselho  decidir  vamos  ver,  se  o 
Conselho decidir que deve continuar, vamos ouvi-los. Senhores Conselheiros, se 
os senhores acham que nós estamos suficientemente esclarecidos para votar 
as  questões  colocadas,  inclusive  a  questão  prejudicial,  os  senhores 
permaneçam como estão. Os que acham que devem continuar os debates 
queriam-se levantar. (É solicitada votação nominal). Um momentinho. Estamos 
contando, Conselheiro.  Ninguém  aqui  está  querendo  fazer  nenhuma 
irregularidade. Eu vou inverter a votação agora, só para conferir os números. 
Os que acham que deve continuar a discussão permaneçam sentados.  Os 
que forem contrários queiram-se levantar. Senhores Conselheiros, nós temos 78 
de  pé  e  58  sentados.  Está  aprovado o  requerimento.   Vamos  colocar  em 
votação.

Maria Christina Nogueira de Sá Pikielny – Espere um momentinho.

Presidente – Pois não.

- Vários Conselheiros retiram-se de plenário.

Presidente - Senhores Conselheiros, eu vou colocar em votação a proposta de 
adiamento. Se os senhores estiverem de acordo que seja adiada a votação do 
projeto  permaneçam  como  estão.  Os  que  forem  contrários  ao  adiamento 
queiram-se  levantar.  Rejeitado  o  pedido  de  adiamento.  Vou  colocar  em 
votação o projeto. E vou esclarecer mais uma vez, para que fique constando, 
inclusive para os ausentes, porque vai ficar constando em ata, que hoje será 
votada a aprovação das verbas solicitadas pela Presidência do Clube, com o 
compromisso assumido pelo Presidente de que fará uma audiência pública, 
nos termos inclusive da legislação municipal vigente, a palavra dita é pública, 
com  todos  os  interessados,  para  receber  sugestões  e  opiniões  sobre  este 
projeto,  e  que,  uma  vez  aprovado  o  projeto  definitivo,  ele  observe  as 
disposições  do  Artigo  67,  consultando  e  pedindo  opinião  da  Comissão  de 
Obras e da Comissão Financeira e de alguma outra Comissão Especial  que 
entender  pertinente.  Se  os  Senhores  estiverem  de  acordo  com a  proposta 
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nesse sentido permaneçam como estão. Os que forem contrários queriam-se 
levantar. Aprovado por ampla maioria. 

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu rejeitar 
a  proposta  subscrita  por  Conselheiros,  de  adiamento  da  apreciação  da 
matéria; e autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no valor de 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), para, nos termos do inciso II, do Art. 142, 
do Estatuto Social, fazer face às despesas com a implementação do projeto 
Novas Instalações do Fitness.

Item 4 - Várias.
Tarcísio de Barros Bandeira (pronunciamento encaminhado à Mesa por escrito) 
- “Senhores associados do ECP, Sr. Presidente do Conselho, Srs. Conselheiros em 
qualquer cargo que estejam. Talvez aproveitando a última oportunidade que 
se me apresenta, venho cumprir com as minhas obrigações de Conselheiro e 
me  manifestar:  1º)  Sobre  a  prestação  de  contas  -  Somos  obrigados  a 
reconhecer que o plano de contas nela utilizado é bem melhor que o adotado 
nas  anteriores.  Porém,  continua  difícil,  senão  impossível  analisar  a  verba 
aplicada no  esporte,  alocando-a  corretamente  entre  as  três  possibilidades: 
esporte profissional, esporte subsidiado e esporte amador, tornando impossível 
qualquer análise consciente sobre as verbas aplicadas nos esportes. 2º) Sobre a 
mudança do Fitness - A solicitação de alocação de verba veio sem nenhuma 
indicação  do  porque  esta  obra  deveria  ser  programada,  embora  as 
explicações tenham sido suficientes sobre porque ela deveria ser planejada. 
Explicitando:  Planejo  uma  obra  porque  ela  será  útil.  Programo  uma  obra 
porque ela é a melhor aplicação de capital naquele momento para atingir os 
fins desejados. Chamando de índice de desconforto, o número de horas de 
espera, em relação ao número de horas de uso efetivo de um determinado 
equipamento, certamente o estacionamento e a utilização das quadras de 
tênis estão com índice de desconforto maior que o do Fitness, portanto, em 
princípio, teriam prioridade. Parece que na solução aventada (transferência 
para o quarto andar), a mudança do Basquete da quadra contígua ao Fitness, 
e  aproveitando  este  espaço  para  expansão  do  Fitness,  seria  muito  menos 
onerosa, sobrando mais verba para as obras citadas com prioridade maior.”

