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ATA DA 528ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2005.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e seis de setembro do ano dois mil e cinco, com início em segunda 
convocação,  às  vinte  horas  e  trinta  minutos,  tendo  assinado  a  lista  de 
presença cento e quarenta e um Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho e Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Vice-Presidente: Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segundo Secretário: Paulo Roberto Taglianetti
Terceira Secretária: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente  – Declarou  instalada  a  reunião.  Em  seguida,  determinou  a 
execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra  e  música do saudoso 
associado Francisco Roberto Pignatari).

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Comunicações  da  Mesa,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros,  bem  como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente  – Propôs  voto  de  profundo  pesar  pelo  falecimento  do  ex-
Conselheiro Paulo Rui de Godoy, e que se observasse um minuto de silêncio 
em sua memória, o que foi feito em seguida. Informou que a Conselheira Silvia 
Schuster,  Diretora  Adjunta  de  Bolão,  e  o  Conselheiro  Joelmir  José  Beting 
subscreveram esta proposta, mas que consideraria a subscrição do plenário 
como  um  todo.Submeteu  ao  plenário  e  foram  acolhidas  as  seguintes 
proposições:  votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho subscrita 
pelos Conselheiros Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, Joelmir José Beting e 
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Antonio  Moreno  Neto,,  também  considerada  como  subscrita  pelo  plenário 
como  um  todo,   pelo  falecimento  da  Daisy  Vieira  de  Souza,  mãe  do 
Conselheiro  Durval  Vieira  de  Souza  Netto,  Diretor  de  Patrimônio;  2)  por 
proposição  do  Vice-Presidente  Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia,  pelo 
falecimento  do  Associado  José  Martins  Pinheiro  Neto;  3)  de  autoria  do 
Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório,  pelo  falecimento  do 
associado  Nelson  Possi,  ex-atleta  do  Pólo  Aquático  e  Professor  de 
Odontologia;  votos  de  louvor:  1)  propostos  pela  Comissão  de  Esportes,  a 
destaques  esportivos,  conforme  relação  previamente  distribuída,  a  saber: 
Atletismo: Diretor Adjunto César Palermo Kassab, ao Técnico Cláudio Roberto 
Castilho e aos atletas Maria  das Graças Silva Moreira,  Henrique Camargo 
Martins,  João  Gabriel  Santos  Sousa e  Vanessa Rockembach  Borella,  pela 
participação e resultados obtidos nas competições: Maratona de Porto Alegre - 
Nível  Internacional  (Porto  Alegre/RS  -  29/05/2005),  XXIV  Troféu  Brasil  de 
Atletismo (São Paulo/SP - 16 a 19/06/2005) e Campeonato Estadual Menores 
(São Paulo /SP -  04 a 05/06/2005);  Handebol:  ao  Diretor Adjunto Eduardo 
Henrique  de  Macedo,  ao  Técnico  Sidiney  Alves  de  Souza  e  aos  atletas 
Christian Rodrigo Vieira, Arthur Medeiros de Sousa, Osvaldo Maestro Sarrion 
dos Santos Guimarães, César Augusto Oliveira de Almeida, Aleph Bonecker 
Palma, Gilberto Teixeira, Lucas Benedito Cândido, Estevão Cunha Casasanta, 
Vinícius  Blanco  da  Silva,  Carlos  Bragatto,  Victor  Flosi  Alexandre  Peão, 
Matheus Perrella Filho, Marcelo Didier Fecarotta Alves, Abatiatã Samuel Silva 
e  Jefferson  Toledo  Peres,  pela  conquista  do  título  de  Vice-Campeão  no 
Campeonato Brasileiro Juvenil de Clubes (Betim/MG -14 a 18/06/2005); Judô: 
ao Diretor Adjunto Stathis Scretas, aos Técnicos João Gonçalves Filho, Sérgio 
Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira e aos judocas Alessandro Aguiar 
Colli, Priscila de Almeida Marques, Denílson Moraes Lourenço, Daniel Andrey 
Hernandes, Vânia Yukie Ishii,  Daniel  Donato Strabelli,  Leandro Atalla Roim, 
Alexsander  José Guedes,  Bruno César  Morais da Rocha,  Reinaldo Vicente 
dos Santos, Leandro Leme da Cunha e Giovanni da Cunha, pela participação 
e resultados obtidos nas competições: Circuito TBG de Judô - Nível Estadual 
(Campinas/SP - 11/06/2005), Circuito Mundial - Fase Turquia (Stambul/Turquia 
- 08 a 10/07/2005), Campeonato Pan-americano de Equipes/Seleções (Rio de 
Janeiro/RJ - 23 a 24/07/2005) e Seletiva Nacional Para o Campeonato Mundial 
(ECP/SP  -  18  a  19/06/2005);  Levantamento  de  Peso:  ao  Diretor  Adjunto 
Horácio Soares dos Reis, ao Técnico Edmilson da Silva Dantas e aos atletas 
Alexandre de Freitas Hoffmann, Alex Frederic Liauw, Erasmo Carlos da Silva, 
Edílson  Leão  Alves  e  Clayton  Neris  Santos,  pela  conquista  do  título  de 
Campeão na Copa São Paulo - Aberta (São Paulo/SP - 04/06/2005); Natação: 
aos  Diretores  Adjuntos  de  Categorias  de  Base:  Ivo  Nascimento  Júnior,  de 
Natação  de  Alto  Rendimento:  André  Perego  Fiore,  aos  Técnicos  Álvaro 
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Kenmatsu Taba, José Ricardo Monteiro, Alberto Pinto Silva, Fernando Antonio 
Vanzella  e  José  Ricardo  Monteiro  e  Juliana  Machado  e  aos  atletas  Ana 
Bresser Pereira Tokeshi, Alan Massao Nagaoka, Aline Russo Carneiro Borges, 
Ana  Carolina  Miti  Sameshima,  Ana  Clara  Toscano  Aranha  Pereira,  André 
Itiberê  Ferreira  Silva,  André  Schultz,  Belizário  Virtunis  da  R.  Neto,  Bruno 
Barichelo  Leme,  Bruno  Felipe  de  Sousa  Barbosa,  Camila  Rockembach 
Apollaro,  Carolina  Malavazzi  Penteado,  Daniel  Corrêa  de  Benedetti,  Diego 
Antonio Marinho Bertagni, Everton Shibuya Kida, Fernando Souza da Silva, 
Giseli  Caetano Pereira,  Giuliana Biselli  Monteiro,  Guilherme Augusto Guido, 
Gustavo Schirru,  João Ricardo Cardenuto,  Karine de Boni  Volpe,  Leonardo 
Alves dos Santos Fim, Lucas Vinícius Yokoo Salatta, Luís Fernando Yokoo 
Salatta, Manuella Duarte Lyrio, Marcelo Machado Monteiro, Marcos Reschke 
Teske, Maria Bresser Pereira Tokeshi, Mariana Ueno Pimenta Katsuno, Marina 
Bonfiglioli Amaral Gurgel, Nabíla Ocanha Perez Peixoto, Nicholas Araújo Dias 
dos Santos, Patrícia Pinto Vieira Marcondes, Pedro Henrique dos Santos Silva, 
Pedro Luis Toscano Aranha Pereira, Per Christian Hornell, Poliana Okimoto, 
Talíta Lima Ribeiro, Tatiana Lemos de Lima Barbosa, Tatiane Mayumi Sakemi, 
Thomas  Andrioli  Leick  e  Wesley  Roberto,  pela  participação  e  resultados 
alcançados nas seguintes competições:  Campeonato Paulista 2ª Divisão de 
Inverno -  Infantil  a Sênior  (São Paulo/SP -  03 a 05/06/2005),  Campeonato 
Paulista Juvenil I e II de Inverno (São Paulo/SP - 27 a 29/05/2005), Torneio 
Regional Infanto Juvenil  -  Nível Metropolitano (São Paulo/SP - 30/04/2005), 
Torneio  Regional  Juvenil  a  Sênior  -  Nível  Metropolitano  (Santos/SP  - 
11/06/2005) e  Campeonato Paulista Infantil I e II de Inverno (São Paulo/SP - 
25 a 27/06/2005);  2)  de iniciativa  da  Comissão de Veteranos,  à  Comissão 
Organizadora do Jantar Dançante realizado no último dia 10 de setembro; 3) 
de autoria do Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, pela iniciativa 
do Jardim da Infância (Escolinha), de plantar árvores com os alunos no último 
dia 21 de setembro;  voto de pronto restabelecimento da Sra. Lucy de Araújo 
Lima  Delduque  (Tia  Lucy),  proposto  pelo  Conselheiro  João  Benedicto  de 
Azevedo Marques. Por proposição do Conselheiro José Manssur, considerou 
referidos votos subscritos por  todo o plenário.  Continuou,  apresentando ao 
plenário  proposição  do  Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório, 
consignando  voto  de louvor  a  Leandro Ribela,  Campeão Brasileiro  de Ski, 
modalidade  Slalon  Gigante,  no  XX  Campeonato  Brasileiro  de  Ski  (Las 
Leñas/Argentina –07/09/2005), que foi convidado para integrar a equipe que 
está  sendo  formada  para  os  Jogos  Olímpicos  de  Inverno  de  2010,  a  ser 
realizado em Toronto, Canadá. Aprovado.

