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ATA DA 580ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2010. 
 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e dois de fevereiro do ano dois mil e dez, em segunda convocação, às vinte horas 
e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e três Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro 
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda 
Segundo Secretário: Apparecido Teixeira 
Terceiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 

 
 
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  

Posse de Suplente convocado para a Reunião. 
Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro o Associado Oswaldo Cocchi, Suplente do 
Grupo A pela Chapa Pinheiros Sempre. 
 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: votos 
de pesar: de autoria da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento do Associado Hugo Henrique 
Carraresi Neto, Suplente de Conselheiro do Grupo A, ex-Membro da Comissão de Obras; b) 
pelo falecimento do Associado Paulo Regis Elias Monteiro, esposo da ex- Conselheira Liliane 
Arcuri Elias Monteiro; c) pelo falecimento da Associada Veterana Zila Monteiro Ferreira 
Braga, sogra da Conselheira Maria Luiza Porto Ferreira Braga e mãe do Associado Roberto 
Monteiro Ferreira Braga; d) pelo falecimento da Associada Ormelinda De Felippo, esposa do 
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ex- Conselheiro Décio De Felippo; e) pelo falecimento do Associado Ruben Tadeu de 
Almeida Barros, esposo da Conselheira Maria Angela Cartolano de Almeida Barros; f) pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Antonio Firmino de Carvalho e Silva, pai do Conselheiro 
Antonio Firmino de Carvalho e Silva Neto; g) pelo falecimento da Associada Dulce Carneiro 
La Terza, mãe do Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza; 2) de iniciativa do 
Conselheiro Geraldo de Oliveira Couto, Diretor Adjunto de Bowling, pelo falecimento do 
Associado Ayrton Fagundes, Brigadeiro do Ar; votos de pronto restabelecimento dos 
Conselheiros Cleide Frasco Marrese e Adhemar Arnez Domingues, propostos pela Mesa do 
Conselho; votos de congratulações 1) de iniciativa da Mesa do Conselho: a) ao 
Desembargador Ciro Pinheiro e Campos, associado do Clube, eleito Presidente da Seção de 
Direito Criminal, bem como aos demais novos membros do Tribunal de Justiça de São Paulo 
- biênio 2010/2011: Presidente – Des. Antonio Carlos Viana Santos, Vice-Presidente- Des. 
Marco César Müller Valente, Corregedor Geral da Justiça – Des. Antonio Carlos Munhoz 
Soares, Presidente da Seção de Direito Público – Des. Luiz Antonio Ganzerla, Presidente da 
Seção de Direito Privado – Des. Fernando Antonio Maia da Cunha; voto subscrito pelo Vice-
Presidente Francisco Carlos Collet e Silva e pelos Conselheiros José Manssur e Evandro 
Antonio Cimino; b) ao Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri, eleito Presidente do 
Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – Sindi-Clube, para um mandato de três anos; 
c) ao ex-Conselheiro Paulo Roberto Feldmann, pelo lançamento da obra Empresas Latino-
Americanas: Oportunidades e ameaças no mundo globalizado, de sua autoria; 2) de 
iniciativa dos Conselheiros Luiz Ernesto Machado Kawall e Pedro Antonio Lousan Badra, ao 
Diretor de Veteranos Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier, pela forma com que conduziu 
recente excursão de 83 associados a Buenos Aires, Punta Del Este, Montevidéu, extensivos 
ao Conselheiro Francisco Luiz Taglianetti, colaborador; voto de profícua gestão proposto 
pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, ao Sr. Siram Cordovil Teixeira, eleito 
Presidente do SIRCESP – Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo – 
biênio 2010/2014; votos de louvor: 1) de iniciativa da Comissão de Esportes, a destaques 
esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, Biathlon/Triathlon, Bolão, Esgrima, 
Ginástica Artística, Handebol, Judô, Natação, Polo Aquático, Remo, Saltos Ornamentais e 
Tênis, conforme relações disponibilizadas no site do Conselho;  
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal, referente a janeiro/2010. 
Informou que o Sr. Presidente do Conselho, com fundamento no disposto no Art. 19, II e 
III, do Regimento Processual Disciplinar, determinou o arquivamento do Registro de 
Ocorrência nº 393/09, de interesse do Conselheiro Marcelo Favalli. Comunicou que o 
Conselheiro Antonio Augusto Brant de Carvalho demitiu-se do cargo de Vice-Presidente da 
Comissão Financeira, em razão de ter sido convidado para exercer cargo diretivo, tendo sido 
nomeado membro da Comissão o Conselheiro Joaquim Dias Neto. Finalmente, deu ciência 
de carta recebida da Diretoria, informando que o Conselheiro Roberto Gasparini demitiu-se 
do cargo de Diretor Financeiro, tendo sido nomeado seu substituto o Conselheiro Antonio 
Augusto Brant de Carvalho. Finalmente, que a Diretoria enviou carta comunicando que está 
colocando à venda, por Edital vigente de 8 a 31/3/2010, 120 títulos sociais; 
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Rodolfo José Sanchez Serine – Propôs voto de louvor à atleta Ana Luiza Di Bella, que 
conquistou o título de Tricampeã Brasileira, categoria Adulto, no 19º Torneio Nacional de 
Ginástica Artística, realizado em Salvador, Bahia. Proposta aprovada. 
 
