
ATA RESUMIDA DA 633ª REUNIÃO EXTRAODINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. 

 

 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta de junho do ano dois mil e quatorze, 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 e Claudio Regina 

Vice-Presidência: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeiro Secretário: Antonio Alberto Foschini 

Segunda Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda 

Terceira Secretaria “ad hoc” Antonio Aloi 

 

 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a Reunião e determinou a execução do Hino do Clube. 

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros, com projeção da letra.  

 

 
4) COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS 

Presidente – Sras. e Srs. Conselheiros, por razões de viagem ao exterior, o Secretário Luiz 

Fernando Pugliesi não pôde comparecer. Assim, para constituição da Mesa, eu convido para que 

nos honre, como Secretário desta sessão, um ilustre Conselheiro, dileto amigo de inegável valor, 

como todos os senhores, Dr. Antonio Aloi, por favor. 

 

 
5) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 10/05/2014 e dos Suplentes 
convocados para a reunião. 

Presidente – Solicito ao ilustre Sr. Primeiro Secretário que leia os nomes dos Conselheiros a ser 

empossados, todos eleitos na Assembleia Geral Ordinária do último dia 10 de maio, que não 

puderam estar presentes na reunião anterior, bem como os Suplentes convocados para esta 

reunião. Solicitaria, para que todos possamos ter a honra de conhecê-los, embora a maioria já os 

conheça e também receberem com os aplausos nossas homenagens, que assim que os ilustres 

nomes forem sendo declinados que cada qual se levantasse, para que pudéssemos prestar esta 

merecida homenagem. 

 

Primeiro Secretário – (Lê): Grupo A - Eleito para mandato de seis anos, até 2020: Antonio Toloza 

de Oliveira e Costa Filho. Grupo B - Eleitos para mandato de seis anos, até 2020: Andrea Faria de 

Castro Brandao e Luis Fernando Imperatriz. Suplente do Grupo A - Chapa Pinheiros Sempre: 

Adhemar Arnez Domingues. Suplentes do Grupo B - Chapa Pinheiros Sempre: Ruy Cardozo de 
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Mello Tucunduva Sobrinho, Claudia Nemoto Matsui, Guilherme Domingues de Castro Reis, Raul 

Leite Mota e Silva, Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio, Arlindo Jose Negrao Vaz, Edgard 

Crosato, Manoel Shapazian Junior, Luiz Claudio Jovino, José Ricardo Afonso de Souza, Fotios 

Apostolopoulos, Evandro Antonio Cimino, Achiles Roberto Miglioli, Giselda Puglisi Napoli, Maria 

José Villaça, Gerson Aguiar de Britto Vianna e Francisco de Assis Ramalho Alem; Chapa Pinheiros 

de Todos Nós: Jose Roberto Carneiro Novaes Junior, Marcos Martins Paulino, Juliano Toloza de 

Oliveira Costa, Max Rolf Heinrich Bussing, Fernando Amante Chidiquimo e Eduardo Collet e Silva 

Peixoto; Chapa Participação: Mauro Martins Chaves, Marina Passalacqua Frota de Godoy Sitchin 

e Guilherme José Korte; Chapa Transparência Nova Tradição: Marcelo Grassi e Regina Helena 

Secaf; Chapa Pra Frente Pinheiros: Dante Pellegrino Avanzi; Chapa Chapadão: Eduardo 

Guilherme Menke; e, Chapa Viva Pinheiros: Lucia Helena Vieira Gherardi.  