Primeira Secretária – No Movimento da Secretaria, registrou a justificativa de 
ausência  da  Conselheira  Ana  Paula  Barreiros  Araújo  na  última  reunião, 



4

apresentada  com  a  devida  antecedência.  Colocou  à  disposição  dos 
Conselheiros  para  consulta  na  Secretaria  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da 
Variação  Orçamentária)  de  agosto,  o  Balanço  Patrimonial  do  Clube  em 
31/08/2005 e o Relatório atualizado referente à prestação de serviços jurídicos 
de  acompanhamento  dos  processos  relativos  ao  IPTU,  encaminhado  pela 
Diretoria. Comunicou que o Conselheiro Alcides Augusto Júnior renunciou ao 
cargo  de Conselheiro,  tendo sido  convocado  o  respectivo  Suplente;  que o 
associado  Sérgio  Fontes  Veloso  de  Almeida  foi  nomeado  Membro  da 
Comissão Permanente de Obras, com mandato até o mês de maio de 2006; e 
que o Presidente do Conselho,  com fundamento no inciso II,  do parágrafo 
único,  do  Art.  11  do  Regimento  Processual  Disciplinar,  determinou  o 
arquivamento  do  Registro  de  Ocorrência  nº  292/05,  de  interesse  do 
Conselheiro  Marcelo  Grassi.  Informou  que  a  Diretoria  oficiou  dando 
conhecimento das seguintes nomeações e alterações em sua composição até 
maio de 2007: Maria Elvira de Abreu Bopp - Diretora Adjunta de Recreação 
Esportiva;  Marcelo de Araújo -  Diretor Adjunto de Iniciação Esportiva;  José 
Ricardo Penteado Aranha - Diretor Adjunto de Futebol Adulto; Retificação do 
cargo de Roberto Monteiro Ferreira Braga, para Diretor Adjunto de Karaokê; 
José  Antonio  Ungaro  -  Assessor  Adjunto  –  Atendimento;  Maria  Helena 
Guimarães da Costa e Silva - Assessora Adjunta – Ouvidoria; Jacques Melul 
Rubal  -  Assessor  Adjunto  –  Pesquisa;  Lúcia  Raimo Serra,  Estér  Storino  e 
Fernanda Graça Moreira, respectivamente Vice-Presidente e Assessoras do 
Departamento de Assistência Social – DAS; Mauro Junokas Gomes - Diretor 
Adjunto de Basquete; nomeação de Max Rolf Heinrich Bussing para o cargo 
de Diretor Adjunto de Restaurantes, deixando de exercer as funções de Diretor 
Adjunto de Suprimentos; Moacyr Lopes de Almeida - Assessor do Patrimônio 
Cultural; Douglas Zambrana - Diretor Adjunto de Fitness; e, José Barboza - 
Diretor Adjunto de Suprimentos. 

Presidente  –  Leu  carta  da  Diretoria,  informando  que  impetrou  pedido  de 
reconsideração ao  IBAMA,  sobre  o  indeferimento  de  sua  solicitação  de 
registro,  num  primeiro  momento,  de  criadouro  conservacionista  e 
posteriormente de zoológico classe C, e que possui informações extra-oficiais 
do  indeferimento  desse  pedido,  sendo  assim  eminente  a  possibilidade  da 
apreensão das aves e jabutis do Clube. Que continua estudando alternativas, 
inclusive judiciais, para manter a fauna no Clube, e, tendo em vista a grande 
estima que o corpo associativo, principalmente as crianças, têm pelos animais, 
solicitava a colaboração dos Conselheiros que pudessem colaborar de alguma 
forma, no sentido de conseguir a permanência dos animais no Clube.
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João Benedicto de Azevedo Marques – Elogiou a Direção do Jardim da 
Infância, que no último dia 21 promoveu o plantio de ipê rosa em frente à 
Escolinha, com 120 crianças no período da manhã, e em outro local do Clube, 
com os  alunos  do  período  da  tarde,  destacando  que  com essa  iniciativa, 
incutindo nas crianças pinheirenses o respeito e o amor pela natureza desde a 
mais tenra idade. Testemunhando a dedicação e o esforço das professoras da 
Escolinha,  disse  soube  que  a  Tia  Lucy,  figura  que  pertence  à  história  do 
Clube,  esteve acamada em decorrência  da circunstância de que ela ainda 
insistia  em  entrevistar  pessoalmente  todas  as  famílias  das  crianças  que 
estavam  se  matriculando,  demonstrando  o  extraordinário  serviço  prestado 
pelo Clube na linha educacional. 

Sérgio  Vergueiro –  Em  nome  de  sua  esposa,  Maria  Tereza,  dos  seus 
cunhados  Luiz  César  Gama  Pellegrini,  ex-Conselheiro,  e  Luiz  Fernando 
Pellegrini, e de todos os netos e bisnetos, agradeceu aos Conselheiros e aos 
Diretores, na pessoa do Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge, do 
Vice-Presidente Edgard Ozon, pelas manifestações de pesar recebidas por 
ocasião do falecimento de seu sogro, Dr. Rosário Benedicto. 

Luiz  Eduardo do Amaral  Cardia –  Referiu-se  ao  falecido  ex-Conselheiro 
Paulo Rui de Godoy, homem de personalidade forte, que sempre atuou no 
Conselho  com  independência  e  mantendo  respeito  por  seus  adversários. 
Também prestou  homenagem ao falecido associado José Martins Pinheiro 
Neto, sócio majoritário e fundador da maior banca de advocacia do Brasil, que 
trabalhou até os seus últimos dias de vida exercendo sua profissão com a 
maior  dignidade,  tendo  conseguido  trazer  questões  jurídicas  importantes, 
inclusive de Direito Internacional.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Com base no inciso II, do Art. 39, do 
Regimento  do  Conselho,  considerando que a matéria  objeto do  item 4 da 
Ordem do Dia era de extrema relevância, propôs a inversão da pauta, tendo o 
Sr. Presidente informado que submeteria a proposta ao plenário no momento 
oportuno.

Wilma de Almeida Gonçalves – Referiu-se à construção do novo Fitness, 
uma  obra  para  50  anos,  pela  qual  se  enfrentou  contentamentos  e 
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descontentamentos,  mas  que  está  provando  ter  favorecido  todo  o  corpo 
associativo. Agradeceu à Presidência da Diretoria pela obra da piscina do Pólo 
Aquático, mais uma piscina aquecida entregue para uso dos associados no 
inverno.  Como membro da Comissão de Veteranos,  agradeceu à Diretoria 
pela colocação de alças de apoio nos vestiários. Reiterou cumprimentos pelo 
novo  Fitness,  parabenizando  o  Presidente  Antonio  de  Alcântara  Machado 
Rudge pela coragem e os Conselheiros,  que permitiram que essa obra se 
tornasse uma realidade. 

Presidente – Considerou aquela manifestação como matéria do Expediente.

Vicente Mandia – A pedido de uma associada que foi atropelada em frente ao 
Clube,  nessa faixa que vem da Rua Sabugi  e  entra à direita na frente do 
Boliche,  e  está  muito  próxima da curva,  solicitou  à  Diretoria  que oficie  ao 
órgão competente,  pleiteando que aquela  faixa  venha para  um lugar  mais 
seguro. Reiterando recente solicitação do Conselheiro Carlos Roberto Sá de 
Miranda Bório, em nome de associados reivindicou a reforma das alamedas, 
entendendo tratar-se de uma das prioridades maiores do Clube, para evitar 
acidentes de conseqüências piores. Aprovado o encaminhamento da matéria 
à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 527ª reunião extraordinária, realizada no 
dia 29 de agosto 2005.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  –  Solicitou  que  o  Sr.  Presidente 
submetesse  à  apreciação  do  Conselho  seu  requerimento  de  inversão  da 
pauta.

Presidente – Respondeu que submeteria o pedido ao plenário no momento 
azado.  Em  seguida,  submeteu  a  Ata  à  apreciação  e,  não  havendo 
contestação,  declarou-a  aprovada  conforme  apresentada.  Anunciou  a 
apreciação  do  requerimento  do  Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli 
Fasanaro.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro –  Ponderou ao Sr. Presidente que  o 
dispositivo faz referência à alteração da Ordem do Dia, pressupondo item 1º, 
item 2º...  Então, o momento apropriado para a alteração seria no início da 
Ordem do Dia. Esclareceu que,  como o Sr. Presidente sempre destacou que 
se  baliza  pelo  Regimento  e  pelo  Estatuto,  fez  o  seu  pronunciamento 
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imaginando  que  fosse  cumprida  a  determinação  do  Regimento,  quando 
estabelece a possibilidade de alteração.

Presidente  – Pretendendo  evitar  polêmica,  esclareceu  que  o  Conselheiro 
Fasanaro  havia  se  referido  especificamente  ao  item  que  queria  propor  a 
inversão,  por  isso  que  somente  agora  consultaria  o  plenário  sobre  o 
requerimento, nesses dois itens que eram polêmicos. Submeteu ao Conselho 
a inversão da Ordem do Dia, para que se apreciasse o item 4 antes do item 3, 
que foi aprovada.

Item 4 - Apreciação do processo  CD-12/2005 –  Pedido de autorização 
formulado  pela  Diretoria,  para  utilizar  recursos  do  Fundo 
Especial  para  elaboração  de  Estudos  Preliminares  do  Novo 
Estacionamento e Modernização do Salão de Festas.

