
1/17 

ATA DA 586ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
30 DE AGOSTO DE 2010. 
 
 
 
 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta de agosto 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 dois Conselheiros. 
 
 

2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur 
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino 
Primeiro Secretário: Apparecido Teixeira 
Segundo Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

 
 

3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião, desde logo determinando 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 
 
Marcelo Favali – Baseado no Regimento Interno, requereu inversão da Ordem do Dia, para 
que, primeiramente, fosse apreciado o item Várias. 
 
Presidente – Submeteu o assunto ao Plenário, inclusive repetindo a votação a pedido do 
proponente, tendo o mesmo rejeitado o pedido. 
 
 

4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Associados: Grupo B - Chapa 
Pinheiros Sempre: Giselda Puglisi Nápoli; e, Chapa Fala Pinheiros – MCI: Pedro Antonio Lousan 
Badra. Naquele momento não estava presente a Sra. Telma Magalhães Buckup, da Chapa Pra 
Frente Pinheiros. 
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter 
cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Submeteu ao Conselho, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: votos de 
pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho, pelo falecimento da Sra. Aurea Musa Rondino, 
mãe da Sra. Nizia Rondino Chuairi, Diretora Adjunta Cultural de Ballet e Danças; 2) de autoria 
da Conselheira Dulce Arena Avancini, Cintia Turella di Stasi, pelo falecimento da Sra. Célia 
Rocha Lima de Almeida, irmã da Conselheira Anna Rocha Lima Nacarato, proposição que a 
Mesa do Conselho subscreveu; 3) ainda de autoria da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento 
da Sra. Clara Elisabeth Lichtenberger, sogra da Sra. Fernanda Vieira da Cunha Lichtenberger, 
Diretora Adjunta de Futebol Feminino; b) pelo falecimento do Senador Otto Cyrillo Lehmann, 
associado do Clube; 4) de iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, pelo 
falecimento do Associado Ricardo Ferraz Vespucci; 5) também de iniciativa da Mesa do 
Conselho, pelo falecimento do Sr. Luiz Barreto, pai da Sra. Cirlene Barreto e sogro do 
Conselheiro Laerte Leite Cordeiro. Em seguida, empossou no cargo de Conselheiro a Associada 
Telma Magalhães Buckup, da Chapa Pra Frente Pinheiros, que acabara de adentrar o Plenário; 
votos de louvor: 1) formulada pela Comissão de Esportes, a destaques esportivos das Seções 
de Atletismo, Biathlon/Triathon, Ginástica Artística, Levantamento de Peso, Natação, Polo 
Aquático, Tênis e Xadrez, conforme relação disponibilizada no sítio do Conselho na Internet; 
2) de iniciativa do Conselheiro Carlos Henrique Goellner Baena, aos atletas da categoria 
Masters de Natação, pela conquista do título de Bicampeão Paulista (22/08/2010). Comunicou 
que a Diretoria deu ciência de que no dia 24 de agosto concluiu a reforma dos Vestiários 
Masculino e Feminino do 3º andar do Conjunto Esportivo. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na Secretaria, 
o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal (antigo A.V.O.), referente ao mês de 
julho/2010. 
 
Marcelo Favalli – Pediu esclarecimentos da Diretoria sobre a Diretoria de Restaurantes e o 
incêndio havido no Restaurante do CCR. 
 
Presidente – Consultado pelo Conselheiro Alberto Fasanaro em face da impertinência da 
matéria no Expediente, considerou a manifestação do orador, adiantando que em homenagem 
ao Conselho, o Restaurante do CCR estava funcionando em caráter experimental. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Fez um retrospecto do trabalho que vem sendo 
desenvolvido, propondo votos de louvor à Seção de Bocha, extensivo ao Diretor Adjunto Attílio 
Borini Junior, pelas seguintes conquistas em 2010: Equipe Feminina A – Vice-Campeã 
Brasileira, Campeã Estadual e Campeã da Copa Paulista; Equipe Masculina A - Campeã 
Estadual e Campeã da Copa Paulista; Equipe Masculina B – Vice-Campeã Estadual e Vice 
Campeã da Copa Paulista. Votos aprovados. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Representando grupo dos Escritores do Esporte Clube 
Pinheiros, em nome da Coordenadora Cármen Rocha, agradeceu ao Presidente da Diretoria, 
Antonio Moreno Neto, pelo reconhecimento e pelo espaço  concedido ao grupo. 
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Sergio Henrique de Sá – Propôs voto de louvor à Seção de Bolão, pelas seguints conquistas: 
Primeira Divisão Masculina - Tetracampeã Paulista, Primeira Divisão Feminina - Pentacampeã 
Paulista, com destaque aos bolonistas Rogério Arkie, Fábio Andrade Reinbold, Alberto F. 
Sanseverino, Eduardo F. Sanseverino, Alexander T. Martinho; Fernanda Cobra Ortiz, Elizabeth 
Medeiros Bax, Maria Luisa Amando de Barros e Gisele Migliore Paolilo; 1ª Divisão Masculina 
Master - Campeã Paulista, com destaque a Fábio Andrade Reinbold, Marcos Peixoto Silva, 
Diretor Adjunto de Bolão, Dario Lúcio Reichmann, Luiz Henrique de Souza Aranha Machado, 
Arthur José da Silva e Sergio Ott Sandri. Votos aprovados. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

José Paulo de Camargo Mello – Reportou pedidos de esclarecimentos sobre a reforma do 
banheiro da Hidroginástica e o valor da obra do banheiro masculino do 3º andar do Conjunto 
Desportivo, bem como transmitiu as seguintes reclamações: 1) necessidade de manutenção 
dos pisos das alamedas; 2) que a alameda em frente à piscina ficou estreita demais, 
dificultando a visão de fora da piscina; 3) abertura do portão do Campo B de Futebol, que dá 
frente para o CCR, nos fins de semana sem jogo; 4) retorno de dois pontos de TV a cabo (SKI) 
no Boliche, pois um deles foi removido. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Transmitiu reivindicação no sentido de que o Clube 
disponibilize títulos para atender aos cônjuges de associados que se inscreveram e não foram 
contemplados no edital especial. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Solicitou ampliação do Fitness, apresentando proposta de 
alteração do layout para melhor aproveitamento daquele ginásio. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Andreas de Souza Fein – Formulou as seguintes solicitações: 1) adoção de medidas para coibir 
a possível existência de cambistas vendendo entradas para a Festa Junina; 2) instalação de um 
bicicletário próximo à portaria do Boliche; 3) instalação de algumas rondas ou de vigilância um 
pouco mais incerta, visando inibir a ocorrência de furtos no Vestiário do térreo e no Vestiário 
Masculino do 3º andar do Conjunto Desportivo; 4) melhoria da qualidade dos serviços nos 
Restaurantes e Lanchonetes do Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 585ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de 

julho de 2010. 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pediu retificação de seu pronunciamento no item 4, para 
constar que solicitou que o Conselho, com seus poderes, faça a recomendação da criação de 
uma Comissão Permanente de Redução de Custos. 
 
Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, com a retificação proposta. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-07/2010, referente à proposta da Diretoria de 

concessão do título de Atleta Benemérito a Daniel Polidoro Mameri, da Seção 
de Polo Aquático. 

Presidente – Declarou aberta a discussão. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Como membro da Comissão de Esportes, esclareceu que 
proferiu voto em separado, não por demérito do atleta, mas para provocar o início de uma 
discussão com o intuito de aumentar o rigor na concessão deste tipo de honraria, como havia 
proposto o Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima em determinada ocasião, e por entender 
que a atual conjuntura não permite mais a concessão de gratuidades no Clube. 
 
Presidente – Esclareceu que, embora relevantes, as ponderações do orador demandam 
alteração do Estatuto e do Regulamento Geral. Portanto, enquanto essa mudança não ocorrer, 
o Conselho deve apreciar e decidir de acordo com os limites objetivos do pedido, à luz das 
normas vigentes. 
 
Marcelo Favalli – Ponderou que o requisito de participação em competições oficiais por 7 anos 
ininterruptos não teria sido preenchido pelo atleta, como se verificava da ficha esportiva 
distribuída com a convocação – constava que o atleta participou pela primeira vez em 
13/04/2003 e, pela última, em 26/05/2009. Propôs que o título, em princípio, fosse recusado, 
por falta de preenchimento do requisito formal, mas, se ficasse entendido que o atleta 
deveria receber a honraria, por absurdo que fosse, propunha que fosse incluído como 
associado Contribuinte, conforme inciso VII, do Art. 6º, do Regulamento Geral. 
 
Presidente – Informou que o pedido alternativo do orador tratava-se de proposição 
substitutiva, que deveria ter sido apresentada com 72 horas de antecedência, razão pela qual 
o rejeitou. 
 
Marcelo Favalli – Pediu que o Conselho, então, rejeitasse a proposta. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Defendeu que o atleta contava com 7 anos de 
participação, possuía os títulos necessários e nunca tinha parado de competir pelo Pinheiros, 
tendo o orador discordado e o aparteante ratificado sua afirmação. 
 
Ivo Kesselring Carotini (aparte) – Entendeu que Conselheiro Favalli estava confundindo o 
tempo de inscrição com o tempo de participação internacional e nacional. Aduziu que o atleta 
continua competindo pelo Clube, como titular do time. 
 
Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – Ponderou que o atleta preenchia todos os requisitos e 
continuava competindo. 
 
Presidente – Interveio, para impedir os debates paralelos. Esclareceu que o requisito da 
participação em competição oficial estava preenchido, pois o atleta competiu em 26/7/2007 
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nos Jogos Pan-Americanos. Quanto ao tempo de participação, leu uma carta datada de 
30/03/2010, na qual o Presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos 
confirmava a participação do atleta em competições promovidas por aquela Confederação, de 
acordo com o histórico apresentado. Perguntado, respondeu ao Conselheiro Favalli que 
referida carta não tinha sido encaminhada com a convocação, mas constava dos autos, 
portanto disponível para consulta dos Conselheiros interessados, na Secretaria. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Lembrou que as Comissões Permanentes envolvidas sempre se 
pronunciam sobre as matérias, e, como bem colocara o Presidente, e o Conselheiro poderia 
ter diligenciado. 
 
Marcelo Favalli – Respondeu que, então, nas próximas reuniões não se encaminhassem mais 
papeis aos Conselheiros, apenas fosse feita referência às matérias e disponibilizados os 
processos no Conselho para os Conselheiros manipulá-los. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Enalteceu a qualidade técnica de Daniel Mameri Polidoro, no 
seu entender um exemplo positivo para os atletas associados que estão sendo formados aqui. 
Esclareceu que a proposta de sua autoria, à qual o Conselheiro Serine havia se reportado, 
pretendeu dar mais rigor à concessão do título, mas não alterava o aspecto da isenção de 
pagamento. Quanto à ideia de cobrar contribuição social, ponderou que o Clube registra 123 
Atletas Beneméritos, dentre seus mais de 36.600 associados, sendo que muitos já faleceram; 
talvez 80 estejam vivos. Então, multiplicando 80 Atletas pela contribuição social de R$230,00, 
serão R$18.000,00/mês, quantia irrisória para o Clube. Discorreu sobre os projetos esportivos, 
destacando que, atualmente, a partir de 12 anos de idade o atleta é totalmente financiado 
pelos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, que só chegam ao Clube devido à presença de 
Daiane dos Santos, Giba, Daniel Mameri e outros. Caso contrário, o associado teria que gastar 
dinheiro do próprio bolso para formar os seus filhos em atletas.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Para esclarecer o Plenário e possibilitar uma votação 
consciente, solicitou ao Sr. Presidente que lesse o dispositivo estatutário que regula a 
concessão do título de Atleta Benemérito. 
 
Presidente – Atendeu ao pedido do orador e, não havendo mais inscritos, declarou encerrada 
a discussão, passando à votação da matéria. 
 
Deliberação: 
Por maioria de votos, o Conselho decidiu aprovar a proposta da Diretoria, concedendo o título 
de Atleta Benemérito a Daniel Polidoro Mameri, da seção de Polo Aquático. 
 