 

Presidente – Agora, de rigor que convoquemos um Conselheiro para fazer o juramento. Essas 

sessões de posse se realizam praticamente em todas as sessões e em todas as sessões há este 

juramento. Ele não tem para mim e, acredito para todos os senhores, apenas um aspecto formal, 

ele traz embutido um enorme simbolismo. E o fato de se repetir constantemente só faz purificar 

esse simbolismo. Eu comparo aos atos litúrgicos que são realizados diariamente e cada vez que 

se realizam, eles mais purificam em nós os sentimentos que esses mesmos atos trazem. E neste 

momento eu vou usar do simbolismo  para chamar e, assim quiseram os fados, um Conselheiro 

para prestar o juramento, que vem a ser neto de um ex-Presidente do Conselho Deliberativo que 

honrou profundamente esta Casa, exercendo a cadeira presidencial no ano de 1964 e assim foi até 

o ano de 1968,  E por coincidência também, o pai deste Conselheiro que fará o juramento, que é 

um amigo e um irmão, um associado ilustre, foi Vice-Presidente desta Casa no quadriênio de 1988 

a 1992. O Conselheiro que presidiu e que é avô de quem irá fazer o juramento é o Dr. Raul Renato 

Cardozo de Mello Tucunduva e o Vice-Presidente que honrou esta Casa durante quatro anos, meu 

colega de turma, meu amigo, meu irmão e de todos os senhores é o eminente Desembargador 

Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, que se encontra no recinto. Assim, tenho certeza que com 

beneplácito da Casa, honra-me muito em chamar o ilustre Conselheiro Ruy Cardozo de Mello 

Tucunduva Sobrinho para fazer o juramento. Lá na Tribuna encontra-se o texto. 

 

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva Sobrinho – Eminente Presidente, Dr. José Manssur, na 

pessoa de quem cumprimento todos os Membros desta Casa Legislativa, eminentes autoridades 

pinheirenses da Diretoria, que cumprimento na pessoa do Sr. Presidente, Srs. Associados. 

Passarei agora à leitura do juramento, peço que os demais Conselheiros que, hoje, são 

empossados, que fiquem em pé para repetir comigo o Compromisso de Posse de Conselheiro. 

“Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando o Estatuto Social, o 

Regimento Interno e promovendo o bem geral do Esporte Clube Pinheiros.”  

 

Presidente – Que assim sempre seja. Declaro empossados os Conselheiros nominados, 

formulando a todos, como no emblema que receberam e subscrito pessoalmente por mim, uma 

feliz legislatura. Comunico que foram declinados os nomes de quatro ilustres Conselheiros, mas 

que por não estarem presentes estão impossibilitados por óbvio de tomarem posse, ou seja, o 

poder físico sobre o cargo que lhes foi conferido. São eles: Giselda Puglisi Napoli, Marcos Martins 

Paulino, Eduardo Collet e Silva Peixoto e Guilherme José Korte. Na próxima sessão, se presentes 

estiverem, a posse ser-lhes-á dada. Tomou posse também nesta data o ilustre Conselheiro, 

médico, Diretor Médico de tantos e relevantes serviços prestados à Casa, Dr. Luis Fernando 

Imperatriz. Já neste momento V.Sa. se licencia para honrar a Diretoria Executiva com o cargo que 

tem tanto dignificado ao longo dos anos como Diretor Médico.  
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Luis Fernando Imperatriz (Fora do microfone) – Obrigado. 
 
 

6) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Dou início, agora, ao Expediente Formal. E eu começo, deveres do ofício, com votos 

de pesar. E já vou solicitar desde logo a observância de um minuto de silêncio, que será estendido 

a todos os votos de pesar que iremos formular, mas é uma obrigação formal da Casa observância 

deste minuto em memória de um Conselheiro nosso recentemente falecido, me refiro, 

posteriormente falarei brevemente a respeito, que é o Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti. 

Pediria observância de um minuto de silêncio, por favor. 

 
- É observado um minuto de silêncio em homenagem póstuma. 

 

Presidente – Sentemo-nos todos, por favor. Dr. Paulo Renato Taglianetti, advogado, nascido no 

dia 02 de março de 1945, é associado do nosso Clube desde o dia 1º de maio de 55, portanto, 

associado há 59 anos. Presentemente se encontrava como Associado Veterano. Dr. Paulo Renato 

Taglianetti pertence a uma nobre estirpe, uma estirpe histórica dentro deste Clube, filho do sempre 

lembrado Conselheiro e Presidente desta Casa, Dr. Renato Taglianetti, tendo como mãe, D. 