Presidente – Lembrou que a Presidência do Conselho e a Presidência do 
Clube  nomearam  uma  Comissão  de  alto  nível,  formada  por  Arquitetos  e 
Engenheiros altamente qualificados, para coordenar a elaboração de estudo 
de  um  Projeto  Balizador  do  Plano  Diretor  de  Obras,  cuja  criação  estava 
contemplada na proposta orçamentária deste ano aprovada pelo Conselho. 
Essa Comissão reuniu-se várias vezes, consultou a Comissão Consultiva que 
foi  nomeada junto com ela,  a  Comissão de Obras e outras  Comissões,  e 
concluiu, no seu entender, parcialmente o seu trabalho, que entre as obras 
contempladas  no  plano  priorizaria  os  estudos  sobre  alternativas  para  a 
construção de novo estacionamento na Av. Brig. Faria Lima, para cerca de 
700 veículos, e modernização do Salão de Festas, por entender que essas 
obras  trariam benefícios  diretos  e  imediatos  para  os  associados,  além de 
gerar novas receitas. As outras obras seriam construir um prédio onde temos 
os galpões de Judô etc, que ficariam para uma segunda etapa. Por isso, essa 
Comissão  estava  solicitando  recursos  no  valor  de  R$76.500,00,  para  a 
elaboração de estudos preliminares desses dois projetos. Com esses estudos, 
a Comissão terá um nível de detalhamento dos projetos arquitetônicos, o que 
permitirá elaborar as etapas seguintes, assim como aferir os custos das obras, 
viabilidade econômica etc. Se autorizada a verba, após a elaboração desses 
estudos preliminares haverá  consulta  aos associados,  aos  Conselheiros,  à 
Comissão Consultiva e às Comissões Técnicas. Quando esse projeto, depois 
de tudo isso, estiver pronto, ele será novamente apreciado pelas Comissões 
Técnicas, para então ser apreciado pelo Conselho Deliberativo. Esclareceu 
que nesta oportunidade o Conselho estaria tão somente aprovando uma verba 
para que a Comissão procedesse a esses estudos preliminares. Informou que 
foi ouvida a Comissão Jurídica, que opinou que o processo está em condições 
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de ser apreciado, bem como as Comissões Financeira e de Obras, que se 
pronunciaram  favoravelmente  à  aprovação  do  pedido.  Comunicou  que  foi 
apresentada uma emenda, subscrita pelo Conselheiro Alexandre Lomonaco e 
outros 21 Conselheiros. Declarou aberta a discussão.

Tarcísio de Barros Bandeira – Comentou que na reunião prévia promovida 
pela Mesa recebeu o apoio do Conselheiro Celso Hahne no entendimento de 
que a apresentação da Comissão estava muito boa para um terceiro capítulo 
de algo em que não foram apresentados os dois primeiros. Ressaltou que não 
foi explicada a razão da escolha dos dois elementos considerados prioritários, 
dos  quais,  inclusive,  discordava.  Comentou  que  somente  depois  de  se 
inscrever para falar é que tomou conhecimento que havia sido apresentada 
uma proposta transformando a verba solicitada em uma verba para estudo de 
viabilidade, possibilitando aos Conselheiros efetivamente cumprir sua função 
e  analisar  aqueles  dados.  Defendeu  a  rejeição  da  proposta  principal,  por 
entender muito pouco esclarecida para se estabelecer uma verdade em duas 
linhas.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Em síntese, observou que, embora por 
uma questão de deferência o Conselho tenha sido previamente comunicado 
da intenção de se constituir uma Comissão para estudar um plano balizador 
de um Plano de Obras, a Diretoria tem competência para nomear Comissão 
para analisar algum problema que entenda importante para os destinos do 
Clube. A essa Comissão cabia a elaboração de um plano balizador para um 
Plano de Obras, dentro de um prazo determinado, prorrogável em função das 
necessidades que ela tivesse para concluir esse plano. Ao ser concluído, esse 
Plano foi  apresentado à Presidência do Conselho Deliberativo.  E aí  é que 
residia  o  problema.  Observou  que  esse  plano  deveria  ser  apreciado  e 
aprovado  ou  não  pelo  Conselho.  É  importante  que  o  Conselho,  como 
representante do associado, aprecie esse plano balizador, mesmo que depois 
e acertadamente a Diretoria pretendesse ouvir em audiência os associados, 
etc. Perguntou quem definiu a prioridade de começar pelo estacionamento e 
pelo Salão de Festas, em que pese existir  essa sensação; quem definiu o 
cronograma físico-financeiro; os locais; se o local que foi determinado pela 
Comissão é aquele que os associados querem. Não há nada de errado em 
criar uma Comissão para estudar os assuntos, mas estamos queimando uma 
etapa que é muito perigosa. Louvando-se a posição sempre defendida pelo 
Conselheiro Vergueiro, enfatizou que o Conselho precisa ser ouvido antes. A 
Diretoria não precisa vir ao Conselho pedir uma verba de R$76.000,00 para 
fazer estudos preliminares, porque isso está dentro da sua competência. Não 
é isso que diz o Art. 142 do Estatuto. É o Conselho Deliberativo é que deveria 
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ter se manifestado após os estudos da Comissão. Disse que desconhecia se 
havia  alguma  mudança  estatutária  para  conduzir  o  processo  de  forma 
diferente. Pediu que o Conselho analisasse a questão sobre este aspecto, e 
que a Diretoria estudasse a possibilidade de retirar sua proposta, a fim de que 
o  Conselho  se  manifestasse  previamente,  definindo  as  prioridades  e  a 
condução desse processo da forma mais rápida possível. Finalizando, deixou 
que sua intenção não era polemizar, por entender tratar-se de assunto muito 
importante para a coletividade pinheirense. Entretanto, é muito importante que 
se discuta. E o Conselho sequer discutiu a respeito.

Silvio Lancellotti – Fazendo elogios ao Arquiteto, comentou que o que mais o 
impressionou ao analisar o processo foi o fato de Fábio Penteado ter mais do 
que preservado, resgatado a história e a origem do Salão de Festas, com os 
seus pórticos, que nunca foram construídos. Aquele projeto, que foi buscado 
pela equipe de Fábio Penteado, deveria, já até por ter sido tombado como 
uma das relíquias da arquitetura brasileira. Disse que é Conselheiro desde a 
década de 80 e, embora profissionalmente tenha atuado como Jornalista e 
Gastrônomo,  como  Arquiteto  formado,  das  análises  e  modificações  na 
estrutura  física  do  Clube  das  quais  participou  à  distância  nesse  período, 
poucas vezes viu um estudo preliminar tão brilhante. Destacou que como ele 
há  outros  Arquitetos  à  distância  no  Conselho,  como  seu  companheiro  de 
Mackenzie  nos  idos  de  60,  o  Conselheiro  Névio  Carlos  Vito  Barattino. 
Salientou que poucas vezes viu algo montado com tanta engenhosidade e 
tanta preocupação com a preservação do nosso espaço verde, e, melhor, com 
o aprimoramento do espaço de andar e a paisagem física do Clube. Declarou 
que  se  sentia  absolutamente  satisfeito  com  o  estudo  preliminar,  o  qual 
entendia estava devidamente aparelhado para outras etapas. Destacou que 
hoje  em  dia  tudo  se  faz  em  computador,  mas  no  material  encaminhado 
percebia-se  o  traço  emocionante,  tocante,  comovedor  de  Fábio  Penteado. 
Finalizando, defendeu que se a proposta da Diretoria não fosse aprovada, que 
pelo  menos  o  Conselho  tivesse  a  hombridade,  compostura,  a  honra  e  o 
orgulho de não considerar que isso aconteceu por falta de Fábio Penteado e 
de sua equipe.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  (aparte)  – Parabenizou  o  orador  pela 
exposição, acrescentando que aquele pronunciamento fortaleceu a idéia de 
que seria necessário que os Conselheiros discutissem o processo.

Silvio Lancellotti – Agradeceu. 
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Severiano Atanes Netto – Cumprimentou a equipe que idealizou os projetos 
priorizando  o  estacionamento,  entendendo  também  muito  oportuna  a 
participação  do  Conselheiro  Silvio  Lancellotti,  já  que,  de  fato,  o  Salão  de 
Festas  é  um  prédio  histórico  e  ficou  demonstrado  que  ele  pode  ser 
perfeitamente  recuperado.  Porém,  além disso,  para  que haja  uma solução 
definitiva, é fundamental uma audiência ou um plebiscito com os associados, 
lembrando  até  que  existe  essa  possibilidade  de  o  prédio  ser  tombado. 
Comentou conversando com Conselheiros e Associados sentiu uma divisão 
muito grande. Ponderou o Arquiteto Paulo Bruna conseguiu demonstrar que o 
Salão  de  Festas  pode  ser  reformado,  e  Fábio  Penteado  fez  o  projeto  do 
estacionamento. São grandes Arquitetos, e da maneira como foi apresentado, 
mostram condições de solução. A partir daí, temos que ter a solução definitiva. 
Entretanto,  admitindo os  estudos atuais  muito  bem feitos,  preliminarmente, 
através de audiência, deveríamos definir se o prédio deve ser aproveitado, ou 
se deve ser demolido. Tendo essa decisão,  entendeu perfeitamente que a 
prioridade primeira  deveria  ser  o  estacionamento.  Consensualmente com o 
que foi dito na tribuna, isso deveria ser definido também pelo Conselho. Disse 
que  assinou  a  proposição  apresentada  pelos  Conselheiros,  que  como  ele 
acreditam que a prioridade a partir do estacionamento certamente não seria o 
Salão de Festas, e sim o conjunto esportivo. Tornou a elogiar o grupo que 
executou  esse  trabalho  inicial,  ressaltando  a  partir  daí  poder-se-á  ter  um 
caminho,  que  seria  uma  audiência  pública  ou  um  plebiscito  com  os 
associados, para definir se o Salão de Festas - obra do Arquiteto modernista 
Gregori Warchavchick mais ou menos em 1950 - deve ser mantido, e a planta 
está adequada, ou se devemos mudar totalmente o plano de aproveitamento 
desse prédio, e, com isso decidido, teremos o devido local do estacionamento.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  (aparte)  – Depreendeu  que  o  orador 
também estava  colocando  a  necessidade  de  uma ampla  discussão  desse 
plano balizador.

