
ATA RESUMIDA DA 602ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de novembro do ano dois mil e onze, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e quatro Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur  
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Determinou, em seguida, 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 

 
Presidente – Comunicou que estava presente o Associado Keyler Carvalho Rocha, Presidente do 
Conselho Fiscal. 

 
 
4) EXPEDIENTE SOLENE 

Homenagem a Atletas do Esporte Clube Pinheiros que obtiveram resultados expressivos, em 
recentes competições internacionais. 

Presidente – Saudou os presentes, desde logo convidando o Presidente da Diretoria, Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues, e o Presidente da Comissão de Esportes, Ivo Kesselring Carotini, para subirem ao 
palco e participar da entrega de Diplomas. Foram homenageados, com Diploma de Honra ao Mérito: 
André Brasil Esteves, atleta Paraolímpico da Natação, que obteve os seguintes resultados na 16ª 
Edição dos Jogos Pan-americanos – 2011 (Guadalajara / México): 100m peito – 1º Lugar – 1:17.21 
(recorde pan-americano), 50m Livre – 1º Lugar – 23.64  (recorde pan-americano), 4x100m Livre – 1º 
Lugar – 3:58.48 (recorde pan-americano), 400M Livre – 1º Lugar – 4:16.56, 100m Livre – 1º Lugar – 
51.60  (recorde pan-americano) e 4x100m Medley– 1º Lugar – (recorde pan-americano); Fernando 
Saraiva Reis, do Levantamento de Peso, filho do Diretor Adjunto da Seção, Horácio Soares dos 
Reis; o único associado do Clube Campeão Pan-americano, e a primeira Medalha de Ouro do País 
na modalidade Levantamento de Peso, ao levantar 410 kg no total (185 kg no arranque e 225 no 
arremesso), quebrando os recordes da 16ª Edição dos Jogos Pan-americanos – 2011 (Guadalajara 
/ México); Medalha de Prata nos Jogos Sul-americanos de Medellin, em 2010, categoria + 105kg; 
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Medalha de Ouro no National Collegiate Championships em Shreveport – 2011, categoria + 105kg. 
Como o atleta estava no Exterior, foi representado pelo Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais, 
Marcelo La Terza Santos; Equipe de Basquete da categoria Adulto Masculino, pela conquista inédita 
para o Pinheiros, pois há 25 anos que nenhum clube da cidade de São Paulo ganhava o 
Campeonato Paulista. Os atletas foram representados pelo Diretor de Esportes Coletivos, João 
Fernando Rossi, e pelo Capitão da Equipe, Olivinha (Carlos Alexandre R. do Nascimento). 
 
Presidente – Ao encerrar a homenagem, agradeceu a todos pela presença e anunciou o 
expediente formal. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter 
cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Esclareceu que, em razão de haver duas reuniões convocadas para aquela noite, a 
Mesa deliberou, ad referendum do Plenário, que as inscrições de oradores no Expediente de ambas 
as reuniões fossem tomadas nesta reunião, e as inscrições para o item Várias fossem tomadas na 
segunda reunião. Colocada em votação, a deliberação da Mesa foi ratificada. Submeteu ao 
Plenário, tendo sido aprovadas, as proposições seguintes: votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa 
do Conselho: a) pelo falecimento do Associado Homero Teixeira de Macedo; b) pelo falecimento do 
Jacinto Antonio dos Ramos Costa, pai da Conselheira Zilda Ângela Ramos Costa, Vice-Presidente 
da Comissão Jurídica e sogro do Conselheiro Carlos Alberto Costa de Oliveira, Diretor Social e de 
Bares e Restaurantes; c) pelo falecimento da Associada Lavínia Maria Corrêa França Valente, 
participante de equipe de Boliche; 2) de autoria da Conselheira Dulce Arena Avancini, pelo 
falecimento do Associado Alberto Gentil Almeida Pedro Filho; votos de louvor: 1) propostos pela 
Comissão de Esportes, a destaques esportivos das Seções de Ginástica Artística e de Natação, 
conforme relação disponibilizada na Internet; 2) de autoria da Mesa do Conselho, aos seguintes 
destaques esportivos: Saltos Ornamentais – Campeão da 6ª Etapa do Circuito Estadual; Judô: 
Grand Prix da Holanda – Medalha de Ouro, Campeonato Brasileiro Sênior – Medalha de Ouro, 
Campeonato Paulista Juvenil de Verão – Troféu Ronaldo de Souza Passos – Campeão pela 9ª vez, 
20º Brasileiro Juvenil de Natação – Troféu Carlos Campos Sobrinho  - Campeão pela 7ª vez; voto 
de pronto restabelecimento de iniciativa da Mesa, ao Conselheiro Walter Leonelli, subscrito pelo 
Conselheiro Vicente Mandia; votos de congratulações de autoria da Mesa do Conselho, ao 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, eleito Presidente da ACESC – Associação 
de Clubes Esportivos e Sócio Culturais de São Paulo; e ao Associado José Roberto de Dealis 
Tucunduva, Procurador de Justiça do Estado, que se tornou o Decano do Ministério Público de São 
Paulo, tendo subscrito este voto o Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda. Informou que 
recebeu as seguintes correspondências da Diretoria: 1) comunicando alterações na composição da 
Comissão Especial de Licitação: a) solicitaram dispensa de seus trabalhos Gilberto De Luccia e 
José Geraldo Louzã Prado; b) foi nomeado para integrar a Comissão, em substituição ao Dr. José 
Geraldo Louzã Prado, o advogado Carlos Augusto de Barros e Silva; c) composição atual, portanto: 
Álvaro Vaselli, Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, Carlos Augusto de Barros e Silva e Ronaldo de 
Miranda Amaral; referente à confraternização Diretoria x Conselho, no dia 17/12/2011. Reiterou o 
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convite para a Reunião de encerramento das atividades do Conselho, prevista para o dia 
02/12/2011. 
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontram à disposição dos Srs. Conselheiros, para 
consulta na Secretaria, cartas recebidas da Diretoria, comunicando novas nomeações de Diretores 
Adjuntos e Assessores, para o biênio de 2011/2013, bem como o Relatório de Acompanhamento 
Mensal (RAM), referente ao mês de outubro de 2011. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Reiterou o voto de congratulações consignado ao Presidente da 
Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, pela sua recente eleição para a presidência da ACESC e 
propôs voto de louvor à Sociedade Hípica Paulista, pela comemoração de seu centenário de 
fundação. 
 