Marcelo Grassi -  É lamentável que aconteça isso em nosso Conselho. Parece 
que o único assunto foi a única cosia que interessou a todos nós. O resto, quem 
vem aqui, não interessa mais nada. Há seis anos no Conselho, tendo sido eleito 
pela primeira vez e tendo sido fiel  ao juramento que todos nós fazemos, ao 
sermos  empossados  aqui,  que  diz  que  devemos  respeitar,  cumprir  e  fazer 
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cumprir  os  Estatutos  e  Regimentos,  as  regras  de  comportamentos,  visando 
sempre ao bem estar  dos associados,  venho cumprir  o  que considero uma 
satisfação  aos  nossos  associados,  que  aqui  me  colocaram  como  seu 
representante,  fazendo  um  resumo  dos  trabalhos  aqui  realizados.  Como 
aprendiz,  e posso dizer  que sempre fui  bom aluno, estudei  muito o Estatuto 
Social e Regimentos, e, sem engano, posso dizer que, hoje, conheço o Estatuto 
e os Regimentos como bem poucos aqui. Antes disso, eu pediria, já que aqui 
tem pouca gente,  vamos gastar  um minutinho,  só que pudéssemos pensar, 
cada um de nós, num ideal para o Esporte Clube Pinheiros. Vamos fazer um 
esforcinho,  um minutinho,  em que cada um pensasse em um ideal  para o 
Esporte  Clube Pinheiros.  Foi  pouco tempo,  não é? Mas  de cada um pôde 
aflorar uma idéia, um ideal, cada um para a sua posição, ou em especial para 
todos os associados do Clube. O tempo já passou, não é. Mas, para quem 
seguiu a nossa orientação, muitas boas idéias podem advir daí. E a nossa idéia 
é  unir  todas  essas  boas  idéias,  para  podermos,  com  o  maior  número  de 
associados, e maior participação do Conselho, para que possamos discutir e 
cada vez mais melhorar a administração da nossa agremiação. Nós falamos 
em ideal, boas idéias, eu acho que disso só podem vir bons fluídos. Com essa 
emanação positiva, vamos pensar em vantagens para os associados. Quem se 
dignou a ler a nossa proposta agora, com a Chapa Tradição, pode ver que 
nós sugerimos que, com um Banco aqui dentro, nós poderíamos utilizar, o que é 
o anseio de muitos associados com quem nós convivemos todos os dias, para 
que se usassem cartões de débito e de crédito, nas despesas, para quês e 
transformassem em milhas, com consistentes vantagens para os associados. Por 
que  não  pensarmos  na  valorização  do  nosso  título  patrimonial,  hoje  tão 
depreciado? O nosso clube é um dos maiores clubes, não do Brasil, mas do 
mundo.  E  o  que  vale  o  nosso  título  patrimonial?  Um  valor  inócuo.  Outra 
proposta: que para os Sócios Atletas, nós estudássemos uma isenção de taxas. 
Por  quê?  Porque  esses  associados  pagam  mensalidades,  pagam  taxas  da 
Seção,  pagam  viagens,  pagam  inscrição  em  campeonatos,  pagam  para 
praticarem no Clube, e 90% dos títulos são ganhos pelo Clube por esses Sócios 
Atletas. Uma das primeiras propostas que apresentamos aqui, e que achamos 
altamente relevante, foi a de que se afixassem nos painéis informativos todos os 
trabalhos  realizados  aqui  no  nosso  Conselho,  para  que nós  déssemos  uma 
satisfação ao associado de tudo o que diz aqui, o que se propõe, o que se 
debate e o que realmente se faz. A nossa proposta era a de que nesses painéis 
constassem as atas resumidas e a ata na íntegra, que poderia, por exemplo, na 
Sala dos Veteranos. Fomos os primeiros a pedir  transparência nas licitações. 
Não basta apenas exibir editais sem que saibamos quem participou e quem 
ganhou. E vamos lembrar de algo muito grave aqui. A antiga Diretoria trocou 
um Banco por outro Banco, sem licitação e sem aprovação deste Conselho. 
Lembramos também que só o contrato que foi  renovado e ampliado, eu li 
agora  no  Relatório  da  Diretoria,  em  ampliado  aqui  eu  coloquei  uma 
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interrogação, porque não se sabe como, pela atual Diretoria. Novamente sem 
licitação e sem aprovação deste Conselho. Então, eu perguntaria onde anda 
a  soberania  do  Conselho?  Em  termos  de  segurança,  imperativo  identificar 
quem  adentra  o  nosso  estacionamento.  Será  que  nós  vamos  esperar 
acontecer  o  pior  para depois  tomar  uma providência? Segurança externa. 
Temos vários exemplos de pessoas assaltadas, não só pessoalmente, como em 
furtos de veículos neste quadrilátero que é um dos mais complicados de São 
Paulo.  Que essa segurança pudesse também orientar  nas travessias,  já que 
agora  viramos  um  corredor,  em  face  dessas  mudanças  do  DETRAN,  para 
orientar as nossas crianças e os nossos idosos.

