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ATA DA 590ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e nove de novembro do ano dois mil e dez, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e sete 
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 
 
 
Presidente – Preliminarmente, cumprimentou os Srs. Conselheiros, pela dignidade 
com que se comportaram na votação da Proposta Orçamentária/2011, na reunião 
anterior, externando sua honra de pertencer a um Conselho responsável, cioso de suas 
obrigações. Esclarecendo mal-entendido, pois a Conselheira Ivanilce Simeão 
Cappellano estava inscrita para falar no primeiro item, que não fora anunciado, 
desculpou-se com a Conselheira, tendo a mesma declinado da palavra. Submeteu ao 
plenário e foi aprovada proposta do Conselheiro Alberto Fasanaro, de inversão da 
pauta, para que se apreciasse, por último, o item “A Voz do Conselheiro”.  
 
 

3) ORDEM DO DIA 

Item 2 - Apreciação do processo CD-18/2010 - Pedido de autorização formulado 
pela Diretoria, para reverter recursos no valor de R$1.981.000,00, do 
Fundo Especial para o Fundo de Emergência, restabelecendo, assim, 
este fundo. 

Presidente – Lembrou que na Reunião de 22 de fevereiro, a Diretoria foi autorizada 
pelo Conselho a utilizar de recursos do Fundo de Emergência, no valor de R$ 
1.981.000,00, por meio de uma transferência dessa verba para o Fundo Especial, que 
também seriam destinados à construção de um Novo Estacionamento. Como 
esclareceu a Diretoria em seu pedido, com os recursos obtidos com o Edital da venda 
de títulos sociais – R$27 milhões - foi possível antecipar seu compromisso de 
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recompor o Fundo de Emergência, razão pela qual estava solicitando transferência dos 
recursos, no mesmo valor, do Fundo Especial para o Fundo de Emergência.  
 
Deliberação: 

O Plenário decidiu autorizar a Diretoria a reverter recursos no valor de 
R$1.981.000,00 (Hum millhão e novecentos e oitenta e um mil reais), do Fundo 
Especial para o Fundo de Emergência, restabelecendo, assim, este fundo. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-16/2010 - Pedido de autorização formulado 

pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial para construir 
um Restaurante Japonês. 