Edgard Ozon – Informou recentes resultados alcançados por atletas do Judô: 8º Grand Prix 
Nacional de Judô Interclubes Masculino - Medalha de Ouro; 6º Grand Prix Nacional de Judô 
Interclubes Feminino - Medalha de Prata; Grand Prix da Holanda 18 a 20/11/2011 – Amsterdã) - 
Tiago Henrique de Oliveira Camilo - cinco lutas e cinco ippons. Destacou que Thiago Camilo e 
Leandro Guilheiro deverão trazer glórias para o Clube e para o País nas Olimpíadas. 
 
Apparecido Teixeira – A título de comunicações de caráter cívico, falou sobre a Proclamação da 
República, comemorada no último dia 15 de novembro. 
 
Plínio Rocha Campos – Prestou homenagem póstuma ao Associado Lourival Marinho Gozzo, 
esposo da Conselheira Vera Maria Patriani Gozzo, Diretora Adjunta de Projetos Especiais. 
 
Marcelo Favalli – Parabenizou o Conselheiro Rodolfo José Sanchez Serine, Diretor Adjunto de 
Fitness, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Seção, relacionando, desde logo, as 
mudanças havidas nos seus sete meses de gestão. 
 
Gilberto De Luccia – Como Presidente da Comissão de Obras, trouxe informações sobre o 
andamento das obras do Restaurante Japonês e do Estacionamento, neste caso disponibilizando a 
documentação da obra para consulta pelos Conselheiros, na Secretaria do Conselho. 
 
Walter Silva – Agradeceu ao Presidente da Diretoria, Luis Eduardo Dutra Rodrigues, por ter 
providenciado a instalação de um ventilador no recinto da Lanchonete da Piscina. 
 
Vicente Mandia – Reiterou o voto de pronto restabelecimento consignado ao Conselheiro Walter 
Leonelli. Aprovado. 
 
Presidente – Antes de concluir o Expediente, referindo-se à homenagem prestada à Equipe 
Campeã Paulista de Basquete, informou que a Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa do 
Vereador Marco Aurélio, endereçou uma carta cumprimentando o Clube pela conquista. 
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6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Clovis Bergamo Filho – Sugeriu que o futuro Restaurante Japonês seja denominado Restaurante 
do Lago, até para evitar que ele se restrinja eternamente a determinada culinária. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Solicitou que seja feita uma passagem de acesso ao 
toalete por dentro do Restaurante O Ponto, ou que seja construído um novo, compatível com o nível 
do restaurante, evitando o constrangimento de o frequentador ter que sair do Restaurante para ir ao 
banheiro. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Pleiteou a substituição do carpete do Carteado, o aumento do 
número de bebedouros no 4º andar do Conjunto Desportivo e do número de piscinas infantis, para 
que mais associados possam praticar aulas de natação. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Eduardo Sampaio d’Utra Vaz – Reportando o resultado de diligência que havia feito a pedido de 
associados, solicitou providências e maior controle por parte da Diretoria, mencionando duas listas, 
contendo nomes de 219 pessoas, que utilizam vagas no estacionamento, em especial do Salão de 
Festas, em desacordo com o que permitem os artigos 16 a 18 do Regimento Interno da Diretoria e 
em detrimento dos demais associados, fazendo todos os demais pensar que os Conselheiros em 
geral usam o mesmo privilégio ou têm as mesmas prerrogativas. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 601ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 31 de outubro 

de 2011. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-13/2011, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para: a) transferência do total do Fundo de Emergência, 
atualmente no valor de R$2.900.000,00, para o Fundo Especial; b) utilização de 
R$11.293.000,00 do Fundo Especial, já incluída a importância do Fundo de 
Emergência mencionada no item a), como valor complementar previsto para 
conclusão da obra do novo Estacionamento. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processo e abriu a discussão. 
 
Sergio Lazzarini (questão de ordem) – Preliminarmente, enfatizou que sua manifestação não 
trazia nenhum partidarismo. Prosseguindo, suscitou questão de ordem entendendo que houve 
infração de dispositivos estatutários e regimentais. Fundamentando sua arguição no artigo 2º do 
Regimento do Conselho, artigos 39 e 45 do Estatuto Social e 70 e 76 do Regulamento Geral, 
defendeu que são previstas três reuniões ordinárias para a votação de assuntos especiais. Não se 
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pode correr o risco de ficar discutindo numa dessas datas uma porção de coisas e não votar 
matérias importantes, como o Orçamento anual. A Mesa do Conselho colocou nesta sessão a 
votação de uma matéria duas vezes: a autorização constava da pauta da reunião e também estava 
contemplada na Proposta Orçamentária/2012 que seria apreciada na reunião seguinte, 
dispensando, portanto, esta sessão extraordinária. 
 
Presidente – Interveio, esclarecendo que a Proposta Orçamentária não pode fazê-lo e que prestaria 
as explicações no momento oportuno da segunda reunião. 
 
Sergio Lazzarini – Continuando, disse que o segundo risco seria se o Conselho resolvesse rejeitar 
esta proposta, que foi extraordinariamente colocada à frente da Previsão Orçamentária. Se o Sr. 
Presidente havia dito que uma depende da outra, estaria desnaturado o Orçamento, e o Conselho 
não poderia votar novamente essa matéria na Proposta Orçamentária. Pode-se colocar, 
extraordinariamente, qualquer assunto para discussão, desde que a matéria estatutária e 
regulamentar ordinária seja votada primeiro. Havia o risco de não votar a Proposta Orçamentária 
ainda hoje, e talvez até não aprovar extraordinariamente. 
 