Alexandre Barradas de Oliveira - As minhas não vêm aqui no Clube. As minhas 
não precisam disso. Nossas de quem? De todos os sócios?

Marcelo Grassi - Quem?

Alexandre Barradas de Oliveira – De todos os sócios do Clube?

Marcelo Grassi - O quê?

Alexandre Barradas de Oliveira - Orientar isso aí, a travessia?

Marcelo  Grassi  –  É.  Ou  então  ficar  na  frente  das  portarias  principais,  para 
orientar quem quer que seja. Mesmo que seja o senhor um dia.

Alexandre Barradas de Oliveira – Todos os sócios do Clube?

Presidente – Conselheiro Alexandre, por favor.

Marcelo Grassi – Segurança na portaria. Alguma dúvida.

Alexandre Barradas de Oliveira - Não.

Marcelo  Grassi  –  Não.  Esclarecido.  Aqui  tivemos  amplos  debates  sobre  o 
Fitness, quando informaram que tem 6.000 associados. Se pegarem o Relatório 
da Diretoria, eu gostaria também de falar sobre os trabalhos que realizamos 
aqui sobre a Seção de Tênis.  Então, na página 53, nós temos o número de 
praticantes. Diz aqui: Tênis (Cate) 702. Tênis (Gare) 988. Tênis (Aulas Individuais) 
1.477.  Tênis  (Jogar)  3.312.  E  acima,  Tênis  competitivo,  365.  É  lógico que uns 
estão englobados em outros, mas se nos basearmos apenas no Tênis (Jogar), 
que é aquele que paga, nós temos 3.300 tenistas, sócios,  na maior área do 
Clube, área física do Clube, e no qual nós temos aqui, ao longo de 6 anos, 
apontadas e alertando para mudanças radicais que se fazem necessárias.
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Presidente – Interrompeu o orador, pedindo que concluísse seu raciocínio.

Marcelo  Grassi  –  Como o meu tempo é exíguo,  antes  eu  vou  lembrar  um 
pouco da história. Saiu na matéria da Revista do Clube há uma história sobre o 
Tênis, onde falamos sobre, eu. o Patevits, 50 anos atrás, e depois parece que o 
Tênis não teve mais Diretoria, não teve mais nada, enfim, chegou aos dias de 
hoje. Então, eu gostaria de lembrar que nós tivemos várias Diretorias capazes, 
tanto que todos eles que eu vou citar chegaram a ser Presidentes ou Diretores 
de  Federações  ou  Confederações:  Silvio  Iasi,  chegou  a  ser  Presidente  da 
Federação, Rubens Branco, Diretor da Federação, José Paulo Pereira, meu pai 
Hermenegildo Grassi, por 16 anos. E a história também do Tênis, não sei onde 
procuraram,  está  o  Cláudio  aqui,  não  sabem  a  quem  consultaram  e 
esqueceram de citar o ineditismo que o Tênis do Pinheiros promoveu, a ponto 
de pela primeira vez promover uma Taça Davis no Clube, e nós organizamos a 
Taça Davis  por  3  vezes  aqui  dentro do Clube.  E  também o ineditismo que 
trouxemos,  quando  no  mandato  do  meu  pai,  Hermenegildo  Grassi,  o  1º 
Banana Bowl, que até hoje se realiza aqui no Clube. Para concluir, gostaria de 
dizer que não somente pelo número de praticantes, mas pela tradição que 
representa o Tênis, e pela tradição de muitos títulos, nós deveríamos repensar a 
forma de administração dessa seção. Só para concluir, para quem quiser, aqui 
no Relatório da Diretoria, na página 47, existem vários títulos que comprovam o 
que eu venho dizendo, principalmente, principalmente no melhor básico, que 
é o aprendizado no treinamento infanto-juvenil das crianças. Nós não estamos 
dando chance às  crianças.  Se  os  senhores  fizerem  as  contas,  os  títulos  de 
infanto-juvenil,  até 18 anos, passam um pouco de 10%. Ou seja, 90% são os 
Veteranos que ganham. É preciso repensar e reavaliar. 