Severiano Atanes Netto – Respondeu que esse seria o primeiro passo.

Dulce Arena Avancini – Em resumo, defendeu que  o Salão de Festas se 
encontra obsoleto, necessitando de uma reforma interna. Ele não poderá ser 
demolido porque foi um projeto premiado, do Arquiteto Gregori Warchavchick, 
e, naturalmente, não devemos mexer na sua estrutura. Todos sabemos que 
no Salão de Festas falta ar condicionado, é preciso reformar a cozinha. No 
mezanino há uma cozinha enorme e desnecessária. Lá podem ser feitas salas 
para  discussões,  etc.  Informou  que  antigamente  o  Salão  de  Festas  era 
alugado por R$40.000,00, R$30.000,00 por noite. Hoje em dia não se aluga 
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nem  por  R$15.000,00,  porque  lá  não  existe  comodidade,  garagem,  ar 
condicionado, outras facilidades ou benfeitorias. Então, as pessoas preferem 
alugar  salões,  inclusive  na  periferia.  Disse  entender  importante  a  obra  do 
estacionamento, bem como a verba para completar os projetos. Pediu que o 
assunto  não  fosse  levado  com  tanto  rancor,  lembrando  que  muitos  eram 
contrários à obra do atual estacionamento. Entretanto, depois de construído 
disseram até que ele poderia ter mais vagas. Foi assim também com o novo 
Fitness, e hoje todos elogiam a obra. Discordou da necessidade de se fazer 
uma audiência  com os associados,  por  entender  que os Conselheiros são 
seus representantes, portanto, podem resolver a respeito. Além disso, haveria 
inúmeras de opiniões e não se chegaria a um consenso. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Inicialmente, consignou que esta sua 
manifestação  não  tinha  qualquer  conotação  política,  tampouco  objetivava 
qualquer crítica ao excelente trabalho apresentado pela Comissão Especial 
presidida pelo Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques. Na realidade 
não existe nenhuma objeção com relação ao trabalho que venha a ser feito. 
Pode  ser  que  efetivamente  essa  escolha  da  Comissão  seja  a  melhor. 
Acontece que a Comissão foi constituída para apresentar um projeto balizador 
do  Plano  Diretor  de  Obras.  E  os  Conselheiros  imaginavam  que  essa 
Comissão, depois que tivesse desenvolvido o seu trabalho, viria apresentar 
suas alternativas ao Conselho. Aí o Conselho teria condições de analisar e, 
efetivamente, soberano como ele é, aprovar aquilo que entendesse que fosse 
o melhor. Só que da forma como foi colocado, parece que estamos pulando 
uma etapa, porque os estudos que executados até agora já determinam o 
local,  já  determinam  a  prioridade.  E  quando  se  examina  a  solicitação  da 
Diretoria,  ela  parece  até  muito  singela.  Aliás,  em  outras  oportunidades 
passamos  aqui  por  situações  de  certa  forma  semelhantes.  Em  princípio, 
estaríamos  aprovando  apenas  uma  verba  complementar  para  estudos 
preliminares.  O  grande  problema  é  que  esses  estudos  preliminares  estão 
direcionados; serão executados em cima daquilo que a Comissão já deliberou, 
aquilo que a Comissão já escolheu. Destacou que a Comissão é composta 
dos mais meritórios membros; colheu o trabalho de expoentes da Arquitetura 
do Brasil. Entretanto, entendeu que a Comissão estaria extrapolando daquilo 
para o qual ela foi inicialmente constituída. Nessas condições, e sentindo que 
grande  maioria  dos  Conselheiros  não  se  sentia  confortável  para  apreciar, 
mesmo porque não existiam nem elementos de convicção suficientes para 
definir que efetivamente essa escolha da Comissão foi a melhor, reiterou o 
encaminhamento inicial  do Conselheiro  Arlindo Virgílio Machado Moura,  no 
sentido  de  que  o  processo  fosse  retirado  de  pauta,  para  que  viesse 
oportunamente com esses estudos mais aprofundados por parte da Comissão, 
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ou que, na pior das hipóteses, pelo menos fosse apreciada e aceita a proposta 
substitutiva apresentada pelo Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco, que 
foi  subscrita  por  Conselheiros  de  diversas  correntes  políticas  do  Clube, 
mostrando tratar-se de assunto efetivamente suprapartidário. 

Silvio Lancellotti  (aparte) – Considerou-se absolutamente satisfeito com o 
trabalho  da  Comissão,  principalmente  com  os  estudos  preliminares. 
Exemplificando, ponderou que a Comissão que estudou as prioridades para o 
projeto foi absolutamente brilhante; ela não cometeu nenhum desvio de visão, 
e por isso não cometeu nenhum equívoco de decisão. Com relação ao que foi 
apresentado pelos dois escritórios, o de Fábio Penteado e o de Paulo Bruna, 
concordou que foram até além do tal de estudo preliminar.

Presidente – Esclareceu que aparte consiste em pergunta ao orador. 

Silvio  Lancellotti  – Atendendo  àquela  observação,  continuou  seu  aparte. 
Ponderou  que  é  necessário  entender  que  há  décadas  estudo  preliminar 
significava  papel  manteiga  e  lápis.  Hoje  existem  instrumentos 
computadorizados  que  facilitam  a  queima  dessas  etapas  (CAD).  Assim, 
perguntou ao orador  se,  nessas circunstâncias em determinadas situações 
essa queima de etapas significaria economia de tempo e de dinheiro.

Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro – Respondeu que não era isso que 
estava  em  discussão.  Aduziu  que  não  discutia  o  mérito  do  trabalho 
apresentado, o gabarito da Comissão, ou se efetivamente essa escolha foi a 
melhor.  O  que  estava  defendendo,  e  reafirmava,  era  a  necessidade  de  o 
Conselho efetivamente estar perfeitamente instruído, ciente daquilo que vai 
determinar, e isso somente seria possível se viesse o trabalho completo dessa 
Comissão,  indicando  as  prioridades  escolhidas  e  o  motivo  dessa  escolha. 
Dentro deste contexto é que definiu queimar etapas. Referindo-se ao exemplo 
inicial dado pelo aparteante, disse que no caso em tela a cautela seria dar um 
passo de cada vez. O dia de hoje seria o dia de rejeitar. O de amanhã, de 
apresentar com todas as alternativas. Depois de amanhã, com a maioria que a 
situação depende, aprovar, e todos estarão satisfeitos. 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Concordando com quase tudo o que 
o  orador  dissera,  esclareceu  que  não  tinha  nada  contra  a  proposta 
arquitetônica, mas entendia que, inicialmente, tinha que se levar em conta os 
aspectos econômicos.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Entendeu.
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Vicente  Mandia  (aparte)  – Disse  acreditar  que  o  assunto  era  bastante 
polêmico e requeria bastante raciocínio, bem como as propostas apresentadas 
eram  todas  ótimas.  Acrescentou  que  assuntos  relevantes  têm  de  ser 
discutidos e são levados a plebiscitos, como ocorreu no Brasil com relação ao 
regime de governo e ocorrerá quanto ao desarmamento. Agora, o Conselho 
seria o  órgão específico para discutir  essa matéria,  porque seus membros 
representam os associados. Trata-se de algo relevante, que vai mexer numa 
estrutura  de  50  anos,  60  anos,  70  anos;  haverá  modificações  que  nos 
obrigarão a conviver com outros aspectos dentro do Clube. Portanto, devemos 
pensar  bastante  a  respeito.  Parabenizou  a  Comissão  pelo  trabalho 
apresentado.  Perguntado  pelo  Sr.  Presidente  sobre  qual  era  o  aparte, 
respondeu que era neste sentido.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Dispensou  a  necessidade  de  um 
plebiscito, pelo fato de os Conselheiros serem constituídos representantes do 
corpo associativo no  Conselho. E, nessas condições, que não se prescinda 
dessa possibilidade de os Conselheiros efetivamente se manifestarem.

Arnaldo  Couto  de  Magalhães  Ferraz  – Primeiramente,  cumprimentou  a 
Comissão presidida pelo Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, 
pelo  esforço,  pelo  trabalho  desenvolvido  num estudo  tão  importante  como 
Plano Diretor de Obras. Comentou que no início de sua carreira trabalhou no 
Departamento de Planejamento de uma grande firma de Engenharia, e desde 
lá passou a respeitar o planejamento, não só de obras em geral, mas para 
todos os aspectos da vida. Enfatizou que o Plano Diretor do Clube deverá ser 
profundamente,  densamente  estudado  em  suas  diversas  faces,  pois  um 
estudo  não  adequado  trará  prejuízos  incontáveis  às  gerações  futuras.  Da 
mesma forma, deverá ser exaustivamente estudada a adequação física dos 
espaços  dentro  da  área  do  Clube.  Disse  entender  que  o  Conselho  deve 
aprofundar  os  estudos,  já  que  a  verba  solicitada,  se  aprovada,  poderá 
eventualmente  ser  desperdiçada  se  os  estudos  futuros  indicarem  outro 
caminho. E, como se trata de uma obra talvez de vinte e cinco a trinta milhões 
de reais, qualquer desperdício não será adequado para ninguém.