Presidente – Respaldado no artigo 50 do Regimento do Conselho, resolveu a questão de ordem 
monocraticamente, antes, porém, ressalvando seu enorme respeito e sua profunda admiração pelo 
Ilustre Presidente Sergio Lazzarini, que será sempre merecedor dos seus respeitos, de sua 
admiração pela conduta e pela forma pela qual sempre se portou, legando-nos exemplos marcantes 
dentro desta Casa e fora dela também. Citou antecedentes desde 28/11/1952, inclusive havidos na 
gestão do Presidente Sergio Lazzarini, em que o Conselho fazia duas reuniões, cumulando reunião 
extraordinária com a ordinária. Observou que risco não existia, porque houve uma proposta prévia 
para apreciação da transferência, exatamente como se discutia nesta reunião. Lembrou que há 
previsão de inversão da Ordem do Dia dentro de uma mesma reunião, mas não de inversão da 
pauta de duas reuniões. O Estatuto prevê reuniões ordinárias e extraordinárias, e a Mesa entendeu 
pertinente a convocação. E convocou a extraordinária antecedendo a ordinária, porque ambos os 
temas guardavam relação de conexidade, sendo o primeiro prejudicial do segundo. Se o primeiro 
fosse aprovado, claro que não cometeria o erro de repetir a votação daquilo que tivesse sido votado.  
Disse que convocou a extraordinária, porque aquele lembrete constante da Proposta Orçamentária 
às fls. 90, tópico final, era uma cláusula não escrita, pois a aprovação de utilização de Fundo é 
previsão expressa do Estatuto Social; depende de deliberação do Conselho, de forma independente 
e soberana. Por oportuno, reportou que o Fundo de Emergência não é um fundo estatutário, 
regulamentar ou regimental; não está previsto e não existe essa denominação ou figura nos 
diplomas legais do Clube – é um fundo orçamentário. Se não fosse aprovado, a Presidência, 
simplesmente, por ato ex officio, pedirá aos Conselheiros que desconsiderem na inserção do Fundo 
de Investimento a rubrica correspondente à transferência do Fundo de Emergência; continuaria tudo 
como se encontrava. Concluindo, disse que não houve inversão tumultuária da ordem. Haveria, sim, 
se chamasse a 603ª Reunião antes da 602ª; estaria refugindo à lógica e pondo em votação um 
pedido de transferência, sem antes tê-lo sido aprovado por este Conselho, como o Estatuto e o 
Regulamento Geral determinam. A Presidência observou o artigo 2º ao fazer a convocação, 
entregando aos Conselheiros os documentos que lhe foram confiados, com antecedência de dez 
dias. Por estas razões, rejeitou a questão de ordem. Prosseguindo, leu um breve resumo do 
processado. Antes de abrir a discussão, informou que acabara de falecer a Sra. Sílvia Carneiro, 
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irmã do Conselheiro Antonio Carlos Fiore, propondo, excepcionalmente neste item, a inserção de 
voto de pesar. Aprovado. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Comentou que a Diretoria estava solicitando R$ 11.293.000, 
complementares para conclusão da obra, mas justificava apenas R$ 7.700.000, ou seja, R$ 
3.600.000,00 a mais do que foi justificado pelo aumento de área e pela inflação. Essa diferença, 
segundo a Comissão de Obras, “refere-se a serviços suplementares que serão detalhados no 
decorrer da obra.” Ora, não podemos aprovar uma verba sem um detalhamento específico, ou seja, 
para ser utilizado quando for preciso, naquilo que for preciso e ao longo da execução da obra. 
Ponderou que a liberação antecipada da totalidade dos recursos do Fundo de Emergência exaurirá 
as reservas financeiras de emergência, deixando o Clube totalmente vulnerável para enfrentar 
eventuais problemas financeiros em 2012. Estaremos correndo um risco desnecessário se 
aprovarmos agora o uso da totalidade dessa verba. Disse que era favorável à aprovação dos R$ 
7.700.000, que foi o valor justificado pela Diretoria, dizendo que não tinha sentido autorizar 
antecipadamente o gasto de mais recursos do Fundo Especial e da totalidade do Fundo de 
Emergência, sem que seu uso tenha sido justificado, detalhado e previamente aprovado, inclusive 
pelas Comissões competentes. No decorrer da obra, após os custos incorridos serem justificados, e, 
se houver necessidade comprovada e detalhada de outros aportes financeiros, a Diretoria, então, 
viria ao Conselho, com novo pedido. Aprovando hoje qualquer outro valor maior que os R$ 
7.700.000, justificados, o Conselho estaria levianamente avançando na sua competência 
deliberativa e tumultuando, de uma maneira dramática, as finanças do Clube, que compete aos 
Conselheiros sempre salvaguardar. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – Remetendo-se a uma correspondência da Diretoria distribuída 
aos Conselheiros, sobre um plano de contingência para o cenário de 2012, elencando situações que 
poderão refletir no orçamento do Clube, disse que também não concordava com a liberação dos R$ 
3.600.000. 
 
Presidente – Interrompeu, pedindo que se evitasse debate. 
 
Sérgio Vergueiro – Observou que o fulcro da questão - e questão de ordem depois de decidida não 
se discute - era realmente discutir números, Fundos e um Orçamento que ainda não existia, porque 
não tinha sido discutido e aprovado pelo Conselho. Porém, existe o bom senso, e o Presidente 
havia elencado as razões que, soberanamente adotou, para que o Plenário discutisse a 
transferência de R$ 2.900.000,00 do Fundo de Emergência, para a construção do Estacionamento. 
Discorreu sobre os três orçamentos que compõem o Orçamento global do Clube – Investimento, 
Bares e Restaurantes e de Custeio, que contempla o Fundo para Emergência - que pode ser usado 
pela Diretoria imediatamente, ante uma emergência, independentemente de autorização prévia do 
Conselho, como aconteceu quando o Clube entrou em racionamento de energia elétrica. Disse 
entender que a utilização do Fundo de Emergência para terminar o Estacionamento era, na 
realidade, uma taxa de obras. É legítimo construir o Estacionamento e ter recursos para isso, mas 
dentro das normas orçamentárias disponíveis. Enfatizou que não aprovava a utilização e a extinção 
do Fundo de Emergência para 2012, para aplicá-lo no Estacionamento, porque a cautela 
recomendava que o mantivéssemos, num Orçamento de mais de R$ 100.000.000,00; não podemos 
correr este risco. Acrescentou que se fosse preciso, a Diretoria já tinha o seu voto favorável à 
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instituição de uma taxa de obras, para obter os R$ 2.900.000 para completar o orçamento do 
Estacionamento. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Fez referência às informações sobre a obra do estacionamento 
prestadas da Comissão de Obras, dizendo que havia solicitado alguns dados à Diretoria há cerca de 
30/40 dias, mas não obteve resposta. Disse que teve oportunidade de participar da Comissão de 
Obras quando foram construídos o CCR e o Conjunto Desportivo, e naquela ocasião o Presidente 
da Diretoria, Dr. Celso Hahne, teve o cuidado de primeiramente elaborar todos os projetos 
executivos e projetos de aprovação em Prefeitura. Depois disso, foi feito um Orçamento das obras, 
foram caracterizadas individualmente por prédio e feitas com concorrências parciais por prédios. 
Isto é, o Conselho pode contar com um orçamento balizado em provas reais, antes do início das 
obras. Disse que foi informado pelo Presidente da Comissão de Obras, Gilberto De Luccia, que 
esses projetos estão prontos, perguntando por que o Conselho ainda estava se baseando em 
valores estimativos, em fazer correção por índices de INCC. Porque o Conselheiro não sabe como 
se encontra o cronograma físico financeiro do estacionamento e a Diretoria poderia disponibilizar 
esse e outros documentos da obra para consulta em determinado local. Somente assim poderia se 
avaliar a real necessidade de utilizar o Fundo de Emergência. Estranhou que esse aumento de área 
tenha aparecido agora. 
 