Apparecido Teixeira – Congratulou-se com os Srs. Conselheiros, desejando-lhes um 
profícuo trabalho neste ano que se inicia. Propôs voto de congratulações ao Presidente 
Antonio Moreno Neto, extensivo aos seus colaboradores de Diretoria, pelo trabalho realizado 
desde sua primeira gestão, que culminou com o Programa de Incentivo ao Esporte. 
Parabenizou o Presidente Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, pelas decisões conscientes, 
firmes, democráticas, que tem apresentado na condução do Conselho, estendendo os 
cumprimentos aos demais membros da Mesa e aos Srs. Conselheiros. Propôs votos de 
júbilo, congratulações e louvor aos Presidentes, Membros da Mesa do Conselho, 
Conselheiros e Diretor, pelo melhor do Esporte Clube Pinheiros. 
 
Presidente – Registrou estar cumprindo tão somente sua obrigação, agradecendo ao 
proponente pela gentileza. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Propôs voto de louvor aos judocas Leandro Marques 
Guilheiro, que conquistou de Medalha de Ouro, e Tiago Camilo, Medalha de Bronze, no 
Grand Island de Paris (6 e 7/2/2010). Parabenizou os técnicos João Gonçalves Filho, Mauro 
dos Santos Oliveira e Sérgio Ricardo de Souza Oliveira e companheiros de equipe. Voto 
aprovado. 
 
André Perego Fiore – Propôs voto de louvor ao nadador Cesar Augusto Cielo Filho, que se 
sagrou Campeão e recordista mundial na prova 50m nado livre, no Campeonato Brasileiro 
Aberto de Natação, realizado no recinto do Clube no final do ano passado. Parabenizou a 
Presidência da Diretoria, o Departamento Esportivo e a Seção de Natação, pelo trabalho 
desenvolvido. Voto aprovado. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Aderindo ao voto de pesar aprovado, falou em 
homenagem ao associado Paulo Regis Elias Monteiro. Propôs votos de louvor aos associados 
da Ginástica Olímpica, pelos títulos que vêm conquistando, inclusive em campeonatos 
estaduais e brasileiros, com destaque aos atletas Ana Luísa, Bruno, Gabriel e Tiago e aos 
técnicos Hilda Miriam Guitler Chertkoff de Blanco (Pitty) e Raimundo Benito Blanco. 
Aprovado. 
 
José Manssur – Referindo-se ao voto de aprovado para o Conselheiro Cezar Roberto Leão 
Granieri, eleito Presidente do Sindi-Clube, estendeu a homenagem ao associado Francisco 
Antonio Fraga, eleito Vice-Presidente, e ao Conselheiro e Diretor Social Luís Eduardo Dutra 
Rodrigues, nomeado Vice-Presidente Institucional daquela entidade. Proposta aprovada. 
 
Paulo Kesselring Carotini – Reportando-se a recente visita de uma delegação alemã, 
liderada pelo Sr. Guido Derra, Presidente da ThyssenKrupp Presta Mundial - empresa do 
ramo automotivo, com matriz no Principado de Leshan Tai, que ficou maravilhada com o 
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Clube e sua infraestrutura, propôs voto de louvor à Diretoria, na pessoa do Presidente 
Antonio Moreno Neto. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Rodolfo José Sanchez Serine – Solicitou as seguintes providências com relação ao 
Ginásio de Fitness: 1) substituição do piso, por um modelo com melhor sistema de 
amortecimento; 2) solução para o problema do ar condicionado. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Grassi – Comentou e pediu esclarecimentos a respeito de respostas recebidas da 
Mesa do Conselho e da Diretoria, sobre matérias que abordou em reuniões anteriores, 
relacionadas à publicação, na Revista Pinheiros, das solicitações apresentadas no item “A 
Voz do Conselheiro”, à transmissão das reuniões em tempo real e a um Torneio de Tênis 
outrora realizado no Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Reivindicou a reimplantação da modalidade 
Tênis de Mesa, recomendando o nome de um técnico, se aprovado o pedido. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Célio Cássio Santos – Pediu esclarecimentos sobre processo judicial que o Clube estaria 
enfrentando, de autoria da Amil, que alega ter investido em torno de R$ 380.000,00 em 
valores históricos, a título de patrocínio para um time de Vôlei e não teria havido a 
contraprestação desse patrocínio, contraprestação esta que seria um acordo verbal, de que 
o Pinheiros teria passado a dispensar todo processo de licitação na prestação de serviços de 
assistência médica, mantendo a autora como contratada. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 

 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 579ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de 

novembro de 2009. 

Presidente – Como não houve manifestação em contrário, declarou a ata aprovada 
conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-I-07/2008 - Primeira discussão e 

votação de proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo, 
endossando sugestão da Comissão Permanente de Esportes, de 
alteração regulamentar do artigo 6º, inciso VI e de criação de dois 
parágrafos, no mesmo artigo (retirado de pauta nos termos da 
Resolução nº 23/2009, de 26/10/2009). 

Presidente – Esclareceu que quando da primeira discussão da matéria, foi aprovada a 
retirada do processo de pauta, para que se procedesse à correção de aspectos formais 
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contidos na proposição apresentada. Entretanto, reanalisando a proposta, a Mesa concluiu 
que haveria também a necessidade de proceder a alterações de mérito no texto, o que não 
seria possível neste momento processual, motivo pelo qual propôs ao Plenário a retirada da 
matéria da pauta, com o consequente arquivamento do processo, para futuramente ser 
apresentada nova proposta. 
 
 
Votação/deliberação: 

A proposta formulada pela Mesa do Conselho foi aprovada por unanimidade de votos. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-01/2010, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para utilizar os recursos do 
Fundo INSS e do Fundo de Emergência, por meio da devida 
transferência dessas verbas para o Fundo Especial, e antecipar 
recebíveis, tendo como garantia as receitas do novo 
estacionamento, para construir um Novo Estacionamento, na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, e uma Portaria de acesso na Rua Angelina 
Maffei Vita, em frente ao Shopping Center Iguatemi. 