Giselda Moreira Taglianetti. E possui aqui entre nós um dileto e querido Conselheiro, seu irmão, 

Dr. Francisco Taglianetti. O Dr. Paulo, Conselheiro em 1986. Renovou sucessivamente seus 

mandatos até 2008. Em algumas legislaturas, Dr. Paulo Roberto Taglianetti figurara como Suplente 

de Conselheiro. Inúmeros os cargos por ele exercidos no poder legislativo. Por diversas vezes foi 

Presidente de sessão eleitoral em nossas reuniões ordinárias. No Conselho Deliberativo foi 

Segundo Secretário em biênios respeitáveis, cuja Presidência aqui se encontra, no ano de 2000 a 

2006. Pertenceu a várias Comissões Processantes e a várias Comissões Especiais, tendo também 

participado do Fórum Pinheiros, que discutiu para o século XXI vários atos fundamentais para 

nossa mais que secular Instituição. O que eu posso dizer a todos os senhores e, diretamente a 

Francisco Taglianetti, que   não estou aqui a referenciar o falecimento, mas estou aqui para 

celebrar uma vida, pessoas que se distinguem em sua trajetória terrena por seus exemplos, por 

seus atos, por suas atitudes e por suas ações. E Paulo Roberto Taglianetti certamente é uma 

dessas figuras das quais podemos nos orgulhar de que tenha pertencido a esta Casa e de que 

tenha sido nosso amigo. Com certeza, Francisco, nas manhãs de fim de semana, quando me 

dirigir ao local onde o seu irmão sempre se encontrava, na ante sala da Seção chamada Boliche, 

com absoluta certeza me lembrarei do poeta popular e direi no meu mais íntimo sentimento, que 

naquela mesa estará faltando ele e a saudade dele, com absoluta certeza estará doendo em mim 

e também com certeza em todos os senhores. O segundo voto de pesar é em razão do 

falecimento do Associado Veterano Marcelo Amarante Mendes, pai do ex-Conselheiro e ex-

Presidente da Comissão de Obras, Marcelo Amarante Mendes Filho, ocorrido no último dia 08 de 

junho. A Mesa propõe também um voto de pesar pelo falecimento da Associada Maria Helena 

Guimarães Bianchi, carinhosamente conhecida como Sra. Birda, viúva do ex-Conselheiro Byrd 

Bianchi, ocorrido no dia 1º deste mês. E por solicitação do ilustre Conselheiro Djalma Funaro e 

todos os votos de pesar anteriormente formulados, farei o mesmo, como sendo manifestação 

unânime do Plenário, Conselheiro Funaro propõe voto de pesar pelo falecimento do Associado 

José Eduardo Trindade, que, por muitos anos defendeu as cores do Clube no Futebol, ocorrido no 

dia 03 de junho transato. A Mesa propõe ainda um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Geraldo 

Pessanha, pai da Conselheira Vera Helena Dias Pessanha, ocorrido no último dia 05 de junho. E a 

Mesa, por razões plenamente compreensíveis, propõe um voto de pesar pelo falecimento de um 
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Ilustre Professor da velha, mas sempre nova Faculdade de Direito de São Paulo, Paraninfo de 

minha turma, mestre José Ignácio Botelho de Mesquita, ocorrido no dia 21 de junho passado. E, 

por solicitação do Terceiro Secretário, a que todos nós certamente iremos aderir, também 

proponho um voto de pesar a outro ilustre Professor da mesma Academia de Direito de São Paulo, 

Professor Amauri Mascaro Nascimento. A Comissão de Esportes propõe voto de pesar pelo 

falecimento do ex-atleta de polo aquático do nosso clube e ex-jogador da seleção brasileira de polo 

aquático, Marco dos Santos, também conhecido como "Manguinha", ocorrido no dia 24 de junho 

passado. Eram esses os votos de pesar que eu estendo como sendo de todo Plenário e, se 

porventura, algum Conselheiro for se manifestar a respeito desses votos e quiser particularmente 

fazer menção nós assim o faremos, evitaria em tese que fosse repetido o mesmo voto na Tribuna. 