Gilberto De Luccia (aparte) – Afirmou que, de fato, o cronograma físico-financeiro e a maioria dos 
valores disponíveis já vêm da licitação. Agora estava sendo fechada a licitação da construção em si, 
da fundação, da estrutura, das instalações. Ainda existiam alguns valores que dependiam dessas 
licitações e o cronograma estava na Comissão, à disposição para consulta. 
 
Presidente – Pediu que não houvesse debate. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Disse que não se pode basear uma obra em valor de empreiteiros. 
É preciso fazer o orçamento antecipadamente e o cronograma financeiro de acordo com a evolução 
que se pretende da obra. Então, Nessas condições, disse que tinha dúvida sobre a necessidade do 
aporte do Fundo de Emergência agora. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Parabenizou o orador pela boa exposição, entendendo útil 
lembrar a falta de elementos para os Conselheiros estudarem o projeto. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Agradeceu.  
 
Presidente – Esclareceu ao Conselheiro Bandeira que os Conselheiros tinham recebido os 
elementos de capa a contracapa. Relacionou os Conselheiros que estavam inscritos para falar, 
informando que após esses pronunciamentos consultaria o Plenário sobre o encerramento da 
discussão. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Com relação à utilização do Fundo de Emergência, 
questionou a justificativa do pedido colocada pela Diretoria, já que constava que houve alterações 
como a transferência, para o subsolo do Estacionamento, de novo reservatório de água, espaço 
para acomodação de equipamento de geração de energia e implantação da cabine primária. Disse 
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que isso já constava do projeto original aprovado pelo Conselho. Observou, ainda, a falta de 
informações disponíveis sobre a obra para análise e decisão dos Conselheiros, inclusive sempre se 
falou em número de vagas e agora se falava em área/metragem, valor que, aliás, não podia ser 
conhecida no pedido da Diretoria; apenas no parecer das Comissões de Obras. A respeito do uso 
do Fundo Especial, ponderou que, supondo que a obra custe R$ 38.000.000,00, que é um custo 
estimativo. De acordo com a informação do Presidente da Diretoria nas reuniões prévias da Peça 
Orçamentária, já há R$ 19.000.000,00 em contratos assinados. A maioria desses contratos, pela 
forma que são feitos, porque o Clube está assumindo o risco de integração desses projetos, são 
projetos de curto prazo. E em projetos inferiores a 1 ano de duração é usual não se colocar a 
correção monetária, faz-se a preço fixo, isso é usual de mercado. Então, qualquer correção que se 
venha a fazer não se dará sobre os R$ 27.000.000, mas sobre um valor inferior. O saldo de R$ 
38.000,000, menos R$ 19.000.000, já empenhados, que resultam em R$ 18.000.000,00. Quanto 
precisaríamos para concluir a obra? Em setembro, o Fundo Especial, somando a parcela que já 
está no caixa àquela que falta receber do parcelamento dos que assim optaram quando compraram 
o título, temos R$ 2.000.000 a receber e quase R$ 30.000.000 em caixa, somando R$ 
32.000.000,00. A obra custa R$ 38.000.000. Pelas informações, já foram pagos R$ 9.000.000, em 
2011 e contratados R$ 19.000.000,. Se a obra custa R$ 38.000.000, e eu já paguei R$ 9.000.000, 
faltam R$ 29.000.000,. Se temos R$30.000.000, em caixa, porque sobra dinheiro, por que utilizar os 
recursos do Fundo Especial? Sobre o Fundo de Emergência, que seja reservado para as 
emergências, que não se pode prever. Os números relativos ao Fundo Especial foram divulgados 
no Balanço do Clube publicado na Revista de setembro. É pouco provável que de setembro a 
dezembro utilizemos esses R$ 30.000.000,00 e vá faltar dinheiro para fazer esta obra. Disse que se 
sentia muito pouco à vontade simplesmente aprovar uma cifra sem ter a clara justificação. Pediu 
esclarecimento sobre a razão ou o que realmente estava mudando no escopo, dado que não havia 
projeto quando foi aprovado. Entendendo que não havia disponibilidade de informações suficiente 
para que se aprovar a mudança de escopo daquela natureza, propôs a retirada da matéria da pauta 
da reunião, por falta de elementos para decisão, bem como que não fosse utilizado o Fundo 
Especial, porque havia excesso de recursos em caixa e numericamente não tinha nada que 
justificasse a aprovação da utilização do Fundo de Emergência. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (para encaminhamento) – Entendeu que a colocação do 
orador ainda necessitava de maiores esclarecimentos.  
 
Presidente – Respondeu que ainda não ouvira ninguém que entendesse o contrário e que a 
primeira proposta a ser votada seria a de retirada da matéria de pauta. 
 