Presidente – A par de cumprimentar o Atleta Daniel Mameri, recomendou que este entendesse 
aquela discussão como uma homenagem, para se certificar de que esses títulos não são de 
favor, mas amplamente discutidos e debatidos no Conselho, que reconheceu o seu honor e o 
seu louvor. Mencionou que determinada frase dita pelo grande intelectual Nelson Rodrigues 
responderia o exatamente o que havia acontecido em Plenário.  
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Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2005 – Segunda discussão e votação de 

proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo, endossando 
integralmente projeto elaborado por Comissão Especial para tanto 
constituída, de alterações no Regulamento Geral com o objetivo de regular a 
questão concernente à inclusão de associados na categoria Veteranos, e 
deliberação sobre a redação final proposta pela Comissão Especial de 
Redação. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Antes de abrir a discussão, agradeceu 
aos Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda, Renato Lazzarini e Synesio Alves de Lima 
pela colaboração prestada como integrantes da Comissão Especial de Redação. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Defendeu o acolhimento de uma emenda do Conselheiro 
Antonio di Stasi, que pretendia computar o tempo de Clube anterior daqueles que tinham se 
desligado e retornaram ao quadro social, para fins de enquadramento na categoria Veteranos. 
 
Presidente – Esclareceu que aquela questão tinha sido rejeitada na primeira reunião, e que na 
segunda discussão cabe, tão somente, ratificar ou rejeitar o que foi aprovado em primeira 
discussão. Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrados os debates. 
 
Votação: 

No encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros Silvia Schuster, Luiz 
Fernando Pugliesi Alves de Lima, formulando emenda de redação, José Roberto Coutinho de 
Arruda e Francisco Carlos Collet e Silva. 
 
Deliberação: 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu o seguinte: 
- aprovar, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada por ocasião da primeira 
discussão; 
- aprovar emenda de redação formulada por Conselheiro, visando manter coerência com 
dispositivos estatutários e regulamentares, incluindo, nas alíneas “a” e “b”, do inciso V, do 
artigo 6º, o (a) companheiro (a) de associado no rol das pessoas para as quais o associado 
deverá alienar o seu título social. 
- aprovar, integralmente, o projeto de redação final proposto pela Comissão Especial de 
Redação, ficando assim redigido os dispositivos regulamentares objeto desta alteração: 
 
REGULAMENTO GERAL 
“Art. 6º - ... 
V - Veteranos: 
a) os associados já transferidos para esta categoria, que tenham contribuído durante 
trinta (30) anos sem interrupção e contem com no mínimo sessenta (60) anos de idade; 
b) os associados que a partir da vigência desta alteração já tenham contribuído durante 
trinta (30) anos sem interrupção, que tenham no mínimo sessenta (60) anos de idade, e que 
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venham requerer sua transferência para esta categoria, e, se possuidores de títulos sociais, os 
alienem a ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro (a) de associado de qualquer 
classe social; 
c) os associados, de qualquer classe, pertencentes ao quadro associativo anterior a 
aprovação da Resolução 20/2007 de 27 de agosto de 2007, que venham a contribuir durante 
trinta (30) anos sem interrupção, que tenham no mínimo sessenta (60) anos de idade, e que 
tenham cumprido os acréscimos previstos no disposto no Art. 158a, e, se possuidores de títulos 
sociais, os alienem a ascendente, descendente ou cônjuge de associado de qualquer classe 
social. 
... 
§9º - Aos associados referidos na alínea “c” do inciso V deste artigo, se possuidores de título 
social, fica facultado aliená-lo a ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro (a) de 
associado de qualquer classe social, logo que atendam ao requisito de trinta (30) anos sem 
interrupção de contribuição e de ter no mínimo sessenta (60) anos de idade, independente dos 
acréscimos previstos no disposto do Art.158a.” 
 
“Art. 15 - ... 
§6º - Os associados referidos nas alíneas "b" e “c” do inciso V do Art. 6º que venham a se 
transferir para a categoria Veteranos estarão isentos do pagamento das anuidades. 
§7º - Os cônjuges ou os companheiros dos associados pertencentes à classe familiar, que não 
atenderem aos requisitos de qualificação estabelecidos nas alíneas "b" e “c” do inciso V do 
Art. 6º, permanecerão como contribuintes sem título, com o pagamento de mensalidade 
equivalente à do associado individual, até que preencham os requisitos.” 
 
Disposições Transitórias 
“Art. 158a - A partir da vigência deste dispositivo, fica estabelecido o critério de 
proporcionalidade a ser aplicado à idade e ao tempo de contribuição dos associados de que 
trata a alínea “c” do inciso V do Art. 6º, que somente poderão requerer a sua transferência 
para a categoria Veteranos, com a utilização dos seguintes índices: 
a) 1,1667 (um vírgula dezesseis e sessenta e sete) ao tempo que falta para o associado 
completar sessenta (60) anos de idade; 
b) 1,3333 (um vírgula trinta e três e trinta e três) ao tempo que falta para o associado 
completar trinta (30) anos ininterruptos de contribuição.”. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-05/2009, referente ao Plano Diretor de 

Desenvolvimento proposto pela Diretoria, englobando o Master Plan. 

Presidente – Fez uma síntese da matéria, abrangendo os princípios gerais e a tramitação do 
processo no Conselho.  
 
Heitor Ferreira Tonissi – Explicou que existe o Plano Diretor de Desenvolvimento, e o Master 
Plan (Plano Mestre, como lembrou o Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira), que seria uma 
implantação do Clube, e aí sim vai ser gerado o Plano Diretor de Obras, onde serão discutidos 
o recapeamento e as edificações em si.  
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Peter Alfredo Burmester – Comentou que participou de discussões informais com associados 
de diversos setores do Clube, e, após analisar o assunto, houve por bem sugerir que seja 
reavaliada a prioridade da obra de construção do novo Estacionamento, dando exemplo de 
outras obras que poderiam ser mais desejadas, eventualmente realizando-se audiências 
públicas para melhor aferir os anseios dos associados.  
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Como não pode comparecer à reunião de 
apresentação do Plano, perguntou se foram elencadas prioridades, porque isso não constava 
da proposta. 
 
Peter Alfredo Burmester – Afirmou que a prioridade não estava na proposta, mas entre 
associados e Conselheiros cogitava-se que como obra primeira seria o estacionamento. 
 