Marcello Moraes Barros de Campos - É uma pena que o plenário tenha se 
esvaziado dessa maneira,  porque o assunto que me traz à tribuna, no meu 
ponto  de  vista  é  um  assunto  sério  e  um  assunto  que  toca,  efetivamente, 
àqueles,  principalmente  àqueles  que  de  uma  maneira  inesperada  se 
levantaram, para não participarem da votação. Sou sócio do Clube desde 
quando  nasci  e  participo  ativamente  da  Diretoria,  na  época  do  grande 
Fernando Xavier, pelos idos de 1984, 1985, fui Diretor,  fui  Conselheiro, eu me 
desliguei  do  Clube  por  questões  profissionais,  mas  retornei  ao  Clube  por 
questão  de  preocupação  com  o  que  estava  acontecendo  com  o  nosso 
Clube.  E  me  tomam  agora  de  surpresa  com  o  nível  da  nossa  campanha 
eleitoral, das eleições que se avizinham, que serão no próximo dia 15 de maio. 
Não  me  recordo,  sinceramente,  nesse  período  em  que  eu  participei 
ativamente, direta e indiretamente, da administração do Clube e do Conselho, 
de vislumbrar uma campanha mentirosa e de baixo nível. Tão de baixo nível 
que  até  monstrinhos  desenhados  estão  populando os  painéis  destinados  à 
campanha. Não que isso seja proibido. Muito pelo contrário. Nós estamos em 
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um regime democrático e isso pode ser plenamente feito, como vem sendo 
feito, mas não dessa maneira dentro do nosso Clube. Eu, sinceramente, nunca 
vi  isso  acontecer  no  nosso  Clube.   As  informações  contidas  nos  manifestos 
apresentados pela Chapa Pinheiros Sempre não correspondem à verdade. E 
os sócios têm de saber disso. E se não sabem através do movimento eleitoral, 
da campanha eleitoral  que se avizinha,  até preguiça de ler  as  respostas  e 
aquele monte de papel e aquela coisa, foi  o que me trouxe a esta tribuna 
nesta  data,  última  reunião  antes  das  eleições,  para  dizer  especificamente 
sobre  dois  assuntos.  O  primeiro  é  a  exploração eleitoreira  em  relação  aos 
reajustes  que  foram concretizados,  de  janeiro  de 2003,  em comparação a 
janeiro  de  2004.  Consultando  a  Diretoria,  e  tive  essa  preocupação,  fiquei 
sabendo  que  realmente  esses  reajustes  aconteceram,  mas  foram  reajustes 
mesclados  da  Diretoria  passada  e  da  Diretoria  atual,  de  não  de 
responsabilidade exclusivamente da nossa Diretoria atual.  E um assunto que 
me  incomoda  mais,  além  desses,  é  aquele  relativo  ao  aumento  do 
estacionamento, de R$0,50 a hora ao valor absurdo e impagável de R$1,00 a 
hora, para o associado do Clube Pinheiros. Este assunto é de responsabilidade 
deste  Conselho Deliberativo.  Este  assunto estava na proposta orçamentária 
que foi votado a unanimidade dentro desta Casa. Então, se alguém tem de ser 
responsabilizado por esse aumento de estacionamento, que nós abemos que 
estava represado etc. etc.,  mas se alguém tem de ter responsabilidade por 
esse aumento de 100% no preço da hora do estacionamento não é a Diretoria 
atual.  E  eu  não tenho procuração do Presidente para defendê-lo,  não.  Eu 
tenho procuração do associado e tenho a responsabilidade de assumir que eu 
votei  favoravelmente  a  esse  aumento  do  estacionamento.  E  todos  nós 
votamos.  Todos  aqueles  que  aqui  estavam  presentes,  oposição,  situação, 
independentes, o que querem que seja. A responsabilidade é nossa. É nossa. E 
isso  está  sendo,  no  meu ponto  de vista,  explorado eleitoralmente,  de  uma 
maneira covarde. A responsabilidade é do Conselho Deliberativo, que aprovou 
o  orçamento por  unanimidade e  isso  estava  incluído no orçamento.  Outro 
assunto  importante  que  me  traz  a  esta  tribuna é  em  relação ao  processo 
licitatório para a contratação do serviço de gerenciamento e monitoramento 
do Fitness, que não tem nada a ver com o que nós acabamos de votar, e que 
envolve,  também, Diretores  e Presidentes  que se levantaram há pouco.  Na 
reunião passada,  um Conselheiro,  e que me desculpe a falta de memória, 
levantou algumas questões, colocando aí em jogo o processo licitatório para a 
contratação de serviços para o Fitness, de gerenciamento e monitoramento 
etc., colocou em jogo algumas questões sobre o por quê de uma determinada 
empresa ter ganho o processo licitatório, em detrimento de outra, que teria 
apresentado  um  item  na  rubrica  preço  com  um  valor  menor.  E  eu  tive  o 
cuidado de ir  à Diretoria, tive o cuidado de pegar o Regimento Interno da 
Diretoria e analisá-lo e perceber que o processo licitatório feito em junho, julho 
de 2003 está correto. Inclusive, ele excedeu, a Diretoria excedeu naquilo que 
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poderia  ter  feito.  A  Diretoria  utilizou  uma  das  modalidades  licitatórias  mais 
cuidadosa de outra que poderia ter sido usada. O processo licitatório no Clube 
Pinheiros, rapidamente, divide-se em 3 modalidades: o convite, a tomada de 
preços e a concorrência. Dependendo do valor da contratação, a Diretoria 
está obrigada a optar, a optar, não, está obrigada a utilizar-se de uma dessas 
modalidades.  E,  nesta  última  licitação  que  houve,  neste  último  processo 
licitatório  que  houve,  a  Diretoria  poderia  ter-se  utilizado  do  procedimento 
licitatório  chamada tomada de preço.  Mas se cercou do maior  cuidado e 
ainda se  utilizou  um procedimento  mais  amplo,  mais  detalhado,  que  foi  a 
concorrência. Mas qual não foi a minha surpresa, Senhor Presidente, e aí eu 
não sei o que nós podemos fazer, pois chegou ao meu conhecimento, e desse 
Conselheiro  que  me  antecedeu,  que  falou  na  última  reunião  sobre  este 
assunto, quando disse que a diferença de preço entre a que ganhou e a que 
perdeu seria  de 17%.  Qual  não foi  a  minha surpresa quando eu tenho em 
mãos,  inclusive  documentado,  um  memorando  da  Diretoria  de  Relações 
Esportivas, Dr. Antonio Moreno Neto, para a Diretoria de Suprimentos, Dr. Paulo 
Palo,  quando,  em  fins  de  1998  e  início  de  1999,  tomou  a  mesma  atitude, 
quando da contratação de empresas para o gerenciamento do Fitness, não se 
utilizando o processo licitatório que o Regimento Interno da Diretoria exigia, 
que seria a concorrência,  utilizou-se o mais  simples,  que é a carta convite, 
sendo  que  esse  contrato  foi  aditado  por  8  vezes,  sem  novos  processos 
licitatórios, sem novas chamadas.