Antonio Moreno Neto – Referiu que o pedido de verba para construir o novo estacionamento foi 
enviado ao Conselho durante sua gestão na Presidência da Diretoria, sendo que na época se 
subdividia em três contas: R$ 8.000.000 do Fundo INSS - o REFIS, em que foi feito um 
reparcelamento e esse numerário não precisou mais ser utilizado; R$ 3.000.000 do Fundo de 
Emergência; e R$ 17.000.000 de uma antecipação de recebíveis, aprovada pelo Banco Bradesco, 
que não precisou ser utilizada. Tudo feito de acordo com um estudo preliminar. Quando se executa 
uma obra, é feito um estudo preliminar, depois anteprojeto, o projeto básico e o projeto executivo. 
Isso foi feito após a aprovação pelo Conselho, em novembro/2009, e definitivamente aprovado tanto 
na Prefeitura quanto na CET e no DEPAVE, em março/2011, ou seja, 15 meses depois. Então, são 
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15 meses de correção, período este em que não foi utilizado nenhum recurso diretamente na obra, 
a não ser para o projeto. Justificando o aumento de área, esclareceu que quando a Diretoria obteve 
o projeto definitivo, após estudos realizados por empresa especializada em elétrica, concluiu-se que 
a cabine de subestação, inclusive com relação ao desenvolvimento do Plano Diretor, proporcionaria 
ao Clube uma economia de energia, pela distribuição e aproximação para a Arena Multiuso e o 
Estacionamento existente, além do deslocamento das outras áreas. Feitas essas observações, o 
projeto foi reformulado, a parede diafragma que envolve toda área foi aumentada, inclusive por um 
poço de ventilação externo que precisou ser feito. No projeto inicial, o poço de ventilação para o 
Estacionamento era interno, e foi deslocado externamente, o que proporcionou uma movimentação 
melhor interna com relação às calçadas e também ao local previsto para estacionar motos e 
bicicleta. Tecnicamente era importante que houvesse essa mudança. No que concerne ao valor, 
explicou que quando foi feita a sondagem, a previsão da parede diafragma seria de 
aproximadamente 10m de profundidade e o consultor técnico, Eduardo Gozzo, da Consultrix, deu 
um parecer técnico, entendendo que deveriam ser feitos mais 5m dessa parede após o terceiro 
subsolo, o que se chama Ficha, que é uma contenção de água que impede um perigo de ter uma 
solatação por baixo do Estacionamento. Esse valor gira em torno de R$ 3.300.000, de acréscimo na 
parede diafragma. Mencionou outros detalhes importantes: o Clube teve aprovada a isenção de 
uma taxa de 5 a 10% do valor da obra – que no caso seriam R$ 1.350.000 ou R$ 2.700.000 - que 
devem ser pagos à Prefeitura, cobrados pela CET pelo impacto a ser sofrido pelo tráfego local. 
Houve, também, a TCA - Taxa de Controle Ambiental, cobrada pelo DEPAVE, no valor de R$ 
550.000,00, que o Clube teve que assumir posteriormente ao projeto e pagará durante dois anos, 
pelas árvores replantadas, as retiradas e as conservadas. Só aí já são R$ 3.800.000, de diferença 
do previsto, fora outras instalações que o projeto definitivo venha a mostrar. Quanto ao Fundo de 
Emergência, tinha sido aprovada sua utilização, mas ele foi reposto no ano passado sem ônus para 
o associado. Refutou publicação feita na rede social Facebook, dizendo: Cuidado com esta 

Diretoria, que ela vai cobrar uma taxa de obras dos associados, julgando-a irresponsável por 

colocar em dúvida a seriedade com que a Diretoria trata o assunto. Comentou que o Fundo de 
Emergência pode ser usado talvez para uma emergência financeira, mas todas as pendências com 
relação a qualquer sinistro que haja estão cobertas por seguro. Trata-se de um Fundo financeiro e 
não estatutário ou regulamentar, e não tem superávit de R$ 1.000.000, e as Contas, porque não é 
só pagar o Estacionamento o Fundo de Investimento, as Contas são para pagar também a equipe 
técnica da tecnologia e parte do Patrimônio. Então, não está sendo pedido esse valor como sobra 
de recurso. Finalmente, a matéria foi objeto de muito estudo e a Comissão de Obras tem as 
informações que os Conselheiros desejarem. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Ponderou que solicitação de uso do Fundo de 
Emergência não é um pedido inusitado, inclusive quando da autorização para a construção do 
Estacionamento foi aprovada a transferência de verba desse fundo para o Fundo Especial, tendo o 
mesmo sido recomposto posteriormente. Perguntou se a antecipação de recebíveis, autorizada 
quando da aprovação da verba para construção do novo estacionamento, ainda estaria disponível e 
poderia ser utilizada. 
 
Antonio Moreno Neto – Respondeu que a antecipação estava aprovada e poderia ser utilizada, 
mas a Diretoria houve por bem solicitar essa transferência do Fundo de Emergência para o Fundo 
Especial. Perguntado, respondeu que não se cogita quaisquer cobranças de taxa de obras, ou outro 
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ônus para o associado. O objetivo da Diretoria anterior e da atual é tentar equacionar 
financeiramente os recursos, sem recorrer à taxa de obras. A Diretoria poderia ter contratado uma 
construtora e ela gerir toda a obra, cobrando BDI e lucro em cima de empreiteiras que fazem o 
remanejamento arbóreo, a parede diafragma, a retirada de terra; mas optou por contratar uma firma 
gerenciadora que a representa, e só nisso há uma economia de mais de 30% com relação ao custo 
final da obra. Tudo está sendo administrando com muito rigor e com muito cuidado. Finalizando, 
disse que se sentia honrado com as obras e ações que a Diretoria executou nos últimos 4 anos e 
meio, conseguindo transformar o valor do título social, que é patrimônio de cada um, de R$ 1.000 a 
R$ 2.000,00 para R$ 15 a R$ 20.000,00. 
 
Célio Cássio dos Santos – Referiu que a antecipação de recebíveis de R$ 17.000.000 não se 
concretizou porque o Clube vendeu 1.950 títulos a R$ 14.000,00 cada, o que trouxe para o caixa 
cerca de R$ 28.000.000, tornando aquela negociação desnecessária. A propósito da menção do 
Conselheiro Antonio Moreno Neto, sobre a irresponsabilidade de alguém que teria postado uma 
manifestação irresponsável no Facebook, disse que isso acontece não porque haja dúvida quanto 
ao corretismo da Diretoria, mas pela falta de informação ao associado. Pretendeu comentar a 
manifestação do Presidente da Comissão de Obras sobre o Restaurante do Lago, que deveria ter 
sido inaugurado no último domingo, mas o Sr. Presidente pediu que se ativesse ao tema, o que 
contestou, argumentando que havia um precedente recente, quando um Conselheiro teria fugido ao 
tema em discussão sem que o Sr. Presidente tivesse interferido. Perguntou quanto foi gasto dos 
R$27.000.000,00 e onde estão os documentos referentes a essas despesas, pois ninguém 
conhecia, nem tinha acesso a essas informações. Fora isso, aplica-se o INCC de 15% sobre os R$ 
27 milhões. Mas, até hoje não gastamos R$ 1,00. Se gastamos, não é sobre os R$ 27 milhões; é 
sobre o saldo. Será que a Comissão de Obras, ou a Comissão Financeira não teve a ideia de 
perguntar isso para a Diretoria, quanto foi gasto, e fazer essa conta direito? Indagou, ainda, qual a 
destinação dos R$ 11.293.000,00. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Perguntou se em seu raciocínio, quando falava da 
correção do valor, o orador estava considerando que o dinheiro que hoje está no Fundo de 
Investimento está aplicado e rende juros; num cálculo grosseiro, rendeu R$ 1.800.000, só neste 
ano.  
 
Célio Cássio dos Santos – Respondeu positivamente, dizendo que era uma rua de mão dupla. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Disse que havia R$10.000.000, no Fundo Especial e tinham 
sido arrecadados mais R$ 28.000.000, totalizando R$ 38.000.000, levando a acreditar que havia 
dinheiro para construir o estacionamento. Verificou-se, então, que o Clube está repleto de 
associados, mas não tem verba para o estacionamento. 
 