Presidente – Teceu esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Andreas de Souza Fein – Cumprimentou a Diretoria por trazer essa obra tão esperada 
para deliberação do Conselho. Entretanto, ponderou que houve todo um trabalho e gastos 
para elaborar um Plano Diretor, que sequer foram discutidos e votados, mas já se apresenta 
uma de suas obras, que é necessária, mas de magnitude muito significativa. Faltam 
informações e detalhamento do projeto, inclusive considerando que a proposta envolve um 
compromisso importante com bancos. Prevê-se o comprometimento de todos os recursos do 
Clube, que ficará sem, ou com muito poucas reservas. Propôs a aprovação da obra, mas 
que seu início seja postergado por 60 dias, a fim de que seja constituída uma Comissão 
suprapartidária para estudar a matéria e apresentar ao Conselho alternativas de 
financiamento, não apenas menos oneroso, mas que não tolha a independência financeira 
do Clube.  
 
Roberto Cappellano – Reportou que havia solicitado informações da Diretoria sobre o 
quanto foi gasto do Fundo Especial com as obras executadas de 2007 a 2009, antevendo 
que poderia faltar dinheiro para investimento. Quanto à proposta, não foi apresentada a 
planilha de custos e não concordava que se apresentasse apenas uma estimativa, porque a 
obra não tem projeto executivo, e, sem projeto, não tem preço. Embora a garagem seja um 
pleito de 80% dos associados, é preciso ter cautela para assumir um empréstimo, porque 
muitos fatores podem influenciar no atraso da obra. Falar em 8% de juros ao ano é muito 
otimismo, e mesmo que o estudo de viabilidade tenha demonstrado que a região tem 
carência de vagas, o Shopping Iguatemi também está construindo mais uma garagem, 
então, é um negócio de risco para os associados. Não concordou que seja feita primeiro a 
recomposição do Fundo de Emergência, porque é mais importante pagar o banco, que cobra 
juros. Disse que é favorável à garagem, mas não ao tipo de empréstimo proposto. 
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Perguntou se o contrato de empréstimo será submetido ao Conselho. Considerando o vulto 
da obra, entendeu necessária uma Comissão para acompanhar o projeto, a licitação e sua 
execução e opinar naquilo que for melhor para o Clube. Propôs um desmembramento da 
proposta, para que primeiro fosse votada a definição do local do novo estacionamento – 
adiantando que concordava com o proposto – e que, inicialmente, fossem liberados R$ 800 
mil do Fundo do INSS para a execução do projeto executivo e o devido licenciamento da 
obra, e que o custo efetivo apurado seja submetido ao Conselho, com as alternativas de sua 
viabilização financeira. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Comentou que o Plano Diretor sequer foi discutido ou 
aprovado, mas sem dúvida a prioridade maior é a nova garagem. Teceu considerações de 
caráter técnico, comentando que o espaço pretendido não comportava o número de 
quadras proposto, a menos que houvesse outra documentação que não constasse do 
processo disponível no Conselho, sendo necessários mais elementos para avaliar aquela 
solução. Ponderou que um investimento desta monta deve ser mais bem estudado, 
acreditando que numa modulação melhor, possa se ter uma obra mais econômica e com 
uma área menor. Propôs a aprovação da construção da garagem, com uma verba para 
iniciar os projetos, sendo o processo acompanhado por uma Comissão suprapartidária, 
limitando o investimento em R$ 24 milhões. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Reforçou a ideia de criação de uma Comissão para 
acompanhar a obra. Recomendou que se aprovada a proposta de antecipação de recebíveis, 
o contrato com a instituição financeira seja previamente submetido ao Conselho. Entendeu 
positivo o aumento do número de quadras previsto, sugerindo uma pesquisa de opinião com 
os tenistas para definir o tipo de piso a ser instalado. Agradeceu à Diretoria pela iniciativa de 
realizar reunião prévia para esclarecimento da matéria, e sugeriu que seja feita uma 
audiência pública com os Conselheiros como um todo e com os associados, para 
apresentação do projeto.  
 
Presidente – Perguntado pelo Conselheiro Sérgio Vergueiro se o projeto dessa obra já 
estava aprovado pela Prefeitura, respondeu que a Diretoria informou que em consulta prévia 
a CET se manifestou favoravelmente ao projeto, fazendo apenas observações de natureza 
técnica.  
 