Presidente – Pediu ao orador que concluísse seu pronunciamento.

Marcello Moraes Barros de Campos – Continuou: E, para minha surpresa, eu li, e 
está documentado, que naquela época foi escolhida uma empresa que tirou 
na classificação o terceiro lugar. E a diferença de preço para a outra não é de 
17%, como eles quiseram impingir na última licitação, mas a diferença foi de 
cerca de 31%, quase 32%. Então, não é justo, e continuo afirmando que eu não 
tenho procuração do Presidente da Diretoria, que não tenho procuração de 
ninguém para defender. Eu só tenho a responsabilidade de Conselheiro para 
mostrar que este processo licitatório que aconteceu agora, aproximadamente 
há um ano atrás,  preencheu todos  os  requisitos  de ordem regimental.  E  os 
procedimentos  licitatórios  feitos  em  1998  e  em  1999  não  preencheram  os 
requisitos. E eles vêm agora, na campanha eleitoral dizer que a atual Diretoria 
estaria prevaricando em relação a essa licitação. 

José  Edmur  Vianna  Coutinho  (aparte) -  A  firma  que  assumiu  e  conseguiu 
ganhar a última concorrência, parece-me que é a Biorritmo. E essa Biorritmo 
não é a mesma.
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Marcello Moraes Barros de Campos - É a mesma. Mas não importa a questão 
da empresa, no meu ponto de vista. O que importa é que o Regimento da 
Diretoria, que nós, Conselheiros, aprovamos, em 1990, 1191, se não me falha a 
memória, foi desrespeitado.