Célio Cássio dos Santos – Respondeu que não entraria nesse tipo de indagação, até porque 
admirava muito a atual Diretoria, o Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues e o Vice-Presidente, 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz. Mas, os Conselheiros não poderiam aprovar uma despesa de 
milhões de reais, sem nunca ter visto uma planilha, nem uma justificativa desse gasto. Aí vem o 
Presidente da Comissão de Obras e diz que agora temos os projetos executivos. Ora, isso é a maior 
confissão de que o pedido não pode ser votado. Não interessa se o INCC do período é 15%; quem 
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disse que sobre os gastos vão incidir esses 15%? Poderiam ser 30%. Independentemente do valor 
da obra, o fato é que vamos esgotar as nossas reservas. O Presidente da Diretoria manda um plano 
de contingência, dizendo que algo está meio estranho e vamos ficar sem nada. 
 
Gilberto de Luccia (aparte) – Aduziu que a Comissão de Obras tem reuniões quase que semanais 
e esta sempre à disposição dos Conselheiros, representantes dos associados, entretanto, nunca foi 
procurada, estando todas as informações à disposição. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Comentou que havia feito um pedido para a 
Comissão em uma folha e lhe responderam em 11 folhas que não poderiam dar. 
 
Presidente – Concedeu um minuto para que o orador concluísse sua fala. 
 
Célio Cássio dos Santos – Pretendeu manifestar-se com relação à matéria objeto da questão de 
ordem decidida pela Presidência. 
 
Presidente - Observou que questão de ordem decidida não pode ser discutida, e que se o orador 
não estivesse conformado, sabia os caminhos a tomar.  
 
Célio Cássio dos Santos – Dirigindo-se ao Presidente da Comissão de Obras, disse que não são 
os interessados que devem procurar informações; os dirigentes devem dar publicidade dos atos da 
Diretoria. 
 
Roberto Cappellano – Observou que essa discussão poderia ter sido evitada, se tivessem 
escutado seus pleitos quando da aprovação da obra do Estacionamento, em 22/02/2010. Referiu 
que havia solicitado informações sobre o quanto havia sido do Fundo Especial com as obras 
executadas de 2007 a 2009, antevendo que poderia faltar dinheiro para investimento; reclamado a 
ausência da planilha de custos; que não concordava que se apresentasse apenas uma estimativa, 
porque a obra não tinha projeto executivo, portanto não era possível ter o preço; que, considerando 
o vulto da obra, que era necessária uma Comissão para acompanhar o projeto, a licitação e sua 
execução e opinar naquilo que fosse melhor para o Clube; sugerido que não fosse aprovada a 
matéria, mas liberados R$ 800.000,00 do Fundo do INSS para execução do projeto executivo e o 
devido licenciamento da obra, e que o custo efetivo fosse apurado; bem como sobre a demora do 
DEPAVE. Lembrou que o Presidente Antonio Moreno havia dito que, em face da procura, seria 
cômodo solicitar a emissão e venda de mais 2.000 títulos e o Clube poderia arrecadar cerca de até 
R$ 60.000.000, entretanto, a Diretoria tinha o compromisso de não aumentar o número de 
associados. E, passados 4 meses, foi aprovada a venda de 1.950 títulos. Quanto aos recursos para 
construir o Estacionamento, lembrou que não foram liberados R$ 38 milhões na antecipação, mas 
R$ 27.000.000; já havia R$ 10.000.000 e foram liberados R$ 17.000.000. Hoje teria, sim, que vir 
pedir autorização, porque o valor está mudando. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Esclareceu que os 1.950 novos associados são filhos e cônjuges, 
substituindo os associados sem título que saíram. Diferentemente de 7 anos atrás, quando 
lançaram 2.800 títulos para a categoria F, terceiros.  
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Presidente – Interveio novamente, dizendo que se evitasse discussão paralela. 
 
Roberto Cappellano – Disse que sua intenção era apenas sustentar que esse dinheiro tinha 
entrado para os cofres do Clube, independentemente de prioridade atendida. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Entendeu fundamental o conteúdo da pergunta 
formulada pelo orador. E não depois dizer: Não, tem alguém para responder para mim. 
 
Roberto Cappellano – Respondeu que havia se dirigido ao Conselheiro Antonio Moreno Neto, e 
não ao aparteante. 
 
Presidente – Interveio, reiterando que não permitiria debates. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge - Pediu licença para afirmar que aquilo era uma verdade. 
 
Presidente - Enfatizou que conhece bem a prática de obstrução do Plenário e não permitiria isso. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Respondeu que não estava obstruindo, esclarecendo 
que a venda dos títulos ocorrida há 7 anos foi uma reposição de contribuintes, e que na época foi 
apresentada a relação dos associados que tinham saído, por isso que o Conselho aprovou. 
Entretanto, não se lembrava de ter visto essa mesma relação quando da venda dos 1950 títulos. 
 
Presidente – Interferiu, informando ao aparteante que aquela matéria não estava em discussão. 
 
Roberto Cappellano – Reafirmou sua posição, aduzindo que embora em sua justificativa a 
Diretoria informe que durante o desenvolvimento do projeto executivo foram feitas alterações no 
projeto preliminar, que resultaram no acréscimo de área para instalações, ressaltou que teve 
oportunidade de consultar o processo na Secretaria do Conselho e não encontrou os elementos que 
pretendia, como planta, projeto de arquitetura, que já foram pagos R$ 450.000, nem planilha. 
Observou que justificar em três linhas um gasto de R$ 38.000.000, no mínimo é subestimar sua 
capacidade de Conselheiro. A planilha é atrelada ao projeto executivo, fala por si. Entendeu 
complicado aplicar 15% do INCC sobre o valor total, e não sobre o saldo. Ponderou que a Lei 
8.666/93, de obras públicas, estabelece que para uma obra nova pode-se fazer um aditivo de 25%, 
mas pela conta da Diretoria, isso chega a 30% de aditivo. Entendeu extremamente perigoso liberar 
esta verba da mesma forma que foram liberados os R$27.000.000, iniciais, sem planilha, sem 
projeto, sem nada. Ao contrário do pensamento do Conselheiro Antonio Moreno Neto, disse que o 
sistema de obra repartida que o Clube está fazendo é perigoso. Se houver algum serviço tiver um 
problema correlato e incidente um sobre o outro, a responsabilidade e o ônus serão do Clube. Por 
isso, deveria haver uma equipe de consultoria e gerenciamento muito ativa. Disse esperar que a 
equipe de campo seja muito rígida, porque a de planejamento e orçamento tem demonstrado que 
não é muito severa com relação aos orçamentos apresentados. Não é uma questão partidária, mas 
de zelo. Um erro nessa conta é perigoso. Para concluir, salientou que quando recebeu a carta da 
Diretoria a respeito de plano de contingência, comentou que em caso de crise a obra poderá vir a 
baratear, ou, no mínimo, igualar, mas não poderá aumentar seu valor. 
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Marcelo Favalli (aparte) – Com relação aos elementos que o orador procurou na Secretaria do 
Conselho, perguntou se eles não existiam, não estavam disponíveis, ou se realmente nada tinha 
sido feito nesse sentido e o pedido de R$ 2 milhões e 900 foi formulado em cima de alguma 
suposição de aumento de custo da obra do Estacionamento. 
 