Presidente – Antes de abrir a discussão, referiu que na entrada da reunião tinham 
sido distribuídas duas cartas da Diretoria relacionadas à matéria, a primeira, 
retificando seu pedido inicial, para que no item 6 da planilha Custo Estimado – 
Outubro 2010, onde constava: Mobiliário, fosse considerado: Mobiliário e Ar 
Condicionado; e, a segunda, complementando, com esclarecimentos, a fundamentação 
de sua proposta. Anotou que, como acentuou a Comissão Jurídica em seu Parecer, a 
construção do Restaurante Japonês constou do Orçamento aprovado para 2010.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Ponderou que hoje o associado quer ser atendido 
na sua plenitude, mas a um mínimo custo de capital. O Clube é uma associação sem fins 
lucrativos, e zela por manter um custo mínimo de capital, que significa o associado ser 
atendido pelo benefício da associação. O benefício dessa associação é conseguir um 
custo muito reduzido para o associado praticar aquilo que gosta, como o convívio 
social, desfrutar uma boa refeição junto da família, dos amigos. Entendeu que a 
proposta estava bem elaborada, porém, era extemporânea, porque não constou do 
Plano Diretor recentemente aprovado, portanto, não fazia parte dos anseios dos 
associados.  
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Comentou que teve oportunidade de compulsar o 
projeto, que julgou bastante interessante. Entretanto, o Restaurante Japonês não faz 
parte dos anseios dos associados relacionados no Plano Diretor, disponíveis no site do 
Clube. Lembrou que há três meses, o Presidente Antonio Moreno Neto deixou claro que 
não se deve fazer nada naquilo que não esteja dentro do Plano Diretor. A hipótese 
desta obra não se encontra inserida nas possibilidades de utilização do Fundo Especial 
elencadas no artigo 37 do Regimento da Diretoria. Então, a grande saída, face ao 
pedido da Diretoria, para evitar a rejeição dessa obra, que gostaria que fosse 
contemplada, seria fazer imediatamente uma revisão do Plano Diretor, para considerar 
a presença desse restaurante. 
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Andreas de Souza Fein – Reiterou as observações no sentido de que o fato de não 
constar do Plano Diretor, o Restaurante Japonês deveria ser levado em conta, para 
manter certa coerência na gestão do Clube. Aduziu que a demanda por um restaurante 
de culinária japonesa não foi identificada na pesquisa que embasou o Plano Diretor, 
nem se comprovou nas noites em que esse tipo de serviço era oferecido no antigo 
Ponto de Encontro, em caráter experimental. Mantendo coerência com o 
conservadorismo demonstrado pela Diretoria na elaboração da Peça 
Orçamentária/2011, disse que aprovar uma despesa de praticamente R$ 1.000.000,00, 
e quando se inicia uma construção sabe-se que há necessidade de certa flexibilidade; o 
orçamento é de R$ 800.000,00, mas podem surgir imprevistos. Além disso, temos pela 
frente a construção do estacionamento, uma obra grande, que demandará uma locação 
de capital considerável. Lembrou, também, do déficit de R$ 7.000.000, 00 mencionado 
pelo Conselheiro Fernando Rorhs, recomendando mais cuidado nessa análise. 
Comentou que a proposta estava incompleta, pois não havia no orçamento nenhum 
lançamento de custos operacionais, estimativa de receita, de despesa do Restaurante 
Japonês. Se houvesse uma demanda efetiva, o Clube tem vários locais que poderiam ser 
preparados para atender em determinados dias da semana ou do mês, como foi feito 
na piscina, tipo de atividade e oferta que, pessoalmente, achava muito válido. 
Finalmente, há necessidade de reformas estruturais de base, como, por exemplo, 
Lanchonete do Tênis, sanitários do Restaurante da Sede Social. Incentivou a rejeição da 
proposta da Diretoria. 
 
Presidente – Faltando dez minutos para meia-noite, com base no artigo 22 do 
Regimento Interno, consultou o Plenário, que unanimemente concordou em prorrogar 
a reunião, para esgotar a matéria da pauta. Aproveitou para reiterar o convite para a 
reunião festiva de 3 e para a confraternização esportiva do dia 18 de dezembro. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Mencionou que a obra foi aprovada em 
novembro do ano passado, com o Orçamento para 2010. Lembrou ao Conselheiro 
Andreas Fein que a obra estava orçada em R$789.000,00, e não R$1.000.000, como 
este havia dito. 
 
Andreas de Souza Fein – Esclareceu que havia dito que seria necessário considerar 
certa flexibilidade, o que é normal em uma construção. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Recomendando a aprovação da proposta, 
comentou que hoje em dia, o que faz sucesso na noite paulistana em matéria de 
gastronomia é a culinária japonesa, igualando-se, quase ultrapassando a culinária 
italiana, e deixando muito pra trás as tradicionais churrascarias. Além disso, é um tipo 
de restaurante muito frequentado por jovens entre 18 e 35 anos. 
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André Perego Fiore – Julgou inadmissível aprovar verba para executar mais uma 
obra, quando há três obras aprovadas - Cabana do Pai Tomás, o Restaurante do 
Futebol e o Restaurante do Tênis - que sequer foram iniciadas. A despeito de terem as 
Comissões emitido pareceres favoráveis, em razão de se tratar de obra contemplada no 
Orçamento aprovado para 2010, o cenário econômico e financeiro do Clube e do País 
era completamente diferente. Segundo aspecto: é um contrassenso alegar que a obra já 
estava aprovada desde novembro de 2009, quando se tem um Plano Diretor aprovado 
em agosto de 2010. Exemplificando, disse que o tempo maior que se espera no Clube 
não é nos restaurantes, mas na filha de candidatos à escolinha de Natação e no 
Estacionamento. Finalmente, ponderou que o Orçamento/2011 está totalmente 
defendendo o esporte. Então, não faz sentido que aprovar um restaurante; são coisas 
antagônicas. Manifestou-se pela retirada, ou pela rejeição da proposta. 
 