Sérgio Vergueiro – Observou que não dispunha de elementos para aprovar uma obra 
dessa magnitude, porque ela não estava detalhada, não tinha projeto e não estava 
aprovada na Prefeitura, mas, dada a sua importância, abordou o mérito da matéria. 
Discordou da alegação da Diretoria de que o Fundo Refis tenha se tornado desnecessário, 
uma vez que aderindo ao REFIS a dívida do Clube será paga a prazo, consumindo os 
antecipações feitas pelos associados para esta finalidade. Mas o Conselho poderá assim 
decidir, a partir do momento em que souber o efetivo valor da obra e se ela poderá ser 
executada. Manifestou-se contrário à utilização do Fundo de Emergência, pois alega-se que 
ele não seja necessário, mas a própria proposta prevê sua recomposição. Quanto ao 
adiantamento de recebíveis, tem que ser estudado quando estiverem dimensionados o 
valor, escalonamento de suas liberações e a instituição que o fará, porque ela pode ser de 
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tal forma onerosa que valha mais à pena ao associado pagar este financiamento através de 
uma taxa de obras - que poderá retornar para ele com a receita do estacionamento. Propôs 
a rejeição da proposição nos seus termos atuais; que fosse constituída uma Comissão para 
estudar alternativas, retornando a matéria ao Conselho após aprovação da obra pela 
Prefeitura, seu orçamento definitivo e estudos detalhados para seu financiamento. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Disse que concordava com quase tudo que havia sido 
falado até agora, com uma pequena ressalva. Eu fiz uma simulação do desconforto gerado 
pela obra na posição da Faria Lima e o desconforto gerado pela obra na Rua Hans Nobiling, 
e, na simulação que eu fiz, a obra da Faria Lima gera muito mais desconforto. Então, além 
das dúvidas quanto à falta total de informações com que esse projeto chegou para análise, 
a escolha da Faria Lima não tem lastro técnico, recomendando, além das dúvidas anteriores, 
ser discutida a localização. Passando a comentar sobre a proposta de construção de Portaria 
da Maffei Vita, possivelmente teria um aporte e seria comercialmente interessante para o 
Shopping Iguatemi, sem que o estacionamento fizesse concorrência direta para ele. Alguns 
valores devem ser levados mais a fundo para uma decisão consciente.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Discorreu sobre atuações de gestões anteriores que 
deram início ao assunto Estacionamento, aduzindo que não há dúvida quanto à necessidade 
da obra. Ponderou que a estimativa de custo de uma obra como a do estacionamento não é 
feita aleatoriamente, mas lastreada em estudos profundos e há uma série de etapas a 
serem cumpridas. Em nome dos Conselheiros que compõem o seu grupo, propôs que fosse 
aprovada a intenção da obra, dando-se um aval para a Diretoria iniciar o estudo do 
estacionamento, com as seguintes recomendações: “Constatando-se a existência de 
diversas variantes que podem influenciar decisivamente o custo da construção e a receita 
oportuna, proveniente da utilização do estacionamento, proponho que a Diretoria, como 
medida cautelar, para evitar a emissão de novos títulos (providência inaceitável) ou 
cobrança de “taxa de obras” que oneraria os associados: 4.1) Promova ações de gestão 
para efetiva economia de custeio gerando assim recursos suplementares, decorrentes de 
superávits reais, para fazer frente a custos da obra, dando conta ao Conselho dos resultados 
alcançados. 4.2) O alongamento do espectro do pagamento do empréstimo, de sorte a 
diminuir o seu impacto, fazendo consignar no respectivo contrato a possibilidade de 
pagamento antecipado; 4.3) Retorne ao Conselho Deliberativo, documentalmente, a forma 
de capitalização da taxa de juros, se houver, o indexador financeiro para atualização 
monetária do valor emprestado, além dos juros; 4.4) Retorne ao Conselho Deliberativo 
orçamento detalhado previamente à concorrência para construção do estacionamento, 
informando os valores executivos previstos e, posteriormente à concorrência, os valores e 
prazos contratados.” 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Observou que não há recursos no Orçamento de 
Investimento e que o estacionamento precisa ser construído. Posicionou-se favorável à obra 
e à localização proposta, à utilização do Fundo REFIS (que acabaria sendo uma taxa de 
obras, mas seria necessário e indispensável) e de parte do Fundo de Emergência. Entendeu 
que o processo carecia de muitas informações da Diretoria, inclusive sobre a estimativa de 
custo de R$ 27 milhões, a fim de que os Conselheiros disponham de dados concretos e 
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objetivos para decidir. Por outro lado, é um anseio dos associados. Além disso, existe o 
imóvel da Rua Dom José de Barros, que hoje não tem utilidade para o Clube, portanto, 
poderia ser vendido e o valor apurado, cerca de R$ 3 milhões, agregado à verba para a 
construção do estacionamento. Também seria importante que a Edo Rocha e a PPMS, que 
elaboraram o projeto, se manifestassem quanto à estimativa de custo proposta. Também 
seria importante estudar a questão da antecipação de recebíveis e quanto custaria uma 
eventual taxa de obras, embora a ideia seja não onerar o associado. Reclamou quanto à 
falta de informações sobre a Portaria da Rua Angelina Maffei Vita, pois na proposta da 
Diretoria não foi apresentado projeto, nem custo, da mesma forma que as quatro quadras 
de Tênis. Assim, propôs que a reunião fosse transformada em sessão permanente, para que 
a Diretoria prestasse todos os esclarecimentos dentro de prazo predeterminado. 
 
Antônio de Alcântara Machado Rudge – Concordou com a constituição de uma 
Comissão paritária para auxiliar a Diretoria em todas as etapas da obra, inclusive tentar 
diminuir o custo, já que se trata de uma dispêndio de quase de R$ 30 milhões. Fez um 
parênteses para solicitar ao Sr. Presidente que traga para discussão e deliberação, até o 
final desta gestão, o processo Veteranos, que é um assunto que precisa ser enfrentado. 
 
Presidente – Com relação ao assunto Veteranos, lembrou que parte do problema foi 
resolvido, pois em 2007 o Conselho aprovou uma proposta da Diretoria estabelecendo que a 
partir de então os novos associados não teriam acesso à categoria. Posteriormente, o 
Conselho autorizou a venda de títulos para reposição, minimizando, também, o problema 
com relação aos Veteranos. Quanto ao processo atual, a Comissão Especial já encerrou os 
trabalhos, mas provavelmente não haverá tempo para incluir em pauta nesta gestão; 
certamente será uma das providências iniciais do novo Presidente. Finalmente, é 
entendimento da Mesa que a matéria seja colocada em pauta depois da eleição e posse dos 
novos Conselheiros. 
 