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia -  Após  6  anos  do  meu  mandato,  como 
Conselheiro, que ora se encerra, gostaria de fazer alguns agradecimentos de 
público, a colegas Conselheiros,  com quem convivi  durante esse período, e 
que no passado chegaram até ser adversários, meu e do meu pai até, mas 
que hoje nós estamos juntos, não apenas por um relacionamento pessoal, mas 
por  princípios  e  idéias.  Eu  queria,  inicialmente,  lembrar  que  meu  pai  foi 
Conselheiro  nesta  Casa  por  muitos  anos,  em  vários  mandatos,  foi  Vice-
Presidente  do  Conselho,  e  que  em  1998  disputou  aqui  a  Presidência  do 
Conselho com o Sr. Conselheiro Sérgio Vergueiro. E, na época, depois o meu 
pai  perdeu  a  eleição  etc.  e  montou  um movimento  chamado Movimento 
Conselho  Independente,  o  MCI,  que  integrava  vários  Conselheiros  e  ex-
Conselheiros desta Casa, e que foi um Movimento que continuou presente até 
o ano de 1998. Houve vários movimentos políticos. O MCI participou da eleição 
do ex-Presidente do Conselho Roberto Luiz  Pinto e Silva,  em 1992,  1993,  na 
verdade,  em  que  inclusive  fez  parte  da  Mesa  e  de  outras  Comissões  o 
Conselheiro Hélio De Maria Penteado, do MCI à época, foi Vice-Presidente da 
Casa,  o  Conselheiro  Adalberto  Federighi,  2º  Secretário,  e  preenchemos 
também outras Comissões. Enfim, em 1998, quase dois anos do falecimento do 
meu pai, eu já tinha planos de ser candidato a Conselheiro, os Conselheiros 
mais antigos podem até se lembrar  que eu era pequeno e freqüentava as 
reuniões do Conselho com meu pai, eu sempre gostei de política. No passado, 
quando o Conselheiro Badra era Diretor do Clube, na gestão do Presidente 
Xaxá (Fernando Silva Xavier), ele abriu uma eleição para Prefeito do Parquinho, 
e eu com 9 anos, me candidatei àquela eleição. Quer dizer, desde pequeno já 
me  interessava  por  política  aqui  no  Clube.  Enfim,  em  1998,  o  MCI, 
companheiros  do  MCI,  havia  me  perguntando,  e  eu  disse  que  eu  sairia 
candidato. E o Conselheiro Sérgio Vergueiro tinha um movimento, uma chapa, 
a quem ele também ajudava, dava a sua colaboração como coordenador, e 
naquele  instante  estávamos  em  oposição  à  Diretoria  na  época,  e  o 
Conselheiro Vergueiro nos procurou para nos associarmos em uma chapa só, 
porque  entendíamos  que  não  havia  sentido  termos  aí  duas  chapas  para 
disputarmos  a  eleição,  se  nós  éramos  todos  da  oposição.  E  havia  uma 
preocupação comigo, em relação a uma disputa do passado, por causa do 
Conselheiro Vergueiro. O Conselheiro Vergueiro disputou com o seu pai etc. 
então, houve muito cuidado na discussão política. E eu, de plano, fui o maior 
incentivador da junção, porque eu disse: “Olha, a questão é política, mas, se 
estamos  juntos  agora,  não  é  por  uma  questão  pessoal  somente,  mas  por 
princípios”.  E,  de  fato,  aquela  eleição foi  um êxito  para todos  nós.  Dos  46 
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candidatos que nós tínhamos, nós elegemos acho que 40 para 6 anos, inclusive 
eu, e com o apoio incondicional do Conselheiro Vergueiro. Então, hoje eu sou 
Conselheiro  desta  Casa  muito  pela  união  desse  grupo  e  pelo  Conselheiro 
Vergueiro,  que  também  coordenou  a  campanha.  O  Conselheiro  Mello 
também estava lá ajudando aí na nossa luta, sempre em cooperação com a 
campanha. Um trabalho mais difícil mesmo. Então, eu não poderia deixar de 
agradecer o Conselheiro Vergueiro publicamente pelo apoio e pelo empenho, 
e isso reflete claramente que o Clube está acima de questões pessoais.  Eu 