Mas são votos que irei encaminhar às famílias enlutadas, como sendo manifestação unânime do 

Plenário. ... A Mesa propõe voto de congratulações com a Associada Tais Borja Gasparian, que no 

último dia 2 de junho foi empossada como integrante da Comissão Especial de Defesa da 

Liberdade de Expressão, nomeada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Comissão esta que tem como Presidente o eminente Ministro e Presidente do Supremo Tribunal 

Federal até poucos dias, Dr. Carlos Ayres Brito. 

 
- Manifestação de Conselheiro no plenário no sentido de se associar ao voto de congratulações. 

 

Presidente – Perfeitamente, todos nós vamos, por unanimidade, assim que formos proferidos, 

aderir a este voto. Voto de louvor de iniciativa do ilustre Conselheiro, Dr. José Geraldo Louzã 

Prado, hoje, Diretor Jurídico do Pinheiros, que a Mesa e tenho certeza todos subscrevem, Dr. 

Imperatriz, à equipe médica do Clube, tão bem dirigida por V. Sa. e todos os auxiliares e 

paramédicos, mencionando expressamente, os nomes da Dra. So Jim Kin, da enfermeira Cristina e 

do motorista Alessandro, pelo pronto atendimento que preservou a vida de um ilustre companheiro 

nosso, Diretor Adjunto de Veteranos, Conselheiro Paulo Palo. A Mesa e, eu tenho certeza que todo 

Plenário, propõe um voto de louvor a uma Ilustre Associada do Esporte Clube Pinheiros, só para 

mostrar a qualificação do nosso corpo associativo, que, neste caso tem como Associada a Emérita 

Professora Angelita Habr Gama, uma das mais renomadas cirurgiãs da história da Medicina 

Brasileira e referência mundial na especialidade a que se dedica com fervor sacerdotal e que 

recentemente foi premiada nos Estados Unidos da América, pela Sociedade Americana de Cirurgia 

do Colo e Reto, por haver apresentado o melhor trabalho científico nesta especialidade no ano de 

2013. O Conselheiro Antonio Carlos Fiore propõe um voto de louvor aos associados do Esporte 

Clube Pinheiros, integrantes da equipe de corrida de rua "Marcha Lenta", em função da 

comemoração de seu 10º aniversário, em especial ao associado Marco Aurélio de Oliveira pela 

iniciativa, liderança e organização do evento do dia 28 de junho passado. Submeto também ao 

Plenário, proposta de iniciativa do Conselheiro Gilberto De Luccia, Diretor de Esportes 

Competitivos, endereçada à equipe de Tênis do Esporte Clube Pinheiros, que no dia 31 de maio 

venceu a equipe do Clube Paineiras do Morumbi e conquistou o 17º Torneio de Tênis Adulto da 

ACESC. Voto esse também que estende ao técnico Evanildo Mondeck. Finalmente, se submete ao 

Plenário a proposta de um voto de louvor, que é formulado pela Comissão de Esportes e deste 

voto dou fé, na Seção de Basquete do Esporte Clube Pinheiros na categoria principal há um 

menino, eu acredito que seus 18 anos, que se denomina Bruno Caboclo. E não que eu tenha olhos 

de entender de basquete, mas quem assistia aos jogos logo se via lá um talento nato. Pois bem, 

esse moço vai aos Estados Unidos, se submete a um teste na Liga Americana Profissional, 

chamada MBA, que é o maior campeonato de basquete do mundo e é escolhido para integrar uma 

das equipes profissionais do Basquete norte-americano. Menino formado e aprimorado 
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tecnicamente no Esporte Clube Pinheiros. Com esses votos, passo a palavra, com muita honra, ao 

Sr. Secretário, para as Comunicações da Mesa. 

 

Primeiro Secretário – Comunicamos que se encontram à disposição dos Conselheiros, na 

Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de maio de 2014. 

Recebemos cartas da Diretoria, que estão à disposição dos Srs. Conselheiros para consulta na 

Secretaria Conselho, comunicando alterações em sua composição para o biênio 2013/2015. 