Roberto Cappellano – Primeiramente, agradeceu ao Presidente José Manssur, pelo 
tratamento respeitoso dispensado à sua mãe, a Conselheira Ivanilce Simeão 
Cappellano, bem como demonstrou sua satisfação pela maneira como o Sr. Presidente 
vem conduzindo os assuntos do Conselho e o envio antecipado do Orçamento aos 
Conselheiros. A propósito da preocupação do Conselheiro Andreas Fein, de que a obra 
acabaria custando R$ 1.000.000,00, disse que não havia esse risco; não ultrapassaria 
os R$ 789.000,00 solicitados, pois BDI – Bonificação e Despesas Indiretas - por 
exemplo, não incide sobre mobiliário; é para obra; aquisição de material não tem BDI, 
mas taxa de administração, certamente muito menor. Sugeriu que a Comissão de Obras 
ficasse atenta, para não passar um conceito de engenharia errado para o Conselho. A 
propósito de ter sido dito que a obra não está contemplada no Plano Diretor, comentou 
que também não se sabe se ela traduz um anseio do associado. A respeito do adendo 
distribuído hoje pela Diretoria, considerando o ar condicionado, como esse restaurante 
deverá contar com uma cozinha industrial, propôs fosse consignado, dentro do mesmo 
orçamento, o sistema de proteção e combate a incêndio. Finalmente, perguntou à 
Diretoria como o Restaurante Japonês será administrado; se a mão de obra será 
terceirizada, ou haverá treinamento especializado de pessoal próprio. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Reiterou que a obra já estava aprovada pelo 
Conselho, quando foi aprovado o Plano Diretor. Lembrou que em 1994 a Diretoria 
trouxe ao Conselho uma proposta de venda da sede da Rua D. José de Barros, que até 
hoje não se concretizou. Já foram apresentados ao Conselho outros planos diretores, e 
agora existe um Plano aprovado, que envolve investimentos vultosos. Ponderou que R$ 
1.000.000,00 é muito dinheiro, mas significa gastar 1% do Orçamento do Clube, para 
fazer um restaurante que vai atender à sociedade Pinheirense. Acrescentou que as filas 
aumentarão e será um caos se não providenciarmos o reforço na infraestrutura do 
Clube. E esse restaurante vai ajudar a atender à demanda, e não será feito em uma área 
que depois terá que ser descontruída. Finalmente, o Plano Diretor será executado com 
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recursos que ainda terão que ser captados. E enquanto isso, não será feita nenhuma 
obra? 
 
André Perego Fiore (aparte) – Concordou com a necessidade de infraestrutura para 
atender à demanda, mas perguntou se a infraestrutura dos restaurantes é mais 
importante que a do esporte. Indagou, ainda, se o que o associado quer que seus filhos 
e netos pratiquem várias modalidades esportivas, ou frequentem diferentes tipos de 
restaurante no Clube. Questionou o fato de se construir um Restaurante Japonês, em 
detrimento de uma piscina, para atender às escolinhas de Natação. 
 