acho até o Conselheiro Vergueiro inclusive um dos melhores Conselheiros desta 
Casa. De público, eu tenho de fazer este agradecimento a ele e enaltecê-lo 
como Conselheiro. Posteriormente, quando disputamos no ano seguinte, 2000, 
a Chapa Renovação,  e eu participei,  juntamente com o Conselheiro Mello 
também  e  também  com  o  Conselheiro  Vergueiro  da  coordenação  da 
campanha, e nós perdemos a eleição, e da mesma forma que ocorreu na 
eleição  passada,  60%  a  40%,  nós  fizemos  40%  dos  votos,  mas  perdemos 
totalmente  as  vagas,  porque  era  o  sistema político  que  estava  vigendo à 
época.Mas,  naquele  instante,  nós  precisaríamos  ter  um  candidato  que 
acabasse vencendo as eleições, com a Presidência do Conselho. Foi quando 
conversei,  junto  com  o  Vergueiro,  e  nós  sempre  estávamos  juntos,  e  o 
Conselheiro  Vergueiro  falou:  “Olha,  o  Conselheiro  Sérgio  Lazzarini  é  o  Vice-
Presidente do Dr. José Edmur Vianna Coutinho. É um homem equilibrado, é um 
homem excepcional,  e  o  que vocês  acham de nós,  mesmo ganhando as 
eleições, mesmo o Conselheiro Sérgio Lazzarini sendo de um grupo diferente, 
dado o seu passado, a sua integridade, de nós apoiarmos a sua candidatura?” 
E eu, de plano, novamente concordei com o Conselheiro Sérgio Vergueiro e 
achei  que  seria  uma  boa  idéia.  Procurei,  na  época,  o  Conselheiro  Sérgio 
Lazzarini, no Tênis, e disse isso a ele: “Olha, não sei se vai acontecer. Estamos de 
lados opostos. Mas, em princípio, conversamos com o Conselheiro Vergueiro, e 
o Conselheiro Vergueiro também conversou com o Conselheiro Sérgio Lazzarini 
nesse  sentido,  vemos  com muita  simpatia  a  sua  candidatura”.  Mas,  enfim, 
perdemos  as  eleições.  Fizemos  uma  outra  reunião,  e  os  Conselheiros  da 
Renovação, inclusive eu, decidimos: “Olha, vamos votar em branco ou vamos 
votar no Conselheiro Sérgio Lazzarini”. E, por unanimidade, decidimos votar no 
Conselheiro Sérgio Lazzarini,  mesmo sendo de um grupo diferente. Por quê? 
Porque nós acreditávamos na sua decência, na sua independência, no seu 
passado e na sua capacidade. Então, nesta reunião de hoje, no Expediente, o 
Conselheiro Vergueiro fé uma homenagem ao Conselheiro Sérgio Lazzarini, em 
que  eu  não  poderia,  por  ser  mesmo  esta  a  minha  última  reunião  nesta 
Legislatura como Conselheiro, não sei se serei reeleito, mas, de qualquer forma, 
também quero cumprimentar o Conselheiro Sérgio Lazzarini, não apenas pela 
amizade  que  hoje  nós  temos,  mas  eu  o  estou  cumprimentando  como 
Presidente do Conselho, como Conselheiro excepcional que dirigiu esta Casa 
com  absoluto  equilíbrio,  absoluta  independência.  Claro,  que  o  Dr.  Sérgio 
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Lazzarini é de um grupo político - Não existe político H2O, está certo? Todos 
têm um lado. E todos aqueles que já foram Presidentes desta Casa tiveram 
lados, porque senão não estariam na Presidência da Casa. - mas, respeitando 
os adversários, respeitando as idéias opostas, e sempre pautando pelo respeito 
ao  Estatuto  e  aos  Regimentos.  Então,  eu  gostaria  de  cumprimentar  o 
Conselheiro  Sérgio  Lazzarini  e  a  toda  Mesa  do  Conselho,  o  nosso  Vice-
Presidente, Conselheiro Paulo César de Arruda Castanho, a Dulce Avancini e 
também a nossa amiga Amarílis, pelo trabalho excepcional. Da mesma forma, 
a todas as Comissões. E aos colegas Conselheiros, por este convívio fraterno, 6 
anos  juntos,  que  esperamos  continuar  longo.  Mas  que  esta  Casa  continue 
sendo ativa e com este brilhantismo. Muito obrigado. E boa sorte ao Conselho, 
que agora terá o Conselheiro Sérgio Lazzarini conosco aqui no plenário. 