Informamos que se encontra à disposição para consulta, no sítio do Conselho na Internet, o 

Relatório Anual das Atividades do Conselho 2013/2014, apresentado pela Mesa na forma do 

disposto no inciso XXIV, do artigo 14, do nosso Regimento Interno. Informamos que a Diretoria 

atendeu a sugestão apresentada por Conselheiros na reunião realizada pelo Sr. Presidente no dia 

09 de junho, disponibilizando no site eletrônico do Clube o Hino do Esporte Clube Pinheiros, 

podendo ser acessado através do link www.ecp.org.br/institucional/sobre. Finalmente, 

comunicamos que, em virtude de jogo do Brasil, o expediente na Secretaria do Conselho na 

próxima sexta-feira, dia 06, será até as 12h00.  

 

Presidente – Agora, vamos dar início ao Expediente. Apenas em homenagem aos ilustres 

Conselheiros que hoje tomaram posse e estão no exercício do primeiro mandato, o Expediente e, 

até isso foi objeto da reunião que tivemos na Presidência do Conselho, para fixarmos algumas 

ideias a respeito de como se processam essas reuniões, o Expediente é destinado a 

comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter cívico, 

votos de pesar e de júbilo, tirante àqueles que já fizemos. Esse Expediente é utilizado pelos 

Conselheiros que se dirigem à Tribuna e deverão apresentar votos com esse objeto 

especificamente pelo prazo de 03 minutos. Eu vou tomar a liberdade, com máximo respeito, de 

dizer que esse tempo de 03 minutos será observado, para que possamos fluir com a reunião da 

forma mais célere possível.  

 

Clovis Bergamo Filho – ... Tenho dois votos de louvor a endereçar. O primeiro é referente à Festa 

Junina, ao Diretor Social, nosso amigo e companheiro Caco. Ele sempre procura inovar no evento. 

Este ano a gente teve uma adequação da área das crianças e tivemos uma inovação, que é o 

caixa móvel, que acho que quem teve possibilidade de estar na Festa Junina, foi muito apropriado 

e adequado para todos terem um conforto a mais. Gostaria de conceder esse voto de louvor. Outro 

que gostaria, acho que hoje a gente vive numa sociedade tão apressada, que a gente se esquece 

de fazer umas coisas que são mandatórias, a gente tem que sempre agradecer e gostaria de 

agradecer ao período que tive oportunidade de participar na Diretoria, agradecer a confiança que 

obtive e oportunidade de estar desenvolvendo alguns trabalhos. Então, na Diretoria, gostaria de 

agradecer ao Dutra por esse período ao qual tive oportunidade de desfrutar com ele essa jornada. 

Tivemos vários projetos em conjunto com todos envolvidos, mas eu gostaria de formalizar esse 

meu agradecimento aqui, não poderia deixar de fazê-lo. Obrigado.  

 

Arnaldo Osse Filho – ... Venho aqui como Presidente da Comissão de Obras, primeiramente, 

agradecer aos votos que tive na última eleição e espero cumprir o meu mandato com o maior brio 

possível. Venho aqui para comunicar aos senhores o andamento das obras, dos pleitos que a 

Diretoria solicitou para ser aprovado aqui neste Conselho. Nós tivemos a solicitação através do 

ofício DI 283 de reforma do Boliche e do Bolão. Nós recebemos da Diretoria os projetos 

executivos, no caso o projeto foi executado pelo Escritório Mass Arquitetura, com os cronogramas 

e orçamento detalhados. As instalações previstas agora nessa fase. São duas fases de projeto, 

essa é apenas a primeira fase que vai ser executada. 

http://www.ecp.org.br/institucional/sobre
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa (pela ordem) – Dada a pauta que o nobre Conselheiro está 

solicitando, tem um item dedicado a ela, que talvez essa manifestação seja feita no início da pauta, 

assim como foi feito pelo Presidente da Comissão de Finanças, talvez o esclarecimento mais 

próximo da discussão seja mais apropriado para o Conselho, agradecendo a boa vontade do 

Conselheiro.  