Oswaldo Lopes Fiore (aparte) – Entendeu oportuna a manifestação do Conselheiro 
Arlindo. Concordou que o Clube está com uma superpopulação, e o mais breve possível 
vai estar saturado. Citando exemplos, refletiu sobre a possibilidade de o Clube comprar 
uma sede de capo, para distribuir sua população 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Disse que se simpatizava com a ideia do 
aparteante, mas reclamava-se da superpopulação, e, em contrapartida, o Conselho 
acabara de aprovar que o desconto proporcional na taxa de transferência fosse 
estendido também para o irmão de associado. Então, é preciso mudar um pouco a 
mentalidade do Pinheirense, que está muito empobrecida para o Esporte Clube 
Pinheiros, que é o maior clube do Brasil e tem o maior orçamento de todos os clubes 
brasileiros. Ratificou sua ideia inicial, enfatizando a importância de usar a força do 
coletivo para fazer coisas para a coletividade Pinheirense. 
 
Francisco Flaquer Filho (aparte) – Também concordou com o entendimento do 
orador, referindo que o problema da demanda atinge os diversos setores do Clube, e o 
Conselho acabou de aprovar a venda de 1.950 títulos. Disse ter conhecimento que a 
Diretoria vem pensando na hipótese de uma sede de campo. 
 
Ligia Tayar – Manifestou-se concordando com as ponderações dos oradores, dizendo 
apreciar bastante a culinária japonesa. Ressaltou que, embora o Plano Diretor já tenha 
sido aprovado, muitas vezes algumas condições têm que ser alteradas, ainda que 
temporariamente. Entretanto, independentemente da obra em si, se em 2004/2005 foi 
servida comida japonesa, em caráter experimental, e não houve sucesso, ao invés de 
partir direto para a construção de um restaurante, talvez seja o caso de oferecer esse 
serviço novamente, no Ponto de Encontro, em determinado dia da semana, ou em 
determinada refeição, eventualmente introduzindo, em outros dias, comida alemã, 
baiana, libanesa. 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal (aparte) – Destacou a importância de se considerar o 
custo operacional do restaurante, tendo a oradora concordado. 
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Pedro Antonio Lousan Badra – Entendeu que a discussão estava excedendo o objeto 
principal. Sobre a argumentação de que a obra foi aprovada com o Orçamento/2010, 
esclareceu que na Proposta Orçamentária as obras são aprovadas como intenções. 
Quando a Diretoria pretender executar uma dessas obras, ela deve pedir autorização 
do Conselho para uso a verba, anexando orçamento, cronograma físico-financeiro e 
plantas. Observou que no Orçamento/2010 a obra constou como: Restaurante Japonês, 
infraestrutura em parceria. Entretanto, na proposta enviada pela Diretoria não há o 
complemento de parcerias. Finalmente, pediu à Comissão de Obras que esclarecesse o 
equívoco mencionado pelo Conselheiro Cappellano, com relação à incidência do BDI 
sobre mobiliário, decoração, cozinha.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) - Disse que o BDI pode ser aplicado sobre 
os serviços que se contratar.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Discordou. Posicionando-se contrário ao pedido da 
Diretoria, colocou à reflexão do Plenário a hipótese de se aplicar essa verba de maneira 
mais útil, como em melhorias de águas servidas, biodiversidade, já em estudo. 
Indagado, respondeu à Conselheira Dulce Arena Avancini que não entendia que a 
matéria deveria retornar ao Conselho em outra oportunidade. 
 
Gilberto De Luccia (aparte) – Explicou que a Diretoria encaminha os pedidos com um 
estudo preliminar, e a Comissão de Obras analisa se a estimativa de custo é ou não 
razoável. Com relação ao BDI, trata-se de uma questão de semântica, que no seu 
entender não vinha ao caso. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Falando tecnicamente, reportou que existe uma 
normativa do TCU a respeito de BDI.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Pretendendo conciliar a situação, propôs o 
adiamento da discussão para a próxima reunião, com maiores esclarecimentos sobre a 
matéria por parte da Diretoria.  
 
Presidente – Respondeu que encerraria a discussão após o pronunciamento do Sr. 
Presidente da Diretoria, a quem concedeu a apalavra. 
 