Antônio de Alcântara Machado Rudge – Concordou que a decisão sobre a matéria não 
deve ocorrer em período pré-eleitoral, porque atinge a grandes interesses, embora o maior 
interesse seja o Clube. E ainda há 27 anos de possibilidade de associados passarem a 
Veteranos, não pagando mais. 
 
Presidente – Para encerrar a explicação, destacou que com o recadastramento que está 
sendo feito para a emissão do cartão Pinheiros, prevê-se que cerca de dois mil Veteranos 
não vão mais constar da relação de associados, porque já teriam falecido. 
 
Marcelo Grassi – Recordou que havia sugerido uma consulta aos associados, para verificar 
a melhor localização para o estacionamento. Disse que, ao contrário do que afirmou a 
Diretoria, o local escolhido causará desconforto para os associados, porque a Seção de Tênis 
é mais competitiva e que tem maior número de inscritos, sendo necessário reestudar o 
local. Quanto à Portaria de acesso na Rua Angelina Maffei Vita, também é o pior local, 
porque será em frente à portaria do Shopping Iguatemi, com grande fluxo e ao lado de um 
ponto de táxi, deixando livre só uma faixa, e próximo a um posto de gasolina. E depois 
disso, além de incomodar o maior número de associados com esse local, gastaríamos mais 
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R$ 2 milhões para recomposição das quadras, o que também exigiria mais recursos. 
Defendeu que o associado não poderá ser onerado em hipótese alguma. Propôs rejeição 
integral da proposta, para reestudo do local. 
 
André Franco Montoro Filho – Aplaudiu a Diretoria por ter trazer o assunto ao Conselho 
e por apresentar uma proposta sem custo direto para o associado, sem a taxa de obras. 
Ponderou que pelo planejamento financeiro a proposta tem uma extraordinária taxa de 
retorno do investimento - em seis anos já retorna o capital investido, o que significa uma 
taxa interna de retorno, além dos juros, mais de 15%. Seria um negócio excepcional, 
mesmo considerando que parte desse investimento será para construção da Portaria e 
quadras de Tênis. Além disso, reduz para R$ 1,30 o pagamento do estacionamento para o 
associado. Para formar a sua decisão, acreditando que havia um excessivo otimismo a 
respeito das estimativas, propôs que fossem fornecidas informações mais detalhadas, 
abrangendo os aspectos relacionados às obras, mas, especialmente, a questão financeira, 
talvez contratando uma empresa especializada para fazer esses estudos. 
 
Cláudio Damasceno Junior (pela ordem) – Propôs que o Plenário fosse consultado se 
estava esclarecido, e que se concedesse a palavra ao Sr. Presidente da Diretoria, para 
esclarecimentos. 
 
Presidente – Propôs ao Plenário que fossem ouvidos os dois Conselheiros inscritos, e, 
posteriormente, dada a palavra à Diretoria para atender aos questionamentos formulados, 
encerrando-se, então, a discussão e passando à votação. Aprovado. 
 
Vicente Mandia – Comentou que a discussão estava se conduzindo para a postergação do 
bem estar do associado, que fica muito tempo na fila de espera para estacionar. Aproveitou 
para cumprimentar a Diretoria por enfrentar o sério problema do custo, salientando que o 
benefício é muito maior que o sacrifício. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – Disse que o estacionamento realmente é um desejo 
do associado, mas o Clube não tem dinheiro para pagar a obra. Defendeu que é 
extremamente importante discutir a matéria, pois o financiamento pode resultar em 
endividamento a ser enfrentado pela atual e por futuras Diretorias. Então, a proposta tem 
que ser efetivamente analisada antes de ser aprovada. 
 
Vicente Mandia – Ponderou que a Diretoria é responsável e não apresentaria premissas 
que não estivessem expressas ou que viessem a endividar as Diretorias posteriores, como 
as Diretorias anteriores não fizeram. Quando esta Diretoria assumiu, havia obras em 
andamento e foram concluídas, da mesma forma que o Conselho sempre decidiu com bom 
senso a aprovação de verbas para obras. Definitivamente, o importante é o bem estar do 
associado. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – Entendeu importante que a Diretoria se 
pronunciasse sobre a matéria, tendo o orador concordado. 
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Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Ressaltou que a Diretoria teve a coragem de 
enviar ao Conselho este assunto, que é muito polêmico, com o cuidado prévio de 
reestruturar o Clube previamente para receber um maior número de associados. Observou 
que o local é o mais indicado dentre as possibilidades existentes; a proposição permite 
atender ao associado e a captação de valores necessários à construção do próprio 
estacionamento junto a terceiros, aliviando a futura mensalidade; o valor está coerente com 
a obra proposta. Portanto, estava convicto de que a Diretoria deve lançar mão dos Fundos 
indicados, em especial com a decisão de usar os recebíveis do estacionamento. Salientou 
que houve a preocupação de não onerar o associado, e evitar o dinheiro de terceiras 
empresas que poderiam se apresentar para fazer estacionamento, o que prolongaria o 
retorno do capital por muitos anos. Certamente serão tomados todos os cuidados, inclusive 
com Comissões e consultas para o término feliz dessa grande empreitada. Posicionou-se 
favorável à aprovação do pedido. 
 