 

Arnaldo Osse Filho – Aqui seria apenas uma comunicação, estou apenas comunicando que veio 

para a Comissão de Obras analisar. 

 

Presidente – O senhor pode usar da palavra no momento da Ordem do Dia, já o coloco como 

inscrito, está bem? 

 

Arnaldo Osse Filho – Está bem. 

 

Edgard Ozon – ... Vim aqui dar uma notícia do Campeonato Pan-Americano de Judô, realizado 

em Guaiaquil, Equador, nos dias 24 e 25 de abril e o Esporte Clube Pinheiros forneceu três atletas 

para a seleção masculina e os três atletas se sagraram campeões na categoria de peso, 

recebendo medalha de ouro. Foi Charles Chibana, peso meio leve, Tiago Henrique Camilo, peso 

médio e o Rafael da Silva, o Baby, peso pesado. Os três também se sagraram campeões por 

equipe. Tive individual e equipe de 5, então os três também ganharam medalha de ouro. Então, 

Sras. e Srs. Conselheiros, a equipe de Judô do Pinheiros trouxe seis medalhas de ouro num 

campeonato pan-americano, com 18 países com Judô fortíssimo, como o caso de Cuba, do 

Canadá, Estados Unidos e alguns da América do Sul. Então, nosso Judô está bem evoluído e esse 

campeonato faz pontuação para o ranking mundial. O Charles Chibana passou de 3º para 1º lugar, 

o Rafael Silva confirmou 1º lugar e o Tiago Camilo, que ficou um ano sem competir, porque operou 

o ombro, de 25º passou para 9º lugar. Então, nós temos um Judô muito forte. E para terminar, Sr. 

Presidente, o Campeonato Sub-20, que é de uma idade menor, também tivemos uma medalha de 

bronze. E uma atleta feminina, Flávio Rodrigues Gomes, peso leve, teve medalha de ouro. Então, 

peço, Sr. Presidente, um voto de louvor a esses atletas. Muito obrigado.  

 

Marcelo Favalli – ... O motivo da minha vinda à Tribuna é me associar ao Conselheiro que me 

antecedeu, Clovis Bergamo, no que diz respeito ao voto de louvor que apresentou ao Diretor 

Social, nosso querido Carlos Alberto, Caco, conhecido por todos, que tenho certeza que pelo 

trabalho, pela atenção, pelo carinho que, juntamente com a Diretoria do Clube demonstrou em 

eficiência, em inovação apresentadas à Festa Junina. Ele merece todo carinho, o meu voto de 

louvor a ele por esse lindo trabalho que apresentou. A festa estava realmente muito bonita e muito 

organizada. Em segundo lugar, Sr. Presidente, voto de louvor também ao Diretor Médico da 

fisioterapia, Dr. Imperatriz e ofereço esse voto de louvor em função de inúmeras manifestações 

sobre a eficiência do setor de fisioterapia tem apresentado não só aos atletas, como também aos 

associados que lá procuram uma assistência médica. Era o que tinha para dizer. Muito obrigado.  

 

Presidente – Como ainda estamos no Expediente, eu acabo de receber a proposta de um voto de 

louvor, formulado pelo Conselheiro Cardia, à Associada Mariângela Feliciano, em razão de se ter 

tornado a tenista veterana número 3 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.  
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Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Presidente – ... ainda em homenagem aos ilustres Conselheiros que hoje tomaram Posse e 

exercem pela primeira vez a legislatura, “ A Voz do Conselheiro” tem como objeto proposições que 

digam respeito a reivindicações e anseios dos associados, cujo encaminhamento à Diretoria, ou à 

Mesa do Conselho, será objeto de deliberação pelo Plenário. Há um tempo também de 03 minutos 

para que o Conselheiro apresente essa sua manifestação. E em “A Voz do Conselheiro” só 

podemos ouvir 04 Conselheiros, que são os 04 inscritos pela ordem. Razão pela qual, inicio com a 

palavra do ilustre Conselheiro Peter Burmester, em seguida o Conselheiro Marcelo Giordano 

Beyruth. 