Anna Maria da Carvalheira Baur –  Venho a esta tribuna falar sobre a Noite 
Árabe,  que aconteceu no dia 17  de abril,  das 21  horas até  às  2  horas  da 
madrugada. A decoração estava muito linda. Foi o Dr. Synésio que fez, como 
sempre ele faz tudo muito bonito. Belíssimas Odaliscas dançaram a Dança do 
Ventre. Foi uma festa sensacional, pela beleza, carisma, graça, sensualidade, 
produção visual, tudo isso. Foi um sonho e muita magia. Todo mundo sentiu 
como se estivesse nas Arábia. A decoração, as comidas também, tudo uma 
beleza.  Esfiha de carne, quibes,  tabule,  charutos de uva, frango com arroz, 
amêndoas e ameixas,  o arroz  marroquino.  Doce de nozes,  tudo isso estava 
muito bom. 

José Roberto Carneiro  Novaes Júnior  -  Eu  venho falar  aqui  um pouco com 
relação ao Fitness, pois, quando da discussão, fiz a minha inscrição e acabei 
não conseguindo falar. Primeiro, eu lamento a decisão da Mesa do Conselho, 
pois eu tinha sugerido, há três semanas atrás, aquela volta das reuniões prévias. 
Eu acho que se tivéssemos tido uma reunião prévias, em nível de Conselho, 
muitas das coisas teriam sido esclarecidas e não teria sido tumultuado como 
está hoje. O segundo item é lembrar, o Conselheiro Arlindo não está aqui, mas 
quando veio o pedido de construção desse prédio onde é o Fitness, eu era 
Presidente da Comissão de Obras, com o Carlos Alberto Rochlitz, com o Julio 
Albien,  com Arnaldo  Osse  e  José  Roberto  Cintra,  e  nós  tínhamos  não  sido 
contras, mas tínhamos por opinião que esse projeto deveria ser desenvolvido 
no Centro Esportivo, como está sendo hoje, doze anos depois., que era o lugar 
de  serem  agregadas  todas  as  atividades  esportivas,  ainda  que  nós 
entendíamos que já  naquela época fosse feito  um plano mais  abrangente 
com relação ao Plano de Obras na área de esportes. Então, era isso que tinha 
para  deixar  registrado  quanto  à  volta  de  um  estudo  que  tinha  sido  feito 
naquela época, que o Fitness fosse localizado no prédio do Centro Esportivo.
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Roberto Cappellano - Como quando eu saí lá para fora e todo mundo falou o 
que não queria falar, eu vim falar para deixar registrado em ata e assim vão 
saber. O que eu queria falar naquela hora era a respeito de que eu sou favor 
do  projeto  do  Fitness,  sim.  Acho  que  é  necessário.  A  Seção  tem  6.000 
associados, então não tem nem o que falar. Mas também queria pedir para 
darem um maior carinho para a Esgrima. Lá tem muitos lugares que podem 
atender  ao  que  nós  queremos.  Afinal  de  contas,  a  Esgrima  é  um  esporte 
olímpico e um dos mais tradicionais deste Clube. Então, só estou pedindo isso. 
No quarto andar tem lugar – e eu sou Engenheiro Civil – para fazer uma obra. 
Se for esperar sair daqui um projeto nesse sentido, não vai sair nunca. Porque se 
para fazer uma reforma de casa de briga, imagine no lugar onde se vai fazer 
um projeto. Então, que as Comissões dêem uma olhadinha lá na Esgrima, para 
nos contemplar também. 

Presidente – Deu por encerrada a reunião às 23h43.

***

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  511ª  Reunião  Ordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 31 de maio de 2004.

Sergio Lazzarini Dulce Arena Avancini
Presidente Primeira Secretária

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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