Roberto Cappellano – Disse que na última quarta-feira pode verificar na Secretaria que não havia 
documentos disponíveis, mas o Presidente da Comissão de Obras tinha informado hoje que já se 
encontravam à disposição. Porém, saiu na Revista Pinheiros, para não misturar o valor da verba, 
que em julho de 2010 foram aprovados R$ 450.000,00 em projeto arquitetônico, que é uma verba 
correta e coerente para o porte da obra. São coisas completamente diferentes. Comentou que 
pretendeu propor a retirada do processo da pauta, mas entendeu melhor propor a aprovação do 
pedido, estabelecendo-se que a Diretoria envie ao Conselho, dentro de 30 dias, o projeto, a planilha 
do orçamento, memorial descritivo, cronogramas do que já foi realizado e a realizar e a relação de 
gastos da obra. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Endossou a proposta do Conselheiro Cappellano. Pediu ao 
Sr. Presidente que consultasse o Plenário se a matéria estava suficientemente esclarecida. 
 
Presidente – Referiu que o pedido do Conselheiro Alberto Fasanaro encontrava respaldo no artigo 
61 do Regimento Interno. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Solicitou a manifestação do Presidente da Diretoria  
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Convidado a se pronunciar pelo Sr. 
Presidente, disse entender que a grande questão talvez fosse a desinformação. Desde logo, dispôs-
se a sempre prestar informações ao Conselho, para preservar a importância do Clube, dos 
associados e dos Srs. Conselheiros. Com relação à obra do estacionamento, explicou que quando 
começou a elaborar a Proposta Orçamentária para 2012, mais especificamente o Orçamento de 
Investimento, diante dos orçamentos executivos que dispunha, a Diretoria verificou a necessidade 
de R$ 11.293.000, acima do valor de R$ 27.000.000, embora soubesse que poderia contar com a 
antecipação dos recebíveis, anteriormente autorizada pelo Conselho. A propósito do que disse o 
Conselheiro Cappellano, a Diretoria jamais falaria em uma diferença de 25% sobre os R$ 
38.000.000, embora possa haver um pequeno gap para cima, ou para baixo, até porque estamos 
em fase de licitações que não estão concluídas, não só da empreiteira que vai realizar a obra, como 
da empresa que vai realizar as instalações elétricas e hidráulicas. Não haverá descompasso, 
porque as licitações que a Diretoria está propondo preveem um gerenciamento de 3%, e, segundo 
orientação da gerenciadora, consta do edital que o Clube pagará um percentual para fazer esse 
gerenciamento, de modo que não haja descompasso entre as empreiteiras que prestarem serviço. 
Hoje a gerenciadora tem sim planilhas sintéticas, analíticas, com cada detalhe do valor da obra. Em 
razão desses valores é que a Diretoria vem apresentar seu pedido. Jamais o faria 
desnecessariamente. A melhor justificativa são os valores reais e atuais. Para efeito de elencar o 
aumento de 27 para 38 milhões de reais, contou com uma planilha comparativa, demonstrando que 
em projetos houve um aumento de 115%. E não são só os projetos arquitetônicos, mas de fundação 
e outros. No orçamento de R$27.000.000, o remanejamento arbóreo tinha sido previsto em R$ 
60.000,00, entretanto, no orçamento definitivo chegou ao valor de R$ 439.000,00, mais R$ 
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555.000,00 referentes ao TCA, do DEPAVE. Então, houve outros N outros itens não previstos no 
Orçamento preliminar, que justificam hoje aquilo que é real. A Comissão de Obras hoje dispõe de 
todas as informações, projetos executivos e planilhas. Comentou que no período de sua gestão não 
recebeu sequer um único pedido de esclarecimento com relação a valor, planilha, imaginando até 
que os Conselheiros pudessem estar informados, bastando que procurassem a Comissão de Obras, 
que é a forma com que se relaciona o Conselho com a Diretoria.  
 
- Assume a Presidência o Vice-Presidente Evandro Antonio Cimino. 

 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Relatou que no último dia 25 de julho, 
recebeu uma correspondência do Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima, solicitando os projetos 
destinados à aprovação da Prefeitura e outros órgãos públicos; projeto arquitetônico executivo, 
fundações, estruturais, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de captação de 
águas pluviais, outros projetos: memoriais descritivos construtivos. No tocante à apresentação dos 
documentos solicitados pelo Conselheiro Cappellano, disse que poderia apresentá-los até em 24 
horas, tempo suficiente para remeter ao Conselho as 320 plantas de projetos executivos, mais 
centenas de documentos de processos licitatórios - acompanhados pela Comissão Especial de 
Licitação e pelas Comissões de Obras, Financeira e Jurídica. 
 
- Reassume a Presidência o Presidente José Manssur. 