Presidente da Diretoria, Antonio Moreno Neto – Explicou que foi feita uma pesquisa 
de opinião com os associados, com relação a esta pretensão da Diretoria. A localização 
é adequada, porque a natureza do lago será preservada. Sobre o insucesso da primeira 
experiência, há alguns anos, no Ponto de Encontro, ponderou que na época a tradição 
de consumo da culinária japonesa estava apenas iniciando, não era como hoje. Quanto 
à concessão, que constou da aprovação da intenção, disse que a Diretoria desistiu da 
ideia, porque se fizer a concessão de um ativo no lago, por mais exigente que o Clube 
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seja, a concessionária poderá não corresponder ao que o Clube pretende. E será difícil 
fazer um contrato com prazo curto com relação à amortização desse investimento pela 
concessionária. Então, se aprovada a obra, a Diretoria enviará ao Conselho o pedido e 
fará uma concorrência para a concessão da utilização desse espaço para a comida 
japonesa, que será avaliada anualmente, em pesquisa aos associados que se utilizarem 
dos serviços, considerando o preço médio e qualidade condizente. A ideia da Diretoria 
é oferecer o serviço no horário de almoço, nos dias úteis, em sistema de rodízio, que é o 
mais procurado pelos jovens, segundo a pesquisa. Durante a semana, no jantar, 
sábados e domingos, serviço à la carte. Quanto ao apoio ao esporte reclamado pelo 
Conselheiro Fiore, enfatizou que tudo que a Diretoria realiza é para o esporte, mas é 
preciso pensar em cinema, teatro, restaurante. E a frequência no Clube é motivo de 
orgulho, porque qualquer serviço que se ofereça atrai mais o associado. Óbvio que há 
problemas de serviços, mas a Diretoria está procurando alternativas de treinamento. 
Dar outra destinação à verba é superválido, mas o Clube já está fazendo 
aproveitamento de água e outros tipos de economia. Eu acho que nós temos um leque e 
temos que atender o associado. O associado frequenta o Clube porque reconhece como 
boa a infraestrutura e os serviços. Lembrou que em determinada ocasião a Conselheira 
Dulce Avancini, defendendo a rejeição de pedido da Diretoria, disse que o Clube estava 
se transformando em um canteiro de obras. Entretanto, depois de prontas, obras como 
O Ponto e o Bar da Piscina passaram a atender uma demanda que estava reprimida em 
algum lugar. Com relação ao problema da fila de candidatos à Natação, será solicitada 
autorização do Conselho para demolir a piscina elevada e fazer a piscina embaixo. Da 
mesma forma, pretende-se solucionar a fila do Futebol, do Tênis, já que o associado, 
efetivamente, participa. A média de ingresso no Clube é de 6.500 de associados / dia. 
Ao contrário de alguns clubes, que estão à procura de associados, o Pinheiros, graças a 
Deus, está priorizando a família. Mas, é preciso atender às diversas necessidades e dar 
opções para o associado. Perguntado pelos Conselheiros Manoel Shapazian Junior e 
Roberto Cappellano, respondeu que o projeto de segurança e o sistema de combate a 
incêndio seriam considerados no orçamento da obra. 
 
Presidente – Em atenção à proposta do Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques, de adiamento da discussão, esclareceu que ela foi formulada depois de 
encerrados os debates. Consultado pelo Sr. Presidente, o Plenário decidiu que o 
assunto estava suficientemente esclarecido. Submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

Por maioria de votos, o Conselho resolveu autorizar a Diretoria a utilizar recursos do 
Fundo Especial no valor de até R$789.720,00 (setecentos e oitenta e nove mil e 
setecentos e vinte reais), para construir um Restaurante Japonês. 
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Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Alexandre Perrone Lomonaco – Por medida de equidade, solicitou unificação da fila 
de candidatos à Natação Kinder, independentemente da idade. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Não houve. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Deu por encerrada a reunião às 01h15 do dia 30/11/2010. 
 
 

*** 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 591ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 31 de janeiro de 2011. 

 
 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 

Apparecido Teixeira 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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