Antonio  Moreno  Neto  – Quanto  ao  pedido  da  Conselheira  Dulce  Arena 
Avancini, de que o assunto não fosse levado com rancor, esclareceu que não 
existe nenhuma posição política contra a parte técnica. Inclusive, comentou 
que alguns Conselheiros do seu grupo político foram favoráveis à construção 
do novo Fitness; ele mesmo esteve lá e achou tudo uma maravilha, em que 
pese ter sido e ser contrário à localização. É direito do Conselheiro ter posição 
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contrária.  Disse  também  que  acredita  que  não  haja  dúvida  quanto  à 
necessidade de fazer um novo estacionamento, de reformar ou construir um 
Salão de Festas novo. Quanto ao Salão de Festas, comentou que gostaria 
obter explicações mais técnicas. Se a área realmente está tombada, temos de 
cumprir.  Caso contrário,  particularmente  é  favorável  à  construção de novo 
Salão de Festas, com o estacionamento embaixo, para que o Clube tenha 
uma  receita  alternativa,  como  colocou  a  Comissão.  Mencionando  os 
Conselheiros Dulce Arena Avancini e Silvio Lancellotti,  que o antecederam, 
disse que o aspecto era um pouco mais técnico: o Clube tem que ter um Plano 
Diretor de Obras, independente da gestão. Concordou com a Conselheira Laís 
Helena Pinheiro Lima e Silva, que em determinada ocasião havia dito com 
muita propriedade que o Plano Diretor deveria até ser objeto de um dispositivo 
estatutário, para não se mudar, ou se corrigir com o passar dos anos, para 
atualização. Referiu-se à parte final da Resolução 01/2005, que constituiu a 
Comissão, dizendo que o que o Conselho gostaria de ter era exatamente esse 
documento  balizador  do  Plano  Diretor  de  Obras  –  objetivo  precípuo  da 
formação  da  Comissão,  contemplando  todas  as  alternativas,  viabilidade 
técnica,  informações  econômico-financeiras,  etc.  Ninguém  viu  essas 
alternativas. E é isso que o Conselho está pedindo, para estudar e definir com 
convicção qual é a melhor, esgotadas todas as outras. Depois, passar para a 
segunda fase, que é o estudo preliminar e o detalhamento naquela localização 
escolhida.  Não  temos  que fazer  um estudo preliminar  num local  que está 
definido anteriormente ao Plano Diretor de Obras. 

Silvio Lancellotti (aparte) – Observou que  Gregori Warchavchick, autor do 
projeto original do Salão de Festas, salvo engano em 1950, era um Arquiteto 
vindo da Rússia na década de 20, como outros imigrantes daquela região, 
como Lasar Segall. Há cerca de cinco, seis anos, no momento em descobriu 
que a primeira casa modernista do Brasil, construída pelo Arquiteto na Vila 
Mariana,  estava  dilapidada,  o  CONDEPHAAT (Conselho  de  Defesa  do 
Patrimônio  Histórico,  Artístico  e  Arquitetônico)  decidiu  criar  um plano  para 
preservar todas as grandes obras projetadas por  Warchavchick,  não só do 
Estado, como também do Município. Disse que soube informalmente que o 
projeto do Pinheiros é considerado um dos mais importantes da carreira de 
Warchavchick, porque pela primeira vez, num ambiente de lazer se utilizaram 
aqueles  pórticos  que  ele  desenhou  e  que  são  exatamente  o  oposto  das 
maravilhas criadas por Oscar Niemeyer em Brasília. Por isso, provavelmente 
seja impossível derrubar o prédio do Salão de Festas para construir  outro. 
Então, é melhor que ele seja refeito na maneira original.
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Antonio Moreno Neto – Comentou que se confirmada aquela informação, 
supondo que o Salão de Festas deva ser mantido com as suas características 
originais, uma das ponderações a serem discutidas é que, dependendo do tipo 
de  fundação  daquele  prédio,  ou  fazendo  um reforço  estrutural,  poder-se-á 
construir uma garagem embaixo.

Silvio  Lancellotti  –  Entendeu  perfeitamente  possível  construir  a  garagem 
embaixo do Salão.

Presidente – Interveio, pedindo que orador e aparteante não transformassem 
o aparte em discussão.

Antonio Moreno Neto –  Reforçou que deveria ser cumprida a etapa com a 
apresentação do Plano Diretor aos Conselheiros, e terminar a segunda fase, o 
que  presumiu  possa  ser  resolvido  em  duas  semanas,  partindo-se  para  a 
definição da localização, e assim por diante.

Sergio Lazzarini  – Entendeu  prematura aquela discussão,  pois  o  plenário 
estava avançando em decisões que naquele momento não tinha condições de 
tomar, até porque a Diretoria não estava pedindo a aprovação de um projeto 
de construção de uma nova garagem e de reforma do Salão de Festas; a 
proposta era apenas e tão somente para usar R$76.000,00 da verba do Fundo 
Especial, para custear um projeto arquitetônico que deverá ser apresentado 
ao  Conselho.  Falou  sobre  sua  convicção,  de  que  o  Conselho  aprovou  a 
criação de um Plano Diretor para o Clube, que é da máxima importância para 
o Clube e terá que ser aprovado pelo Conselho. Por mais representativa que 
seja a Comissão do Plano Diretor, ela aprova opiniões e pareceres acerca das 
prioridades, mas como Conselheiro não abre mão da sua prerrogativa de votar 
se  as  prioridades  devem ou  não  ser  aquelas  que  a  Comissão  definiu.  O 
plenário estava discutindo que a Comissão já teria deliberado, e ele, orador, 
entendia que a Comissão não deliberou e não tem o poder de deliberar sobre 
a construção de uma nova garagem, ou sobre a reforma ou demolição do 
Salão de Festas. Isto quem tem de decidir são os Conselheiros. Se a Diretoria 
não precisasse pedir autorização para utilizar o Fundo Especial, ela poderia 
contratar o serviço de Arquitetura sem precisar vir ao Conselho, porque este é 
um ato de gestão. Lembrou que quando na sua gestão como Presidente do 
Conselho  nomeou  uma  Comissão  de  alto  nível  também,  para  estudar  o 
problema  da  garagem  do  Clube.  E  essa  Comissão,  presidida  pelo  então 
Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra, apresentou três alternativas. Essas 
alternativas foram encaminhadas à Diretoria e não foram votadas. Portanto, 
não houve deliberação ainda sobre qual das alternativas seria a mais correta. 
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Lembrou, ainda, que quando exerceu a Presidência da Diretoria interinamente, 
o  Conselheiro  Antonio  Moreno Neto contratou um Arquiteto  para fazer  um 
projeto da garagem sobre a atual. E isso não passou pelo Conselho, não foi 
solicitada autorização para ninguém, até porque não era preciso. A Diretoria 
não  precisa  de  autorização  do  Conselho  para  contratar  um  projeto 
arquitetônico  ou  um estudo  preliminar.  Porque,  se  precisasse  passar  pelo 
Conselho,  certamente  o  Conselheiro  Antonio  Moreno  Neto  não  teria  feito 
aquela contratação,  não pagaria  ao Arquiteto  sem ouvir  o  Conselho.  Se o 
Conselho entendesse que a Diretoria não deveria usar a verba do Clube, ela 
teria que procurar outros recursos dentro do orçamento, mas poderia contratar 
o projeto. O que se discute é se a Diretoria pode custear esse projeto com 
recursos  do  Fundo  Especial.  Assiste  razão  ao  Conselheiro  Arlindo  Virgílio 
Machado Moura e todos os que o precederam, no sentido de que precisamos 
ter elementos claros e objetivos para decidir. Precisamos ter um projeto, ainda 
que os engenheiros chamem de estudo preliminar, porque quando se aprova 
um estudo preliminar, tem o projeto executivo, o projeto de hidráulica, o de 
engenharia.  Enfim,  todos os projetos da obra têm que ser  aprovados pela 
Prefeitura, e isso não sai em menos de um ano e meio, dois anos. Partindo do 
pressuposto de que vamos fazer um Plano Diretor para o Clube, concordava 
com o Conselheiro Antonio Moreno Neto: um Plano Diretor deverá vincular as 
próximas Diretorias, para que cada Diretoria que entre não resolva fazer o seu 
prédio, a sua construção sem consultar o Conselho. Temos de votar um Plano 
Diretor  com  as  obras  que  achamos  serão  prioritárias  para  o  Clube  não 
amanhã,  mas  nos  próximos  dez,  vinte  anos.  Há  inúmeros  palpites,  como 
demolir todas as piscinas e fazer piscinas novas, estender o campo de futebol 
até encostar na pista de atletismo avançando sobre as alamedas e sobre as 
árvores existentes, ter 40 quadras de Tênis. Tudo isso só pode ser deliberado, 
e  não  executado,  porque  primeiro  se  delibera  para  dar  prioridade.  Depois 
veremos se haverá dinheiro para executar e de onde virão esses recursos. 
Afirmou que se recusava a  tomar  qualquer  decisão sem saber  o  custo,  a 
viabilidade perante a Prefeitura e de onde virão os recursos. Posicionou-se 
favorável à da emenda dos vinte Conselheiros, que não adiava o problema, 
mas  propunha  que  fosse  feito  projeto  das  outras  prioridades  apontadas. 
Parecia ser a proposta ideal: era dirigida para o Clube e não tinha fins políticos 
eleitoreiros. Até porque, tudo o que for aprovado sem dúvida vai passar das 
eleições. Ninguém vai aprovar isso em seis meses, para estar em execução 
no  ano  que  vem.  Então,  que  o  Conselho  aprove  a  contratação  e  a 
apresentação de um projeto preliminar, e que se aprovem os outros também. 
Se precisar de mais dinheiro, o Conselho certamente autorizará. O importante 
é que no dia da votação os Conselheiros disponham de todos os elementos 
para  deliberar.  Hoje  temos  que  votar  se  aprovamos  os  recursos  para  a 
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contratação do projeto que a Diretoria quer. E o Conselho vai impor à Diretoria 
que contrate, além do projeto que ela pretende para a garagem, os outros 
projetos,  para  que  depois  possamos  deliberar  qual  será  o  prioritário. 
Aconselhou  a  aprovação  da  emenda  dos  Conselheiros,  que  atendia  ao 
interesse  de  todos.  Aparteado,  respondeu  ao  Conselheiro  Arlindo  Virgílio 
Machado Moura que o projeto ainda não estava contratado.