José Manssur – Com relação à proposta de criação de uma Comissão para 
acompanhamento da obra, referiu que no Regimento Interno da Diretoria (Art. 67) está 
previsto que 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 
por comissão especial de alto nível. Lembrou que é competência estatutária do Conselho 
conceder esse tipo de autorização à Diretoria, e deliberar sobre o contrato de recebíveis 
previamente à sua assinatura. Quanto ao início das obras, está expresso na proposta que o 
prazo previsto é de 12 meses, a contar de sua aprovação pelo Conselho e das devidas 
autorizações dos órgãos públicos responsáveis. Agora, a definição do local é ato de gestão. 
Observou que as Comissões de Obras, Jurídica e Financeira manifestaram-se 
favoravelmente à apreciação da matéria pelo Conselho. Com relação à utilização do Fundo 
do REFIS, que não se confunda que isto é substitutivo de taxa de obra, porque os recursos 
estarão sendo revertidos em benefício da comunidade; não está sendo pedido algo a mais 
para o associado. Sobre o Fundo de Emergência, que não é estatutário e foi criado por 
resolução, nada impede a sua utilização a partir do momento que o Clube tem ampla 
cobertura securitária para um eventual sinistro. Tratando da antecipação de recebíveis, 
disse que não há dificuldade, porque os próprios recebeis garantirão o pagamento da verba. 
O importante é que não sejam vendidos mais títulos, para não aumentar o número de 
associados. Desaconselhou a contratação de empresa terceirizada, porque além de 
descaracterizar a eventual natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos, porque o 
Clube estaria fazendo uma parceria com terceiros, este terceiro estaria visando ao lucro 
correto de um empreendimento. E na busca deste lucro ele poderá vir onerar o quadro 
social, o que não acontecerá se o Clube construir com os seus próprios recursos. 
 
Marcelo Favalli (aparte) – Para realçar a necessidade de criar a Comissão, lembrou que 
em passado recente houve algumas obras de envergadura que talvez não tenham seguido o 
mesmo rito mencionado pelo orador; o Conselho simplesmente aprovou o uso da verba, 
sem a devida cautela e fiscalização. Quanto à reforma do Bar da Piscina, foi mal projetada, 
logo no início do funcionamento houve um incêndio e hoje não pode servir determinados 
pratos porque o Corpo de Bombeiros e a própria Prefeitura proibiram de fazer frituras. O 
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projeto foi mal feito, não foi apresentado aos Conselheiros de forma detalhada o suficiente 
para discussão.  
 
José Manssur – Disse que ao participar da reunião o Conselheiro deve se despir de 
qualquer viés político e defender os interesses do associado. Existe o Art. 67 do Regimento 
da Diretoria para estabelecer que dependendo do valor da obra, a licitação é feita, 
acompanhada de toda a tecnicidade. Com relação à reforma da Piscina, do Restaurante, tem 
informação de que se tornou o ponto mais frequentado do Clube. Houve obras de caráter 
nacional que apresentam algumas falhas estruturais, mas nunca ninguém criticou a beleza, 
a grandiosidade e a importância dessas obras.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira - Não é caso de responsabilidade, porque se houve estudo... 
 
José Manssur – Respondeu que houve estudo. Reiterou que a escolha do local é ato de 
gestão e não pode dobrar o valor do projeto. Evidentemente, o Estatuto contempla eventual 
responsabilidade decorrente da má escolha. 
 
Presidente – A pedido do interessado, registrou que o orador não respondeu ao 
questionamento do aparteante. 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz (aparte) – Dirigindo-se ao Conselheiro Favalli, 
além de considerações técnicas, esclareceu que a obra do Bar da Piscina foi feita na sua 
gestão na Diretoria de Patrimônio e que lá não há nenhuma proibição de se fazer nada. O 
incêndio se deu por um equipamento danificado e foi prontamente atendido pelo próprio 
pessoal da brigada de incêndios e não causou maiores problemas para o Clube.  
 
José Manssur – Agradeceu. Respondendo ao Conselheiro Bandeira, observou que houve 
estudos e definiu-se que o melhor local para o associado seria o proposto. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Discordou que a escolha do local para grandes obras no 
Clube seja um ato de gestão, sobre o qual o Conselho não possa opinar. Referiu que em 
Diretorias anteriores pensava-se o mesmo. Sobre o Fundo do REFIS, é óbvio que o 
associado estará pagamento novamente, só que por meio do Custeio. Mas a decisão de 
gastar os recursos com o estacionamento é sábia. Quanto ao fato de a Diretoria ter 
preparado o Clube para receber a garagem, mais de 80% dos associados vêm ao Clube para 
praticar esporte, mas não houve nenhum aumento de fato das áreas de atividade esportiva. 
Ademais, a obras do Bar do Futebol com vestiário e a reforma do Pai Tomás foram 
aprovadas sob o mesmo argumento de estruturar o Clube e até hoje não foram executadas, 
imaginando que não o serão.  
 
José Manssur – Respondeu que na proposta a Diretoria elencou as obras realizadas. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Ponderou que aquelas obras teriam constado como 
parte da reestruturação e não seriam. Ressaltou que quando a atual Diretoria assumiu havia 
R$ 13 milhões no Fundo Especial, que somados com os do Fundo REFIS e do Fundo de 
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Emergência dariam para construir a garagem sem fazer empréstimo. Então, a emergência 
muda conforme interesses que não são bem os do associado diretamente. Concordou com a 
aprovação da intenção da obra e que o local escolhido foi consenso de estudos. Lembrou 
que quando da discussão o primeiro Plano Diretor, no qual o estacionamento já constava 
como prioritário, com a mudança política que houve no Clube foi aprovado como um Plano 
de intenções. Já quanto ao Plano Diretor atual, decidiu-se adiar a decisão para 
aprimoramento do trabalho, mas na revista do Clube ele aparece como aprovado. Entendeu 
que a matéria não estava esclarecida, em especial porque grande parte da verba será de 
um empréstimo com a garantia de recebíveis, juros. Também considerou a formação de 
uma Comissão paritária, com uma verba para os estudos iniciais, e que o resto seja mais 
bem discutido via Comissão. 
 