 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – No que diz respeito à falta de 
informação mencionada pelo Conselheiro Célio Cássio dos Santos, recomendou que o mesmo se 
comunicasse com a Comissão de Obras para obter planilhas e tudo que for necessário. Sobre 
eventual falha que possa ocorrer, conforme dito pelo Conselheiro Roberto Cappellano, respondeu 
que a Diretoria está fazendo uma gestão com a maior seriedade, as Comissões Permanentes e a 
Comissão de Licitação estão acompanhando. A melhor justificativa para o valor são os orçamentos 
executivos, que a Diretoria dispõe. Retornando às solicitações do Conselheiro Luís Eduardo 
Pinheiro Lima, que serão respondidas antes do prazo legal, adiantou que o Escritório Edo Rocha 
Arquitetura e Planejamento Ltda. foi contratado após realização de licitação, da qual participaram 
algumas empresas - Botti Rubin Arquitetos Associados, Ronaldo Rezende Arquitetura e 
Planejamento; os projetos executivos arquitetônicos de fundação, estrutural, instalações elétricas, 
instalações hidráulicas, etc, foram devidamente concluídos, proporcionando a realização de 
orçamentos para execução da obra. O Clube obteve todas as aprovações necessárias para 
execução da obra, conforme alvará expedido pela Secretaria Municipal de Habitação, Prefeitura 
Municipal de São Paulo, em março de 2011, sob o nº 20072917802. Para melhor esclarecimento, 
informou que todo os projetos executivos correspondem a aproximadamente mais de 320 plantas, 
bem como todos os memoriais descritivos, construtivos, tal, e que a obra está sendo gerenciada 
pela Empresa Tessler Engenharia Sociedade Simples Ltda, contratada por meio da licitação PAT 
095/2010, a da qual participaram seis empresas, entre elas a Contraltec. A Diretoria deverá 
entregar, antes de 24 horas, dependendo da hora que terminar a reunião, todos os projetos de 
aprovação na Prefeitura, SEHAB, DEPAVE, projetos executivos de luminoteca, sondagem, 
topografia. Concluindo, respondeu ao Conselheiro Sergio Vergueiro que a origem da composição do 
Fundo de Emergência é a venda de títulos e as transferências. O destino é o Custeio. Acrescentou 
que quando se solicita transferência do Fundo de Emergência, não porque deva ocorrer, ou está 



15/16 

 

ocorrendo uma emergência, simplesmente a necessidade demonstrada em função daquilo que a 
Diretoria estava colocando, que eram todos os projetos executivos necessários para o término da 
obra e que se pede a transferência daquela verba. Até porque no Banco o dinheiro é igual, ele está 
lá; a rubrica onde está o dinheiro, que temos contabilmente, é diferenciada. A matéria foi estudada 
de forma muito cuidadosa e criteriosa, e a Diretoria colocou essa solicitação não só da transferência 
dos R$ 2.900.000, do Fundo de Emergência para o Fundo de Investimento, para compor o valor de 
R$ 11.293.000, por absoluta necessidade e em razão de Orçamentos acompanhados pelas 
Comissões.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Reportou que no início da gestão da Diretoria mais 
de 30 Conselheiros solicitaram um conjunto de indicadores que fossem disponibilizados ao 
Conselho e, por consequência, aos Conselheiros, informações tiradas do PMI (Project Management 
Institute), que permitiriam dar conforto ao acompanhamento. Pediu o apoio do Sr. Presidente para 
rever esse pedido e disponibilizar para todo o Conselho esse conjunto de indicadores, que possam 
dar tranquilidade para fazer o acompanhamento desta obra de grande vulto que o Clube está 
enfrentando agora. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Disse que com certeza forneceria as informações quando o 
pedido chegasse às suas mãos. Aduziu que a Diretoria vem trabalhando com com indicadores de 
qualidade, o que é importantíssimo, principalmente pelo vulto da obra. 
 
Roberto Cappellano (aparte) – Esclareceu que havia feito referência não ao Sr. Presidente, mas à 
responsabilidade de quem fez o orçamento e a estimativa. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Pediu que o Sr. Presidente verificasse se no início de 
sua gestão ele, aparteante, havia questionado se o valor do Estacionamento e o projeto teriam 
alguma modificação, tendo sido respondido que não. Ou seja, o projeto válido seria aquele 
aprovado em fevereiro do outro ano e no valor de R$ 28.000.000. Isto porque o Sr. Presidente havia 
afirmado que nenhum Conselheiro tinha solicitado informações. 
 
Vicente Mandia – Perguntou ao Sr. Presidente se no Conselho nunca houve transferência de 
verbas de um Orçamento para outro. 
 
Presidente – Respondeu que há precedentes, inclusive os exibira para o Conselheiro Sérgio 
Vergueiro. 
 
Vicente Mandia – Comentou, então, que não podia haver um patrulhamento daquela forma e que 
cada um age da forma que quiser. 
 
Presidente – Acrescentou que há liberdade de expressão plena, cada qual é responsável por seus 
atos. 
 
Votação: 

Presidente – Informou que havia recebido duas justificativas de eventual ausência à reunião, uma 
do Conselheiro José Roberto de Arruda Loviat, que se atrasou em razão do trânsito, e, a segunda, 
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do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, que chegou 5 minutos atrasado por estar sob 
cuidados médicos. E, dentro de um princípio democrático, comunicou que não os obstaria de 
praticar o ato sublime, que é a razão de ser desta Casa, de votar. Conforme propôs o Conselheiro 
Alberto Fasanaro, consultou o Conselho se a matéria estava suficientemente esclarecida, tendo o 
Plenário aquiescido. Assim sendo, deu por encerrada a discussão e submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

O Plenário resolveu o seguinte: 1) rejeitar proposta formulada pelo Conselheiro Luís Alberto 
Figueiredo de Sousa, de retirada da matéria da pauta da reunião; 2) aprovar pedido formulado pela 
Diretoria, para: a) transferir o total do Fundo de Emergência, atualmente no valor de R$2.900.000,00 
(dois milhões e novecentos mil reais), para o Fundo Especial; b) utilizar R$11.293.000,00 (onze 
milhões, duzentos e noventa e três mil reais) do Fundo Especial, já incluída a importância do Fundo 
de Emergência mencionada no item a), como valor complementar previsto para conclusão da obra 
do novo Estacionamento; com o acréscimo do compromisso então firmado pela Presidência da 
Diretoria, em face de proposição apresentada pelo Conselheiro Roberto Cappellano, no sentido de 
que sejam enviados ao Conselho Deliberativo, no prazo de trinta (30) dias, o projeto, a planilha do 
orçamento, memorial descritivo, cronogramas do que já foi realizado e a realizar e a relação de 
gastos da obra. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Antonio de Alcântara Machado Rudge – Considerando que faltavam 15 minutos para meia noite, e que 
na reunião subsequente seria apreciado o Orçamento para 2012, no valor de R$100.000.000, perguntou 
ao Sr. Presidente se não seria o caso de transformar a reunião em sessão permanente. 
 
Presidente – Respondeu que não permitiria isso; que na sua gestão o orçamento seria votado. Lembrou 
que durante a reunião havia alertado os Srs. Conselheiros de que havia duas reuniões nesta noite, mas 
continuaram os pronunciamentos. Propôs a prorrogação dos trabalhos até encerrar a votação do item 2 da 
reunião subsequente, bem como propôs, com base no artigo 39, inciso II, o cancelamento do item Várias 
desta reunião, para que se adentrasse imediatamente a reunião seguinte. Propostas aprovadas. Deu por 
encerrada esta reunião.  

 
* * * 

 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 604ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 27 de 

fevereiro de 2012. 

 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 

Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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