Presidente – Esclareceu que, conforme Resolução 20/2005, o Conselho aprovou uma proposta 
de Conselheiros, no sentido de que a verba solicitada pela Diretoria “para elaborar estudos 
preliminares no novo estacionamento e modernização do Salão de Festas, 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 esse documento seja encaminhado ao Conselho 
Deliberativo para definição das prioridades, retornando à Diretoria com nova solicitação ao 
Conselho, caso essa verba não seja para tanto suficiente.” Lembrou que o Plano Diretor, se 
aprovado, fixará uma Diretriz a ser seguida; ele não obriga a Diretoria a executar as obras 
nele contempladas, mas se essas obras forem executadas, deverão observar os princípios nele 
inseridos; a gestão fará se assim lhe aprouver. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Disse que tinha dúvida sobre o que se estaria votando, 
pois as prioridades em relação às obras listadas no Plano não eram definidas. Até com relação 
à obtenção de recursos, várias alternativas eram apresentadas, mas nenhuma escolhida. 
 
Presidente – Explicou que o Plano vem se desenvolvendo há cinco anos; já houve debates, 
discussões, reuniões especiais. Nesta oportunidade, seria votado, como diretriz a ser seguida 
pela atual e futuras Administrações, um Plano Diretor de Desenvolvimento, fixados os 
seguintes limites: as obras nele contempladas, se forem executadas, deverão observar o que 
nele consta. Todas estas obras deverão ser aprovadas pelo Conselho, individualmente, quer 
com relação a empenho de verba, quer com relação as suas especificações, é um Plano 
Estratégico. 
 
André Franco Montoro Filho – Citou que no Plano Plurianual aprovado em determinado 
Governo definem-se programas prioritários que a cada ano são escolhidos e incluídos no 
orçamento, com os recursos necessários para sua execução. Ponderou que isto não ocorrida no 
Plano Diretor de Desenvolvimento, que simplesmente apresentava uma relação de obras sem 
prioridades e sem recursos definidos. 
 
Presidente – Reiterou o esclarecimento anterior, acrescentando tratar-se esta de uma reunião 
histórica. 
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Paulo Maurício Carvalho de Siqueira (aparte) – Referiu que o Conselho já tinha aprovado, 
unanimemente, a garagem como obra prioritária. Portanto, este assunto já estava 
estabelecido. 
 
Presidente – Aduziu que a questão da prioridade é ato de gestão. Se a Diretoria entender de 
assim fazê-lo, que o faça. A Resolução que aprovou a construção do Estacionamento veio à 
lume porque 95% do Corpo Associativo assim solicitou. Se a Diretoria entender executar o 
Estacionamento, como a própria Resolução estabelece, ela trará, especificamente, o projeto 
oportuno, para apreciação do Conselho. 
 
Andreas de Souza Fein – Disse que quando da primeira apresentação do Plano Diretor de 
Desenvolvimento, em 2009, havia proposto que antes de se dar continuação ao mesmo, o 
número máximo de associados fosse definido pelo Conselho. Ademais, é necessário considerar 
o resultado da pesquisa constante no material entregue em 15/6/2009, que revela uma 
insatisfação da absoluta maioria do quadro social com relação ao excesso de associados. O 
correto seria propor medidas que impedissem o aumento, ou diminuíssem o número de 
associados, mas o Plano ignora a definição do número, inexistindo quaisquer compromissos 
com qualquer ideia de quantidade de associados. Segundo a Diretoria, para a elaboração do 
Plano foi previsto que em 2020 o Clube terá cerca de 38.000 associados. Ora, se em 
setembro/2009, conforme a proposta orçamentária/2010, o Clube contava com 36.584 
associados, depois da venda dos 1.950 títulos emitidos pelo recente edital, haverá cerca de 
38.500 associados. Então, o Plano já nasce distorcido; não apenas não tem um parâmetro 
definido para sua estruturação, como se conclui que o mesmo, sendo correta a indução feita, 
é desconectado da realidade. Propôs que o Plano fosse devolvido à Diretoria, para que fosse 
apresentado o número de associados. 
 
Presidente – Lembrou que o Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira havia questionado a 
Diretoria a respeito na reunião prévia do dia 23, e foi respondido que a previsão seria de 
38.000 associados até 2014. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Parabenizou a Diretoria e os envolvidos na elaboração do Plano 
Diretor de Desenvolvimento e o consequente Master Plan, mas entendeu que sua apreciação 
estava atrasada, em função de aprovações feitas pelo Conselho nos últimos três anos e de 
algumas ações da Diretoria. Entretanto, enalteceu a oportunidade de se implantar uma 
ferramenta de planejamento. Destacou dois aspectos; o primeiro, quanto à forma como 
conduzido o programa de necessidades do Master Plan, pois mesmo que o Plano tenha se 
baseado nos Planos Diretores antigos, na pesquisa de opinião e através de um grupo 
consultivo, equivocadamente, o Conselho não participou diretamente desse momento, que é o 
mais importante do planejamento. Outro aspecto foi a composição do grupo consultivo, 
recomendando que seja aberto ao associado, para possibilitar a participação de todos. Sugeriu 
que as Comissões Permanentes, em especial a de Obras, acompanhem a evolução do Plano, 
apresentando relatórios mensais. Disse que o Plano deveria ser aprovado o mais rápido 
possível, mas primeiro deveria ser divulgado ao Corpo Associativo, até como resposta à 
pesquisa de opinião. Quanto às estratégias políticas, concordou que primeiro é preciso definir 
o número de associados e o de contribuintes e que com a realização do último edital a 
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projeção para 2020 de 38.000 associados tornou-se equivocada. O entendimento de que o 
crescimento do quadro associativo é uma variável sobre a qual o Conselho e a Diretoria não 
têm controle, não impede definir qual é o número ideal de associados. A propósito de ter o Sr. 
Presidente da Diretoria respondido que o número ideal de 38.000 associados, propôs que este 
número ficasse registrado no Plano, ou que o processo retornasse à Diretoria para, por meio 
de critérios técnicos, definir e apresentar ao Conselho o número ideal, premissa fundamental 
para qualquer trabalho de planejamento. Comentou que a apresentação do Plano do dia 23 
lhe trouxe bastante segurança e otimismo quanto às intervenções futuras que o Clube possa 
passar; mesmo com ajustes, a implantação evoluiu positivamente desde o ano passado, 
acreditando que o conceito esteja correto e que alterações propostas, construções, 
demolições estão coerentes com as necessidades, a dimensão e a dinâmica do Clube.  
 