Presidente – Submeteu ao Plenário e foi aprovada a prorrogação da reunião para votação 
da matéria após o pronunciamento do Sr. Presidente da Diretoria. 
 
Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto – Preliminarmente, consignou que a 
licitação para a contratação do serviço de assistência médica para os funcionários está 
pronta, da mesma forma que a obra do estacionamento, que, se aprovada, será objeto de 
concorrência, havendo contratação verbal, como insinuado, o que não admite seja dito de 
sua Diretoria, que sempre submeteu ao Conselho a utilização do Fundo Especial e outras 
aprovações necessárias. Reportando-se à obra do estacionamento, esclareceu que a 
proposta não foi feita de forma amadora e preliminar; os estudos iniciaram há cerca de nove 
meses, e contaram com a participação de técnicos de diversos ramos, empresas 
especializadas, Conselheiros e associados. A primeira premissa que norteou a proposta é 
que, por ocasião da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento, que pretende seja 
aprovado pelo Conselho, em pesquisa com os associados verificou-se que a preferência de 
prioridade era o estacionamento. E quando encaminhou o Plano ao Conselho, a Diretoria 
informou que estaria estudando a opção de um estacionamento. A segunda premissa é que, 
das três alternativas de localização, a da Faria Lima oferece melhor condição financeira para 
execução - R$ 27 milhões; porque na Rua Hans Nobiling, considerando os locais de práticas 
esportivas do Clube, envolveria um investimento de aproximadamente R$ 70 milhões. E, se 
fosse embaixo das quadras externas, o número de vagas seria inferior, sem acesso de 
terceiros nas horas ociosas do estacionamento e uma dificuldade de execução, porque seria 
preciso interditar o Parquinho para remoção da terra, etc. Foram consultadas firmas 
especializadas em fundações, principalmente em parede diafragma - para contenção da 
terra lateral e da água, pois o Clube tem cerca de 1 metro de água em seu solo. Na escolha 
da alternativa, a Diretoria contou com colaboração graciosa do engenheiro Eduardo Couso, 
sócio da empresa Golombek, que participou e executou 90% das sondagens em volta do 
Clube, inclusive a que está sendo feita pelo Shopping Iguatemi, a sondagem e fundação do 
nosso Conjunto Desportivo e do Estacionamento. Eduardo Couso forneceu todos os perfis 
geológicos da região para ajudar nas sondagens que estão sendo feitas no estacionamento 
da Faria Lima, na Hans Nobiling e outras localizações que constam do Plano Diretor de 
Desenvolvimento, para eventual utilização futura. Explicou sobre as etapas de execução da 
obra, informando que foram consultadas a Prefeitura, a CET e as Secretarias de Obras, de 
Habitação e do meio Ambiente, mostrando o estudo preliminar e pedindo uma sinalização 
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da aprovação do estacionamento; forneceram algumas diretrizes e sinal positivo, mas nada 
é oficial; porque depois da aprovação do Conselho é que serão solicitadas as autorizações 
oficiais para iniciar as obras. Perguntado, respondeu ao Conselheiro André Franco Montoro 
Montoro Filho que a área não é tombada, nem o Salão de Festas. Reportou que no resumo 
do Plano Diretor de Desenvolvimento distribuído aos Conselheiros há um mapa 
demonstrando que área de maior afluência de associados (de 85%) engloba seis bairros, e 
naquele estudo foram relacionados todos os serviços, restaurantes, centro de estética, 
Fitness, teatros, enfim, tudo que essa região oferece, e existe uma escassez total com 
relação ao item estacionamentos. Informou que os cálculos demonstraram que a rotação 
média de vaga no estacionamento hoje é de três veículos/média. Nos horários de pico a 
necessidade é de 500 vagas, que giram três vezes; seriam 1.500 vagas. Então o número de 
vagas do estacionamento de 860, sendo que temos o proporcional a 90, que são áreas que 
foram destinadas a alguns serviços. Faremos uma pesquisa sobre os serviços de preferência 
dos associados, e a área para colocar infraestrutura. Ou seja, a subestação, aquela caixa de 
água e outras áreas de outros serviços que estão na Faria Lima serão deslocadas para o 
último subsolo desse novo estacionamento. E verificamos que as 860 vagas atenderiam as 
500 que precisamos nos horários de pico, e haveria uma sobra de 360, que poderá ser 
preenchida com associados que não fazem parte dessas 500, que são pessoas que 
estacionam na rua, e também poderíamos utilizar para terceiros. Comentou que o índice 
atual de ocupação do estacionamento entre seis horas e meia-noite é de 46%. E a Diretoria 
colocou 40% de medida protetora com relação aos recebíveis. Quanto à antecipação dos 
recebíveis, houve muita cautela nos estudos. A Diretoria pesquisou vários estacionamentos 
e pessoas experientes do ramo, e colocou índices de ocupação proporcionais no limite 
inferior ao que eles concluíram que a região comporta. Nesta projeção considerou-se a hora 
do estacionamento do associado a R$ 1,30, e a hora média de R$ 10,00 foi colocada por 
eles. Seria cômodo solicitar ao Conselho a emissão de mais dois mil títulos para serem 
vendidos, há grande procura e o Clube poderia arrecadar cerca de até R$ 60 milhões. 
Entretanto, a Diretoria tem o compromisso de não aumentar o número de associados nesta 
gestão. Com relação ao uso do Fundo Especial, citando a média de frequência nas 
lanchonetes reformadas, nos fins de semana, esclareceu que se a Diretoria tivesse 
construído o estacionamento com os R$ 11 milhões e 800 mil que havia inicialmente, o 
Clube viraria um caos. Quanto à parte esportiva, realmente não foi expandida, como não 
houve aumento de área em construção nenhuma. Em todas as obras houve revitalização e 
reforma dos próprios existentes, para atender melhor ao associado. Foram feitas 
intervenções em setores que atendem à área esportiva, mas não diretamente no setor, o 
que deverá ser criteriosamente estudado no Plano Diretor para 10 anos. Também seria fácil 
cobrar uma taxa de obras do associado; calcula-se que o Clube poderia arrecadar R$ 10 
milhões e oitocentos mil/ano, pagando rapidamente o investimento, mas não é esta a 
função do Executivo. A Diretoria resolveu pela utilização de R$ 2 milhões do Fundo de 
Emergência e o Fundo do REFIS, cuja dívida no novo parcelamento diminuiu para R$ 42 
milhões, fora uma decadência de mais R$ 10 milhões que o Clube está tentando obter, 
podendo chegar a R$ 32 milhões. Ainda sobre a antecipação de recebíveis, está sendo 
negociada com afinco e o Clube conta com um poder de barganha muito grande se 
considerada a aplicação bancária mensal. Se ocorrer alguma fatalidade, o prazo para 
pagamento dos recebíveis poderá ser aumentado, mas ainda assim é melhor que entregar a 
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obra para alguma construtora, que não faz uma obra dessas por menos de 15 a 20 anos de 
exploração. Dentro das expectativas da Diretoria, depois do sétimo ano a receita do 
estacionamento irá direto para o Custeio, aliviando as despesas do associado. Pretendeu-se 
preservar primeiro a propriedade do estacionamento do Pinheiros e que essa receita 
realmente fique com o Clube. Não existe risco. A proposta é válida e poupará o associado de 
contribuir com os recursos dele. Finalmente, ressaltou que a obra é do associado, não se 
trata de uma obra política. Não serão necessários 15 ou mais dias para a Diretoria reestudar 
o assunto e trazê-lo novamente ao Conselho, porque a proposta já é resultado de meses de 
trabalho. 
 