Presidente – Informou que se ainda houvesse dúvidas, poderia ser feita uma 
exposição com projeção de slides.

João Benedicto de Azevedo Marques –  Congratulou-se com o Conselho 
pela  emenda  oferecida  pelos  Conselheiros,  manifestando-se  favorável  à 
elaboração de todos os estudos. Disse que assistiu a execução de todos os 
Planos  Diretores  de  Obras  do  Clube,  desde  a  gestão  de  Ângelo  Mendes 
Corrêa, que foi quem fez a primeira grande modernização no Pinheiros, as 
obras do Tênis, o Restaurante da Piscina, os antigos vestiários da piscina e o 
estudo do projeto do Salão de Festas e da Sede Social. Lembrou que quando 
se pensou em construir o Salão de Festas, a razão era que o salão da cidade 
estava obsoleto e precisávamos construir um salão digno do Pinheiros e que 
desse renda para o Clube. Esse salão deu renda durante muito tempo para o 
Clube e ficou obsoleto ao longo do tempo. Depois, veio Honorino Gasparini, 
Celso  Hahne,  veio  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura,  que  fez  um belíssimo 
Plano Diretor e vieram os Fóruns Pinheiros. E recebemos essa missão dos 
Fóruns  Pinheiros,  extremamente  delicada.  Declinou  declinar  a  qualidade 
técnica  dos  integrantes  da  Comissão:  Antonio  Carlos  Sant'Anna  Júnior, 
Professor  de  Urbanismo  da  Universidade  de  São  Paulo,  José  Maria  de 
Almeida Prazo Netto, Assessor de Planejamento e Tecnologia, o Engenheiro 
Durval  Vieira de Souza Neto, Diretor de Patrimônio,  Fernando Silva Rohrs, 
Diretor  Financeiro,  Caio  Roberto  Moraes  Garcia,  Presidente  da  Comissão 
Permanente  de  Obras,  Adriano  Amaral  Resende,  Presidente  da  Comissão 
Permanente Financeira, Dr. Eurico de Freitas Marques, Engenheiro, Dr. José 
Walther Niemeyer e a Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker, Arquiteta. 
Também destacou a colaboração da Comissão Consultiva,  em especial  os 
Engenheiros Dr. Braz Juliano, que foi Presidente do Instituto de Engenharia e 
fez as principais obras de saneamento de São Paulo, Dr. Abraão Yazigi Neto, 
ex-Conselheiro  do  Clube,  Diretor  da  empresa  ICOMI  que  fez  a  obra  da 
Estrada de Ferro de Macapá, Serra do Navio, e o Conselheiro Joaquim Dias 
Tatit,  Professor  da  USP.  Informou  que a  Comissão Executiva  tomou duas 
decisões básicas:  1ª)  obras que tragam benefícios diretos e imediatos aos 
associados; 2ª) fontes de novas receitas para o Clube, para aliviar o custo do 
associado.  A  Comissão  tomou  uma  deliberação  preliminar  –  porque  a 
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deliberação será do Conselho - de que, pela vultuosidade da obra, deveriam 
ter duas grandes intervenções, a primeira, na parte da frente do Clube, com a 
modernização  do  Salão  de  Festas,  e  um  novo  estacionamento,  já  que  o 
existente  não  atende  mais  às  necessidades  dos  associados,  ainda  mais 
agora, com o novo Fitness. A outra grande etapa desse Plano de Obras seria 
um novo conjunto desportivo, onde se encontram os ginásios de madeira, um 
centro  de  manutenção,  a  reforma  da  Sede  Social,  a  adequação  e 
modernização  do  Parque  Aquático,  um  Centro  Cultural  e  um  Centro  de 
Estética. Ressaltou a necessidade de o Conselho discutir com noção, com a 
seriedade que exige um projeto que se destina ao futuro do Clube. Esclareceu 
que a Comissão decidiu  pela primeira intervenção na Faria Lima,  inclusive 
pautando-se  em  elementos  já  existentes,  como  conclusões  de  grupos  de 
trabalho dos Fóruns realizados na gestão do ex-Presidente Sergio Fuchs Calil, 
dos quais fizeram parte os Conselheiros Antonio Moreno Neto, Ruy Sérgio de 
Azevedo Sodré, Antonio da Silva Villarinhos e Mário dos Santos Guitti, e no 
Plano Diretor de Desenvolvimento elaborado na gestão do Conselheiro Arlindo 
Vigílio Machado Moura na Presidência da Diretoria. Mencionou a inestimável 
colaboração dos Arquitetos e Engenheiros que fazem parte da Comissão,e, 
considerando que Warchavchick, que era o melhor Arquiteto modernista de 
São Paulo, e o escritório Ícaro de Castro, executaram o Salão de Festas, que 
é  uma  jóia  arquitetônica,  a  Comissão  chamou  os  melhores  escritórios  de 
Arquitetura de São Paulo: Botti e Rubin, Eduardo de Almeida Arquitetos, Fábio 
Penteado,  Paulo  Bruna,  Paulo  Mendes  da  Rocha,  Pedro  Paulo  de  Melo 
Saraiva e Una Arquitetos. Detalhou as etapas do trabalho desenvolvido pela 
Comissão até se decidir por Fábio Penteado e Paulo Bruna. Comentou que 
Paulo  Bruna  resgatou  na  USP  o  projeto  original  do  Salão  de  Festas,  de 
Warchavchick, e a Comissão concluiu que aquela jóia de arquitetura, ainda 
que  não  tombada,  e  que  tem  uma  história  no  Clube,  não  poderia  ser 
desprezada,  até  porque  ela  poderia  ser  reaproveitada.  Esses  escritórios 
projetaram o estacionamento embaixo das quadras de Tênis, com frente para 
a  Faria  Lima,  e  um Salão  de  Festas  com um anexo.  Escolhido  o  partido 
arquitetônico, feitos os desenhos, havia necessidade de se detalhar os custos 
da obra com muito rigor, e apresentar a engenharia financeira de tal forma que 
esta  obra  possa  ser  realizada  em etapas.  Para  tanto,  seriam necessários 
R$76.000,00  para  complementar  os  estudos  preliminares  arquitetônicos, 
unindo os dois projetos da parte da frente. Afirmou que em nenhum momento 
a Comissão decidiu pelo Conselho; ela apenas sugeriu que essa intervenção 
começasse na Faria Lima. Destacou que a emenda dos Conselheiros vinha de 
encontro àquilo  que a  Comissão havia idealizado desde o  início,  de  fazer 
todos os projetos,  e  que pela primeira vez na história  de todos os Planos 
Diretores  do  Clube  criou-se  o  sistema  de  audiências  públicas.  Depois  de 
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concluído  esse  estudo  preliminar,  detalhados  os  custos,  serão  feitas 
audiências  públicas  com o corpo associativo  e com os Conselheiros,  para 
aperfeiçoar mais ainda esses projetos preliminares. Ao depois, no final deste 
ano ou no início de 2006, virá ao Conselho o trabalho terminado. Referindo-se 
a  um  ensinamento  de  seu  pai,  o  falecido  Conselheiro  Plínio  de  Azevedo 
Marques, de que ele não tinha inimigos no Clube; ele via amigos em todos. 
Enfatizou  que  um  projeto  desses  não  é  do  interesse  desta  ou  de  outra 
Diretoria,  desta  ou  de  outra  Mesa  do  Conselho,  mas  do  Esporte  Clube 
Pinheiros como um todo.  Falou da sua honra e satisfação em realizar um 
trabalho para o Clube, para as gerações futuras, independente de posições 
políticas ou ideológicas. Finalizando, explicou que a Comissão privilegiou a 
Faria Lima por ser fonte alternativa de receitas, algo extremamente necessário 
para conservar a matriz do Clube, que é de gente de classe média, não é uma 
matriz de gente milionária.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  (aparte)  –  Parabenizou  o  orador  pela 
exposição,  mas ressaltou que quem definirá a prioridade será o Conselho. 
Isso porque hoje só teríamos a apresentação do estacionamento e do Salão 
de Festas no local já definido.

João  Benedicto  de  Azevedo  Marques  –  Respondeu  que  em  nenhum 
momento pensou de modo contrário.