José Paulo de Camargo Mello (aparte) – Observou que, além do número, seria necessário 
estabelecer a faixa etária dos associados. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Concordando, aduziu que isso poderia ser aprofundado, traçando-se 
um perfil por faixa etária, sexo, estado civil, etc. Concluiu, pedindo ao Plenário que refletisse 
sobre suas considerações e desejando que a Diretoria, com as revisões futuras e com a 
implantação do Plano Diretor, tenha êxito na sequência do trabalho. 
 
Presidente – Quanto à discussão do programa de necessidades, esclareceu que constava dos 
autos que todos os Fóruns, Planos Diretores, Pinheiros 2000, Planos Diretores anteriores, 
Planos de Obras tinham sido considerados na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento, 
e todos esses documentos tiveram a contribuição dos Conselheiros. Com relação à composição 
do grupo consultivo, a Diretoria selecionou associados, Conselheiros com experiência e 
conhecimento do Clube, e eles puderam participar da elaboração ou na confecção final.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Concordou que esta era uma reunião histórica, porque 
coincidia com um momento empresarial muito forte do Clube; ter um Plano como esse é uma 
ferramenta de longo prazo. E, realmente, é preciso dar esse aspecto forte empresarial a esta 
Associação que arrecada esse volume de dinheiro e movimenta a quantidade de pessoas, de 
luzes, dignidades, fazendo a história do Brasil. Realçou a boa vontade da Mesa do Conselho em 
realizar a reunião prévia, no sentido de elucidar a matéria. Entendeu que a definição da 
quantidade de associados não deveria abranger só faixa etária – que é importante, porque as 
demandas por faixa etária são diferenciadas -, mas deixar explícito que o Clube não é só 
utilizado por associados; há um volume significativo de atletas, militantes, agendados, 
acompanhantes. Observou que o Plano Plurianual foi feito como uma lista de anseios, que é o 
início da elaboração de um orçamento ou de um Plano Estratégico. Mas, depois do 
aspiracional, deve-se estabelecer o que é preciso fazer para cumprir o Plano, que deve ser 
apresentado pela Diretoria o mais breve possível, em que pese o Conselho aprovar a proposta 
orçamentária anualmente. Recomendou, também, que se elabore um plano estratégico, 
caracterizado pela visão e pela missão que a Instituição Pinheiros quer ter e estabelecendo o 
que realmente quer ser o Clube, de uma forma mais ampla e profunda. O plano estratégico é 
algo maior do que o Plano das Obras; as obras seriam a resposta de infraestrutura que o Clube 
daria a este plano estratégico. 
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Carlos Edmundo Miller Neto – Reportou que em outubro de 2008, quando soube que a 
Diretoria estava prestes a contratar e desenvolver um Plano Diretor, ele, orador, trouxe a 
preocupação da qualificação dos custos envolvidos e, principalmente, dos processos de 
aquisição de informações e sua validação perante os Conselheiros e o quadro social. Embora 
não tenha recebido resposta formal àquela manifestação, muitas dessas respostas foram 
contempladas no Plano Diretor, e o seu desenvolvimento demonstra que ele é bastante 
consistente, principalmente a evolução, como foi verdadeiramente consistente a explanação 
promovida pela Diretoria. O Plano Diretor é um instrumento de planejamento, extremamente 
dinâmico; é sempre uma diretriz e necessita de uma retroalimentação e de informações. O 
próprio resultado da recente venda de títulos trará uma série de alterações, revisões e ajustes 
necessários à evolução desse Plano Diretor. Entendeu extremamente importante a aprovação 
do Plano nesta reunião. Comentou que sua preocupação é com relação aos mecanismos de 
validação, que, embora entendesse acertados, acreditava que, antes da apreciação do Plano, 
o Clube deveria ter dado um retorno àqueles que foram consultados para sua elaboração, já 
que 4.000 formulários foram respondidos de diversas formas, quando 800, segundo a Diretoria, 
teriam sido suficientes para uma avaliação do ponto de vista estatístico. Entendeu importante 
consignar um mecanismo, dentro daquilo que foi proposto pela Diretoria, no seu Relatório de 
abril de 2009, que sejam feitas as atualizações anuais e revisões bianuais, com a realização de 
audiências públicas, para que os associados que trariam elementos para a atualização do 
Plano. Além disso, deve ser considerada a preocupação com o número de associados que o 
Clube deve atender, a sua estratificação por faixa etária, por sexo, por desejos, etc. A Arena, 
por exemplo, é importante, mas será que a sua localização é a desejada? No mais, 
Parabenizou a evolução do Plano Diretor, tornou a elogiar sua apresentação e posicionou-se 
pela sua aprovação com tais observações. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Concordou com a realização de audiências públicas 
no Clube, questão que já havia defendido em Plenário, para discutir grandes projetos que 
afetam a vida do associado, principalmente em se tratando de um Plano Diretor de 
Desenvolvimento como esse, bem apresentado pela Diretoria; um assunto da máxima 
importância, que aborda o planejamento do Clube em longo prazo. Referiu que no Fórum 
Pinheiros Futuro, em 2001, teve a oportunidade de participar de um grupo de trabalho, 
inclusive com o Presidente Arlindo Moura, em que alguns associados participaram com ideias 
interessantes, como a Sra. Beatriz Moreno, esposa do Presidente Antonio Moreno. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Disse que um assunto dessa envergadura merece uma validação 
por meio de audiências anuais, mesmo porque é um processo extremamente dinâmico. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Requereu que o Sr. Presidente da Diretoria se 
pronunciasse, ou designasse alguém para fazê-lo sobre as questões levantadas na tribuna. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Lamentou que por motivos imperiosos não tivesse 
podido participar da audiência pública. Discorrendo sobre a evolução da matéria, desde 2006, 
quando o Plano Diretor de Obras tornou-se um Plano de Intenções, demonstrou-se satisfeito 