 
Votação / Deliberação: 

No encaminhamento da votação pronunciaram-se os Conselheiros José Manssur, Alexandre 
Perrone Lomonaco, Antonio de Alcântara Machado Rudge, Arlindo Virgílio Machado Moura, 
Benedito Dias Ramos Neto e Claudio Damasceno Junior. 
 
O Sr. Presidente prestou esclarecimentos sobre a votação da matéria e passou a decidir 
sobre as emendas. Considerou impertinentes propostas formuladas pelos Conselheiros 
Carlos Edmundo Miller Neto, fixando o valor de R$ 3 milhões a menos do proposto, 
louvando-se em critérios de estudos que ele teria desenvolvido; e Roberto Cappellano, 
liberando R$ 800 mil do Fundo do INSS para a execução do projeto executivo e o devido 
licenciamento da obra e estabelecendo que o custo efetivo apurado seja submetido ao 
Conselho, com as alternativas de sua viabilização financeira.  
 
Com fundamento no disposto no Art. 49 do Regimento do Conselho, colocou em votação a 
proposta original, em sua integridade, deliberando o Conselho, por uma absoluta maioria de 
votos, autorizar a Diretoria a utilizar recursos do Fundo INSS, no valor de R$ 8.019.000,00, 
do Fundo de Emergência, no valor de R$ 1.981.000,00, por meio da devida transferência 
dessas verbas para o Fundo Especial, e antecipar recebíveis, no valor de R$ 17.000.000,00, 
tendo como garantia as receitas do novo estacionamento, para construir um Novo 
Estacionamento, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e uma Portaria de acesso de associados 
na Rua Angelina Maffei Vita, em frente ao Shopping Center Iguatemi. 
 
Submetidas à votação pelo Sr. Presidente, foram rejeitadas a proposta de criação de uma 
Comissão suprapartidária, bem como as recomendações formuladas pelo Conselheiro Pedro 
Antonio Lousan Badra, antes transcritas, exceto as duas últimas, que foram consideradas 
prejudicadas. 
 
Registre-se que foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Os abaixo assinado 
declararam que seu voto no 04 item da ordem do dia do Processo CD-01/2010 são a favor 
da construção da garagem no local proposto mas discordam das formas e valores 
propostos.” Assinam: Alexandre Perrone Lomonaco, Névio Carlos Luiz Vitto Baratino, 
Roberto Gouveia Quartim, José Paulo de Camargo Mello, Andreas de Souza Fein, Peter 
Alfredo Burmester, Victório Antonio Mario Lomonaco, Antonio Toloza de Oliveira e Costa 
Filho, Heitor José Tonissi, Carlos Edmundo Miller Neto, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, 



15/13 

André Franco Montoro Filho, Marcelo Giordano Beyruth, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, 
Paulo Sérgio Ferraz de Camargo, Helena Carvalho, Maria Lucia de Toledo Collet e Silva. 
 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Dado o adiantado da hora, informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista 
de presença e deu por encerrada a reunião aos 45 minutos do dia 23/02/2010. 
 
 
 

*** 
 
 
 
Obs: esta Ata foi aprovada na 581ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 29 de março de 2010, com as retificações já dela constantes. 
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