José Manssur –  Ponderou que se o Conselho decidisse aprovar algo, que 
fosse  compatível  para  que  não  venha  ninguém amanhã  alegar  uma certa 
nódoa. Considerando que o Estatuto estabelece que o Fundo Especial será 
aplicado, exclusivamente: I  – na execução de Plano Diretor elaborado pela 
Diretoria e aprovado pelo Conselho; II – na execução de obras e reformas, 
embora  não  esteja  o  inciso  II  no  pedido;  III  –  em  investimentos  e  em 
empreendimentos de caráter  lucrativo,  que proporcionem renda.  Verifica-se 
que o núcleo da disposição fala em executar. E a proposta fala em utilizar o 
Fundo  Especial  para  elaborar  estudos.  Para  elaborar  estudos,  poderia  a 
Diretoria,  a  teor  do  Art.  87  do  Estatuto,  como ato  de  gestão,  fazê-lo  sem 
sequer  consultar  o  Conselho.  Mas  pecou  por  excesso,  propiciando  esta 
discussão. Por esta razão, ponderou que talvez o local adequado para esses 
recursos seria a verba de custeio e não do Fundo Especial,  que tem uma 
nomenclatura específica, e não para elaborar estudos. 

Presidente – Disse que por esta razão é que submeteria a matéria à decisão 
do Conselho. Ponderou que, realmente, o Art. 142 diz que é para execução, 
mas, quem pode o mais, pode o menos. A Diretoria veio pedir uma verba ao 
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Conselho. Se o Conselho autorizar, está autorizado, pois ele é soberano. Ele 
não estará afrontando o Estatuto, apenas estará interpretando o Art. 142 mais 
amplamente, para que se possa usar essa verba para um projeto, desde que 
seja para o Plano Diretor.

José  Manssur  –  Comentou  que  a  ele,  orador,  coube  apenas  lembrar  a 
respeito..

Presidente  –  Consultou  o  plenário  se  a  matéria  estava  suficientemente 
esclarecida. Havendo concordância, anunciou o início da votação.

Votação:
Presidente  –  Explicou  que  existiam  para  serem  votadas  a  proposta  do 
Conselheiro  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura,  de  retirada  do  processo  da 
pauta, a proposta da Comissão apresentada pela Diretoria e a emenda dos 
vinte  Conselheiros,  pretendendo  que  a  verba  solicitada  fosse  utilizada  em 
todos os itens do Plano Diretor de Obras a ser apresentado pela Comissão, 
que depois de gerado este documento seja encaminhado ao Conselho para 
definição das prioridades, e, caso essa verba não seja suficiente, a Diretoria 
retorne  ao  Conselho  pedindo  suplementação. Informou  que  colocaria 
inicialmente em votação a substitutiva, que tem preferência.

José Edmur Vianna Coutinho  (para encaminhar a votação) –  Defendeu 
que a emenda não estava de acordo com o §1º do Art. 44 do Regimento do 
Conselho.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (para encaminhar a votação) – Para 
não  remanescer  dúvida  com  relação  ao  que  efetivamente  pretendia  a 
proposição substitutiva,  propôs que constasse,  quando se faz  referência  a 
depois  da  geração,  esse  documento  seja  encaminhado  ao  Conselho 
Deliberativo, para a definição das prioridades, “inclusive com relação ao local 
onde  serão  executadas  as  obras”.  Explicou  que  quando  se  falou  em 
prioridades, colocamos somente prioridades dentro dos dois itens que já foram 
definidos efetivamente.

Presidente –  Respondeu que não seria possível fazer essa nova proposta, 
porque estava encerrada a discussão. Interpretando a proposição substitutiva, 
disse que ela evidenciava que essas prioridades são para todo o Plano e não 
para as duas obras priorizadas pela Comissão. E que prioridade abrangeria 
tudo, local, etc. Respondeu ao Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho que 
a substitutiva tinha sido protocolada no sábado anterior à reunião.
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José Edmur Vianna Coutinho (para encaminhar a votação) –  Disse que, 
então,  a  antecedência  foi  de  48,  e  não  de  72  horas,  como  determina  o 
Regimento.

Arlindo Virgílio Machado Moura (para encaminhar a votação) – No tocante 
ao aspecto levantado pelo Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, 
entendeu necessário que além das prioridades se desenvolvam alternativas, 
porque se vier para discutir as prioridades daquilo que já tenha sido definido 
pela Comissão como única alternativa, o Conselho continuará sem condições 
de discutir o assunto.

Presidente – Entendeu que as prioridades serão todas, abrangerão o prazo, 
local,  enfim,  tudo relacionado às obras,  e  não apenas sobre os dois  itens 
apresentados.  Esta  será  a  interpretação.  Concordando que a  emenda dos 
vinte Conselheiros era  modificativa, esclareceu que primeiro seria votada a 
proposta da Diretoria.

João Benedicto de Azevedo Marques (para encaminhar a votação) –  - 
Deixou  claro  que  a  emenda  dos  Conselheiros  simplesmente  ampliava  a 
proposta inicial.

Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu rejeitar o pedido 
na forma preconizada pela Diretoria.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Desistiu da retirada da proposta da pauta.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, por unanimidade de votos, 
o  plenário  resolveu  aprovar  a  proposição  subscrita  por  vinte  e  dois 
Conselheiros,  estabelecendo  que  a  verba  do  Fundo  Especial  no  valor  de 
setenta e seis mil e quinhentos reais, solicitada pela Diretoria, seja utilizada em 
todos os itens do Plano Diretor de Obras a ser apresentado pela Comissão 
Especial  Executiva  para  tanto  constituída,  e  que,  depois  de  gerado,  este 
documento seja encaminhado ao Conselho Deliberativo, para definição das 
prioridades. Caso essa verba não seja para tanto suficiente, deverá a Diretoria 
retornar ao Conselho Deliberativo, solicitando a devida suplementação.
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Item 3 - Apreciação do processo  CD-04/2005 –  Primeira  discussão e 
votação de proposta subscrita por cinqüenta Conselheiros no 
exercício  do  mandato,  de  alteração  do  Art.  45  do  Estatuto 
Social e do Art. 34 do Regimento Processual Disciplinar.

Presidente  –  Esclareceu  que  a  proposta  pretendia  que  a  reabilitação  do 
associado fosse automática, e não tivesse que ser requerida, e esclareceu o 
que  pretendiam as  emendas  apresentadas  pelos  Conselheiros  Mário  Lima 
Cardoso e Osmar Carecho.

José Manssur (questão de ordem) – Preliminarmente, lembrando que existe 
uma  Comissão  Especial  estudando  a  adaptação  do  Estatuto  Social  às 
recentes inovações do Código Civil,  que está prestes a ao Conselho suas 
conclusões.  Diante  disso,  e  considerando  dispositivos  do  Código  Civil 
Brasileiro, principalmente os Art. 2031 e 2033, entendeu de boa prudência que 
o Conselho aprovasse a interrupção da discussão da matéria, enquanto não 
estiverem definidos os estudos de adaptação, porquanto qualquer alteração 
que se faça agora já  trará,  com base na disposição do Código Civil,  uma 
automática  adaptação  do  Estatuto,  que  ainda  não  contemplou  todas  as 
hipóteses ao Código Civil. Assim, como preliminar, com base no Art. 39, II, do 
Regimento Interno, propôs a interrupção da Ordem do Dia,  até a conclusão 
dos  trabalhos  da  Comissão.  Esclareceu  que  falava  em  nome  de  toda  a 
Comissão,  e  devidamente  autorizado  pelo  seu  Presidente,  o  Conselheiro 
Roberto Luiz Pinto e Silva, que lhe pediu para que fizesse esta manifestação 
em nome de todos. 

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Parabenizou o orador por aquela 
manifestação, que retratava com exatidão o estudo, nesse particular unânime 
da Comissão Especial, acrescentando que este assunto é muito relevante e 
milita  no  interesse  do  Clube,  então,  era  muito  importante  a  preliminar 
levantada.

José  Manssur  –  Consultado,  confirmou  ao  Sr.  Presidente  que  aquele 
entendimento  era  unânime na Comissão,  conforme conversa que manteve 
com o Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva.

Presidente  –  Informou que  de  qualquer  forma submeteria  a  preliminar  ao 
plenário. Independentemente do resultado da votação, para o Clube não ficar 
engessado  em  decisões  importantes  que  poderiam  ou  precisariam  ser 
tomadas na forma de alteração estatutária, apelou à Comissão Especial no 
sentido de que ela cumpra o prazo e rapidamente apresente essa solução.
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Deliberação:
Submetida  a  matéria  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  o  Conselho  deliberou 
acolher preliminar argüida por Conselheiro, retirando a proposta de pauta, até 
a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial constituída com a finalidade 
de promover estudos e apresentar alterações tendentes a adaptar o Estatuto 
Social e os Regimentos Internos do Esporte Clube Pinheiros à Lei Ordinária nº 
11.127, de 28 de junho de 2005, que altera os artigos 54, 57, 59 e 60 e 2.031 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o novo Código Civil 
Brasileiro.