porque várias das sugestões naquele constantes foram incorporadas a esse Plano Diretor. 
Comentou que o documento inicial menciona recursos no valor estimado de R$ 150.000.000, e, 
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afinal, foi encaminhado um documento com a convocação, atualizando esse investimento R$ 
234.000.000, ao longo de 10 anos, montante que não é estranhável, considerando as 
necessidades, a dimensão e o potencial do Clube. Ponderou sobre a imprescindibilidade de se 
realizar audiências públicas, lembrando que naquela oportunidade foram promovidas duas. 
Observou que nesta oportunidade o Conselho estaria aprovando uma diretriz, e cada item dela 
deverá ser submetido ao Conselho. Recomendou a aprovação do Plano, com o 
estabelecimento, desde logo, da realização imediata de audiência pública dos associados. 
Lembrou que, em 2006, o Presidente Arlindo Virgílio Machado de Moura manifestou-se pela 
falta de uma engenharia financeira. Ora, se temos um custo estimado de R$ 234.000.000, e 
pode ser até mais em 10 anos, precisamos ter minimamente esquematizada essa engenharia 
financeira, e ela ainda não existe. Concluindo, elogiou a Diretoria e demais envolvidos na 
elaboração do Plano, dizendo que sua aprovação seria um grande avanço, mas insistiu na 
necessidade de se fazer uma audiência pública para validá-lo democraticamente e até para 
um eventual aperfeiçoamento, em razão de contribuição de algum associado.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Observou que quando se fala em planejamento tem que ser 
considerados dois conceitos. O planejamento pode ser entendido como a procura de um 
caminho para atingir alguma coisa, ou seja, uma definição intrinsecamente estratégica. E o 
planejamento, como é usado no Brasil no Ministério do Planejamento, destina-se a encaixar as 
verbas necessárias nas verbas existentes. Quanto ao Master Plan, não tem muito o que se 
falar; está sujeito a modificação anual ou bianual, que pode ou não vir para ser referendado. 
E todas as atitudes das Diretorias têm sido boas. Na parte inicial há uma proposta de 
modificação que, estranhamente, foi respondida de uma maneira extremamente imprópria, na 
convocação desta reunião. Assim, reafirmou e reiterou a proposta de modificação que havia 
feito, conforme constava dos autos. Discordando do Sr. Presidente, disse entender que a 
escolha de prioridades não é ato de gestão, mas compete à autoridade mais alta; na 
impossibilidade de serem os associados, manifesta-se o Conselho.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Preliminarmente, congratulou-se com os Conselheiros pelas 
manifestações em Plenário, reportando que em 1996, foi apresentado um Plano Diretor de 
Desenvolvimento, que não chegou a ser votado pelo Conselho, de modo que também se sentia 
satisfeito por ver, neste Plano, muitas das ideias apresentadas, como foi no Plano de 2006, 
que trazia anseios comuns, resultado de estudos, fóruns e debates promovidos no Clube. 
Ressaltou que o Plano Diretor de Desenvolvimento está muito bem elaborado e estruturado e 
que cabe ao Conselho captar e deliberar sobre os anseios da sociedade Pinheirense, da qual é 
representante. Mas o Plano vai além, porque ele começa a definir um planejamento 
estratégico, abrangendo a missão do Clube, sua visão do futuro e os valores da sociedade 
Pinheirense. Isso engloba um Plano Diretor de Desenvolvimento. Menciona as estratégias 
políticas, e estabelece que aspectos como o número de associados devem ser definidos. O 
Master Plan Urbanístico, que define as diretrizes que deverão nortear o Plano de 
Desenvolvimento e o Plano de Obras que virá, começa por entender a implantação atual do 
Clube, a natureza e vocação dos prédios e construções existentes, usos diferentes, públicos 
internos e seus hábitos. A partir da implantação existente do confronto com as necessidades e 
anseios identificados pelos trabalhos anteriores, Planos Diretores, Planos de Obras, fóruns, 
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pesquisa de opinião, estudo de tendências, foram avaliadas as alternativas e intervenções 
arquitetônicas. Então, ela tem que seguir diretrizes que são definidas neste Plano Mestre. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Referindo-se ao elenco de intervenções da página 47, 
perguntou se uma vez aprovado o Plano, qualquer investimento que venha a ser feito terá que 
estar incluído nos 11 pontos, e qualquer alteração deverá ser fundamentada. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Respondeu que todas as intervenções futuras deverão 
manter consonância com o Master Plan e deverão ser submetidas previamente ao Conselho. No 
momento em que se estabelecer o Plano de Obras, com base no Master Plan, serão definidas 
as prioridades que uma Diretoria queira dar na consecução desse Plano e a engenharia 
financeira. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Destacou que as prioridades definidas pela Diretoria deverão 
constar do Master Plan e estar inseridas no Plano de Ação e na Proposta Orçamentária do ano 
seguinte a serem submetidos ao Conselho, mas cada obra deverá ser autorizada 
individualmente. Ao aprovar o Plano Diretor, o Conselho estará referendando um norte a ser 
perseguido nos próximos 10 anos. Comentou que durante a reunião prévia o Assessor de 
Planejamento, Jorge Ehrhardt, teria cogitado de se fazer um Orçamento único, abolindo a 
subdivisão Custeio, Bares e Restaurantes e Investimento. Ponderou que isso é preocupante, 
porque a aplicação de recursos do Orçamento de Investimento deve ser aprovada pelo 
Conselho, porta voz dos associados. Disse que sugeria a aprovação do Plano, mas abaixaria a 
guarda em relação às aprovações de Planos de Ações e previsões orçamentárias. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Comentou que o impacto das obras não deveria constar do 
Master Plan, mas quando da execução de cada uma delas. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Disse entender que o momento de apresentar essas questões 
seria na aprovação da pontual daqueles elementos que virão junto à Peça Orçamentária.  
 
Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto – Convidado a se manifestar pelo Sr. 
Presidente, disse que quando assumiu a Diretoria, em 2007, sentiu muita dificuldade, porque 
algumas ações, tanto de infraestrutura quanto obras e reformas, demandavam uma diretriz. 
Surgiu a ideia de elaborar um Plano Diretor de Desenvolvimento. A Diretoria reuniu todos os 
elementos que dispunha, resultados de fóruns, Planos Diretores anteriores, Plano Diretor de 
Obras, opiniões de associados, mas faltava atualizar algumas informações: os anseios dos 
associados, com estudo de tendência, tanto da população de São Paulo com relação ao Clube, 
quanto dos associados, com relação à Cidade, inclusive considerando o seu crescimento. Foi 
feito um estudo com várias Comissões, formadas por pessoas experientes na história do Clube, 
alguns novos Conselheiros, associados, e, dentro desse aspecto, tecnicamente, foram 
sobrepostas todas as necessidades e os anseios dos associados. Finalmente, o que norteou esse 
Plano Diretor de Desenvolvimento, em consequência, o Master Plan. Com a aprovação do 
Plano Diretor de Desenvolvimento, não será possível executar uma obra em um local 
inadequado, porque será obrigatório seguir a diretriz nele estabelecida, que é muito 
importante para o Executivo, a exemplo do que se vê na atividade pública, tanto para a atual 
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Diretoria quanto para as vindouras. Então, o que se pretender fazer no Clube terá que ser 
incluído na peça orçamentária do ano seguinte e aprovada pelo Conselho. Com relação ao 
universo de associados, a ideia é atingir os 38.000, tendo sido previstos eventuais 
falecimentos, infelizmente, e a reposição proporcional de títulos pela história do Clube. Como 
havia colocado na reunião prévia, no recente edital de venda de 1950 títulos, houve 4 
inscrições de filhos que estariam atingindo 24 anos de idade, e 1300 de filhos de 0 a 5 anos, 
mais 8 cônjuges que puderam ser atendidos. Esse número de 1.300 inscrições de 0 a 5 anos é 
surpreendente, porque nessa faixa etária o filho pode frequentar o Clube, inclusive com 
acompanhante, muitas vezes o pai, a mãe. Isso porque, além das instalações, atividades 
sociais e culturais, o Clube oferece para o associado um atrativo que provavelmente seja o 
principal: o esporte, que é tradição no Pinheiros. Em todas as suas colocações a Diretoria 
procura desenvolver o esporte de uma forma inteligente, buscando recursos de alternativas 
que se tenha. Outra surpresa foi no levantamento coordenado pelo Assessor de Planejamento, 
Jorge Ehrhardt, com relação à implantação do Cartão Pinheiros, quando a Diretoria detectou 
que 5.400 associados dos 36.500 não vêm ao Clube há mais de um ano. E contratou-se uma 
empresa de call center para procurar esses associados, porque alguns podem ter falecido e as 
famílias não comunicaram ao Clube. Inclusive procurou-se no cadastro de todos os Cartórios, 
para obter essa informação. E o resultado foi que aproximadamente 2.600 associados não 
foram localizados e não se conseguiu contatar. Haverá uma nova ação para saber qual a 
situação desses associados. Então, são algumas variáveis que norteiam esse universo do 
número total de associados, para fazer o direcionamento do Plano. Obviamente, essas 1.300 
crianças de 0 a 5 anos que se inscreveram, além de ser um prazer para o Clube recebê-las, 
elas vão complementar a família, e o Plano Diretor de Desenvolvimento, a Diretoria já está 
estudando, vai contemplar atividades para elas. Com relação à engenharia financeira, a 
Diretoria busca recursos que não envolvam a participação do associado, como no caso do novo 
Estacionamento. A obra aprovada envolve um investimento total de R$ 27.000.000, sendo R$ 
10.000.000 de recursos que existiam no Fundo do INSS, do Refis, e R$ 2.000.000 do Fundo de 
Emergência que foram transferidos para o Fundo Especial (de investimento), e R$ 17.000.000, 
que foi uma operação financeira aprovada no Bradesco de antecipação de recebíveis, do 
próprio Estacionamento, quando ele estivesse pronto. Havia algumas alternativas, por 
exemplo, empreiteiras ou grupos que queriam construir o Estacionamento totalmente de graça 
para o Clube, e que em 25, 30 anos teriam o retorno de investimento. A Diretoria optou pela 
antecipação de recebíveis, porque em seis, sete anos, ele seria amortizado; depois do sétimo 
ano, o Clube poderia ter uma receita proveniente do Estacionamento para amortizar o 
Custeio, que seria um benefício direto. Ocorre que o edital de venda de títulos aprovado pelo 
Conselho resultará numa receita para investimentos de R$ 28.000.000. Então, está 
praticamente certo que não será necessária antecipação de recebíveis de R$ 17.000,00 do 
Bradesco, e o restante será utilizado em intervenções dentro do Plano Diretor de 
Desenvolvimento, que poderão atender possível demanda do próprio Plano, contemplando, 
por exemplo, as crianças, com relação à Natação, CAD, Futebol e Escolinha. Sobre uma ideia 
que surgiu, de construir a Arena multiuso antes, com Estacionamento embaixo, trata-se de um 
investimento muito maior. O Estacionamento era uma urgência do associado, detectou-se na 
pesquisa. Já a Arena de multiuso, com Estacionamento embaixo, incluindo até a Sede Social, 
que seria reformada, que está no Plano Diretor, integrada com essa Arena, verificou-se no 
mercado que o dispêndio seria de 2 a 3 milhões de dólares por ano, que somariam 
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aproximadamente R$ 38.000.000,00 em 10 anos. Uma Arena de multiuso para festas, ou 
socialmente, casamento, formatura – que hoje não é possível fazer no Salão de Festas – é 
possível alugar pelo menos 100 dias por ano, mantendo todos os eventos tradicionais do Clube, 
por R$ 50.000,00 por evento, que somam R$ 5.000.000,00 por ano; em 10 anos dão R$ 
50.000.000,00. R$ 50.000.000 mais R$ 37.000.000,00, são R$ 87.000.000,00; está viabilizada a 
Arena de multiuso. Insiste-se na Arena multiuso porque o projeto arquitetônico original do 
Salão de Festas foi totalmente deteriorado; as fundações não permitem um estacionamento 
subterrâneo, há problemas acústicos e térmicos muito grandes para serem solucionados. 
Poderá ser um excelente instrumento de receita para o Custeio, calculando-se a redução de 
pelo menos 40% na contribuição social do associado. Logicamente que o apelo maior é na Faria 
Lima, então talvez seja preciso incluir outras intervenções nessa engenharia financeira, hoje, 
prioritariamente, contemplando um espaço esportivo, para viabilizar a ampliação que se 
propõe no Conjunto Desportivo. As Diretorias futuras buscarão alternativas viáveis para 
cumprir esse Plano em 10 anos. Os itens relacionados no Plano foram os aspectos principais 
que o associado queria e que o Pinheiros permite fazer, dentro dos objetivos definidos no 
próprio Estatuto. A respeito da atualização anual, pode ser feita, mas demanda muito tempo e 
é complicada, recomendando muito mais uma pesquisa bem direcionada no sentido técnico, 
para saber a opinião do associado. O Clube também não dispõe de tempo para realizar 
reuniões com todos os associados e com o Conselho para isso, acreditando que já tenham sido 
realizadas audiências públicas em todos os planos existentes, com atualização nessa última 
pesquisa. O Plano é resultante de um desejo do associado com todas as premissas técnicas que 
foram colocadas. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Perguntou como a Diretoria pretende gerir o Plano, considerando 
que planejamento consiste em programação e controle, e hoje o que estaria sendo aprovada 
seria uma grande programação, denominada diretriz. Porque, quando se fala em Plano Diretor 
de Obras, isso cabe à Diretoria de Patrimônio, área de engenharia. Agora, o Plano Diretor 
Geral envolve várias atividades. Talvez fosse o caso de estudar a criação de uma Comissão 
Especial de Gestão do Plano Diretor de Desenvolvimento, não no Plano Diretor de Obras. 
 
Antonio Moreno Neto – Respondeu que a Diretoria pensa exatamente em uma Comissão 
Especial de Acompanhamento do Plano Diretor de Desenvolvimento, e a gestão do Plano é 
importantíssima, porque, independentemente da gestão, ele terá continuidade.  
 
Presidente – Informou que faltavam dez minutos para a meia noite, então, prorrogaria a 
reunião por meia hora, para proceder à votação. 
 
Cândido Padin Neto – Ponderou que a Lei Rouanet seria uma boa opção para a captação de 
recursos para construir o Centro Cultural. 
 
Antonio Moreno Neto – Disse que a Festa Junina deste ano foi enquadrada como uma Festa 
Tradicional Brasileira e a Diretoria está estudando o enquadramento da Orquestra Sinfônica, 
mas Governo não está querendo a Lei Rouanet. O Governo não está aprovando muitas ações 
pontuais; ele quer sempre uma continuidade de um teatro por dois, três meses, cinema, assim 
por diante. Entretanto, é um importante instrumento. Mas a Diretoria nunca pensou em usar a 
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Lei Rouanet, a Lei de Incentivo ao Esporte em obras e reformas dentro do Clube, porque são 
recursos que não têm nenhuma sequência e nenhuma programação. Com relação ao esporte 
de alto rendimento, estuda-se alternativas externas ao Clube, com o treinamento fora e os 
jogos aqui.Observa-se o que vem acontecendo com os clubes que estão terminando com o alto 
rendimento. É necessário ter equilíbrio para não prejudicar o espaço do associado. 
Encerrando, agradeceu ao Conselho pela oportunidade de se manifestar. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Cumprimentou o Sr. Presidente da Diretoria por 
enxergar o Clube na teoria da geopolítica, como um espaço vital em um organismo vivo, um 
sistema sempre em mudança. Destacou a preocupação do Conselho na atualização das 
mudanças; o Presidente Arlindo, olhando para o passado para construir um futuro, dizendo 
que as tendências foram colocadas, os hábitos dos seus associados. Manifestou-se pela votação 
das diretrizes, entendendo que as estratégias chegarão, com prioridades. 
 
Presidente – Declarou encerrada a discussão. Consultou o Conselheiro Andreas de Souza Fein, 
que desistiu de sua proposta de retirada da matéria de pauta. Deu início à votação. 
 
Votação: 

No encaminhamento da votação manifestou-se o Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura. 
 

Deliberação: 

O Sr. Presidente sintetizou a proposta da Diretoria e a submeteu ao Plenário, que resolveu 
aprovar a matéria observadas as seguintes premissas: 
1. O Plano Diretor de Desenvolvimento é concebido para viger pelo prazo de 10 anos, com 
acompanhamento anual e revisão a cada dois anos; 
2. O Plano Diretor de Desenvolvimento visa propiciar orientação segura às administrações do 
Clube, no período de sua vigência, dando-lhes uma diretriz do planejamento estratégico a ser 
observado, bem como os projetos, tendo como consequência o Plano Diretor de Obras. 
3. A aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento não significa autorização para execução 
obrigatória das obras nele contempladas, por isso que a implementação de um projeto ou obra 
depende, necessariamente, da inclusão no Plano de Ação e Proposta Orçamentária do ano 
seguinte, bem como aprovação das obras e reformas, conforme previsto no Regulamento Geral 
e Estatuto Social; 
4. Em caso de realização de obra ou projeto, aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento 
haverá de ser observado o que nele se dispôs. 
5. Se porventura a administração pretender modificar qualquer projeto ou obra a ser 
executado, deverá para tanto, obrigatoriamente, obter prévia e necessária autorização do 
Conselho Deliberativo. 
6. A Diretoria deverá sempre apresentar a proposta do Plano de Ação e Previsão Orçamentária 
para execução dos projetos, obras e desenvolvimento de produtos e serviços, de acordo com o 
Plano Diretor de Desenvolvimento aprovado, podendo, depois, se favorável à decisão, cuidar 
das ações necessárias à sua real execução; 
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7. Após aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento, eventuais alterações ou projetos não 
previstos que venham a ser sugeridos pelos Conselheiros ou Diretores serão considerados na 
Revisão Seguinte do Plano - a se efetivar a cada dois anos. 
 
Declaração de voto apresentada pelo Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira: “Votei contra a 
aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento, por considerar incorreto transformar 
proposta de alteração em correspondência que possa ser respondida, e por ter percebido que 
a matéria seria aprovada de qualquer forma.” 
 
 
Item 6 - Várias. 
Não houve. 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrada a reunião às 24h00. 
 
 

 
*** 

 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 587ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 27 de setembro de 2010, com as retificações já dela 
constantes. 
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Presidente do Conselho Deliberativo 
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