Item 5 - Várias.
Antonio  Moreno Neto  – Dividiu  o  patrimônio  do  Clube em três  partes:  o 
patrimônio  físico,  o  patrimônio  composto  dos  associados  e  familiares  e  o 
patrimônio composto de funcionários.  No que diz respeito aos funcionários, 
disse que toda gestão tem seu plano de ação objetivos diferentes uma das 
outras, o que no campo das relações humanas, dependendo de vários fatores, 
provocam  demissões  e  admissões  em  diversos  setores.  Essa  prática  é 
saudável  e  renovadora.  Entretanto,  questionou a demissão em massa que 
está ocorrendo atualmente,  principalmente de funcionários tradicionais,  que 
participaram durante muitos anos da história do Clube: Nesta gestão foram 
demitidos  aproximadamente  120  funcionários,  ocasionando  diversas  ações 
trabalhistas.  Gerentes  como  Celso,  na  Administração,  Consultor,  Nicolau, 
Almeida,  Planejamento,  Edson,  Serviços  Gerais,  Eurípedes,  Suprimentos, 
Muriel,  Financeiro,  Luci,  Esportes,  Augusto,  Higiene  e  Saúde,  Arthur, 
Administrativo, Rosana, Social, Célia, Marketing. Chefias tais como: Lisa, no 
Cultural, Luzia, no Esporte, Márcio, no Almoxarifado, Luciene, no Social, Luiz 
Eduardo,  nas Compras,  Fátima e  Iara,  no Social  e  Marketing,  Marcos,  do 
Almoxarifado,  Arnaldo,  no  Marketing.  Técnicos:  Alberto  Klein,  Márcia,  da 
Natação,  Beco,  do Basquete,  Adriana,  da Natação.  Chamou a atenção de 
Bares e Restaurantes, por se tratar de maitres e garçons que podem ter vários 
problemas,  mas  que  os  associados  gostavam  e  muito:  Jaime,  Moreira, 
Reginaldo,  Oliveira,  Vera  Buonafé,  Vera  Marcelino,  Marisa  e  Benedita.  Na 
Limpeza,  Dimas,  Eliseu  e  Regina.  No  CAD,  Cice  e  Valéria.  Mais 
recentemente,  que  motivou  esta  sua  segunda  manifestação  a  respeito,  a 
querida Cidinha, da Central de Atendimento, há mais de dez anos no Clube, 
funcionária que grande parte dos associados sempre gostou. Perguntou se 
além do custo das demissões, será que os novos funcionários terão o mesmo 
relacionamento  com  o  associado,  chamando-o  pelo  nome,  cuidando  dos 
nossos filhos e familiares, e tendo o mesmo amor pelo Pinheiros como os 



24

seus antecessores, sem tradição. Entendeu que o corpo funcional, que é um 
dos patrimônios do Clube, está sendo totalmente dilapidado e disse esperar 
que medidas enérgicas sejam adotadas para que essa prática se interrompa 
imediatamente. 

Marcelo Giordano Beyruth –  Pediu que o Jardim da Infância prorrogue a 
idade das crianças no primeiro ano de matrícula, que completam dois anos de 
idade até 30 de março para 30 de junho. Explicou que algumas crianças são 
matriculados em outras escolas, que não têm limite de idade, e os mesmos 
não retornam para a Escolinha nos anos seguintes. Então, alguns pais que 
poderiam trazer seus filhos para o Clube e aproveitar para usar o Fitness, etc, 
têm que desviar seu caminho para outros lugares e não retornam.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Disse que participou recentemente de um 
Congresso  do  Ministério  Público  realizado  em  São  Paulo,  quando  teve 
oportunidade  de  conhecer  o  atual  Presidente  da  Câmara,  Deputado  José 
Tomaz Nono, que comentou que em determinada época foi militante do de 
Tênis de Mesa no Pinheiros, disputando torneios internacionais. Então, como 
já tinha sido procurado por associados neste sentido, solicitou à Diretoria que 
estude a possibilidade de reimplantar essa modalidade.

Gesualdo Di Nieri (matéria encaminhada por escrito) -  Excelentíssimo Sr. 
Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Paulo Cesar de Arruda Castanho; 
demais  Membros  da  Mesa.  Excelentíssimo.  Sr.  Presidente  da  Diretoria, 
Dr.Antonio de Alcântara Machado Rudge;  Diretores presentes.  Senhoras  e 
Senhores Conselheiros. Venho a esta tribuna para pedir à Diretoria, em nome 
de diversos associados e no meu próprio, a implantação do sistema quilo no 
Restaurante do CCR, também aos domingos. Na reunião de 29 de agosto 
próximo  passado,  a  Nobre  Conselheira  Nice  de  Lima  fez  algumas 
reivindicações  nesse  sentido.  A  respeito  do  aumento  de  13,5%  praticado 
recentemente pela Diretoria nos preços do restaurante por quilo  em nosso 
Clube, tenho a comentar o seguinte.  Mesmo com esses aumentos, nossos 
preços não são exorbitantes, com relação aos preços dos restaurantes desse 
gênero nas adjacências do Pinheiros, ou em outros lugares, que possam se 
comparar, com a qualidade dos produtos, variedade, conforto, e regalias que o 
nosso Clube oferece aos associados. Tomando como referência o menor valor 
dos três restaurantes - R$ 15,70 por quilo, praticado no Café com Queijo, na 
Rua  Professor  Artur  Ramos  nº  187,  conforme  pronunciamento  da  Nobre 
Conselheira  Nice  de  Lima:  Nesse  restaurante,  os  preços  também  foram 
aumentados em 14%,   passando para R$. 17,90. Mesmo assim, os preços do 
Café com Queijo são mais baratos que os nossos "APARENTEMENTE". No 
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dia  14  de  setembro  próximo  passado,  casualmente  passei  em  frente  ao 
Restaurante Café com Queijo e tive curiosidade de entrar para verificar os 
produtos oferecidos aos seus clientes, pelo preço de R$.17,90 por quilo. Não 
há  como  comparar  o  restaurante  por  quilo  do  Clube  com  esse 
estabelecimento,  absolutamente!  Nesse  restaurante  não  tem  50%  das 
variedades que o Pinheiros oferece aos associados, sem falar da qualidade, 
apresentação  e  conforto.  Almocei  lá  e  pude  comparar.  1º)  No  Clube,  os 
alimentos são preparados para serem servidos só no sábado, pois nos  dias 
seguintes  nada é reaproveitado, porque só após 07 dias, no próximo sábado, 
teremos  novamente  comida  por  quilo.  Portanto,  temos  sempre  comida 
fresquinha e saborosa. 2º) No Pinheiros os associados são recepcionados no 
hall de espera do restaurante, com uma mesa onde são servidas batidas de 
maracujá e de coco, com  salgadinhos,  tudo de graça. 3º) Em nosso Clube, 
após as refeições, são oferecidas frutas, como mamão, abacaxi e melancia, 
cortadas em pedaços, e os associados podem se servir à vontade, inclusive 
repetir mais de uma vez,  tudo de graça. No restaurante Café com Queijo o 
cliente paga as frutas 50% a menos do valor dos outros alimentos, ou seja, 
R$.  8,95  por  quilo  -  um  preço  exorbitante  pelas  mesmas  frutas  que  no 
Pinheiros são  servidas de graça! Sem falar das batidas, que nos restaurantes 
lá  fora  custam quase o preço  da refeição por quilo em nosso Clube, são de 
graça.  4º)  Em  nosso  Clube,  na  saída,  antes  de  efetuar  o  pagamento,  o 
associado  é  recepcionado  com  café  e  chá,  com  casquinhas  de  limão  e 
aqueles deliciosos  biscoitinhos, e pode se servir à vontade  "também tudo de 
graça". Nos Restaurantes lá fora, que servem refeições por quilo, temos que 
pagar tudo o que em nosso Clube é servido graciosamente. Concordo com a 
Conselheira no sentido de que os restaurantes lá fora têm despesas que o 
Clube não tem; pagam aluguel, luz, água, gás, condomínio, I.P.T.U. e taxa de 
lixo. Entretanto, embora o Clube não vise lucro, ele também tem despesas, 
que,  inclusive,  podem  ser  mais  bem  detalhadas  pela  Diretoria.  Portanto, 
Senhoras  e  Senhores  Conselheiros,  Associados,  os  preços  praticados  no 
restaurante por quilo de nosso Clube não são exorbitantes. Tanto é que os 
associados vêm solicitando que esse sistema se repita também aos domingos. 
No entanto, a Diretoria poderá rever a possibilidade de reduzir um pouco essa 
porcentagem  de  aumento  (13,5%)  praticada  recentemente,  sem  que  isso 
reflita na qualidade e variedade dos produtos, ou deverá esclarecer o motivo 
pela qual não o poderá fazer. Então, Senhor Presidente, reitero meu pedido no 
sentido de que Diretoria estude a possibilidade de oferecer refeição por quilo 
também aos domingos no Restaurante do CCR, e aproveito para ressaltar que 
os  serviços  do  Restaurante  do  CCR,  aos  sábados,  são  equivalentes  aos 
melhores restaurantes desse gênero nas imediações do Clube e em outros 
lugares de São Paulo, pela qualidade dos alimentos, variedade, conforto e, 
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também, preço.  Esta é minha opinião e de  muitos  associados.  Sem mais, 
agradeço pela atenção dispensada.”.

Encerramento da Reunião
Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 23h15.

* * *

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 529ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 31 de outubro de 2005.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo

mlf


	Ata da 528ª Reunião EXTRAordinária DO CONSELHO DELIBERATIVO, realizada no dia 26 de setembro DE 2005.
	Paulo Cesar de Arruda Castanho e Luiz Eduardo do Amaral Cardia
	Luiz Eduardo do Amaral Cardia
	Dulce Arena Avancini
	Paulo Roberto Taglianetti
	Maria Luiza Porto Ferreira Braga