 

Peter Alfredo Burmester – ... Venho falar sobre uma área esportiva cujo anseio dos associados 

está crescendo bastante, o Tênis está morto, o Tênis está parado, precisamos ressuscitar essa 

atividade com o número de quadras previstas, de 24 e que sempre foram júbilo deste Clube. Está 

parado. Volto a falar, está parado, só com campeonatos da Federação, precisamos voltar aos 

associados tenistas não federados através de torneios relâmpagos, que foram sempre uma área 

de muita importância deste Clube, relâmpagos, como torneio de profissionais liberais, do Carnaval, 

Carnaval Fantasia, o torneio com o clube inglês, há mais de 30 anos, ou seja, antes da Segunda 

Guerra Mundial, que desapareceu por completo por nossa iniciativa em grande parte, o torneio das 

damas de clubes amigos, o torneio do Dr. Plínio Azevedo Marques e outros, são torneios 

relâmpagos de duplas que se faziam sempre nos fins de semana e que poderiam congratular e 

congraçar melhor os associados, principalmente depois das obras que, ainda não terminaram e, 

não temos ainda uma ideia completa de quando vamos terminar essa obra. Além disso, temos 

observado algumas falhas no ensino que estão sendo solicitadas pelos associados, o paredão 

atual para os jogadores adultos, pois o mesmo está sendo utilizado para aulas de Kid Tênis, nem 

todos conhecem, mas são os pequenos. Com isso, tenistas, alunos mais avançados estão tendo 

dificuldades em praticar o Tênis, treinar junto ao paredão. A sugestão é que, junto a essa quadra 

em construção perto do restaurante lá do redondo, possamos pôr um pequeno paredão para que 

as crianças pequenas possam utilizar, deixando os paredões tradicionais que, antigamente eram 

dois, como vocês se lembram, para os adultos. Com isso, os professores podem dedicar-se a um 

aluno com maior problema a uma aula especial, ou alguma explicação. Isso vem ocorrendo 

bastante e é uma solicitação dos associados, que se retorne. Muitas vezes o rodízio de aulas... 

 

Presidente – Conselheiro Peter, o tempo escoou. 

 

Peter Alfredo Burmester – Então vamos deixar para outra oportunidade, porque tem bastante. 

Muito obrigado. 

 

Presidente – Com muita honra. Obrigado ao senhor. Pela manifestação do Plenário, considero 

aprovada e será encaminhada a reivindicação à Diretoria, para adoção das medidas cabíveis. Em 

seguida Conselheiro Marcelo Giordano Beyruth. 

 

Marcelo Giordano Beyruth – ... “Venho aqui na Voz do Conselheiro fazer algumas solicitações 

em função dos anseios dos sócios. Um dos primeiros pontos é com relação à Festa Junina. A 

primeira reclamação é que não tinha mesa disponível para todo mundo, as pessoas chegavam as 

19 hs e todas as mesas estavam cheias. Segundo informação da diretoria, a festa começava às 19 

hs e já começava com as mesas lotadas. Acho que vale a pena verificar o numero de mesas para 

a próxima festa e aumentar o número de mesas. O segundo ponto é sobre a barraca árabe, parece 
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que mudaram o fornecedor do ano passado. Nos anos anteriores tinha uma empresa que fazia as 

comidas árabes, e era realmente árabe, tipo esfihas, falafel dentre outras. Neste ano parece que 

trocaram o fornecedor e a comida não estava a contento pelos valores pagos. O terceiro ponto é 

sobre os caixas itinerantes. Várias pessoas reclamaram que os caixas não funcionavam e que 

formavam filas enormes nas alamedas do clube. E que a pessoa que ficava no caixa, andava com 

a maquininha de um lado para o outro, procurando sinal, e as pessoas tinham que seguir a fila 

correndo atrás.  Uma situação incomoda. Acho que a diretoria tem que pensar um pouco mais 

neste assunto, talvez aumentar o número de caixas, para evitar este tipo de problema. Por último, 

Sr Presidente, é com relação ao show, que iniciou muito tarde e várias pessoas de idade ficaram 

esperando por muito tempo, principalmente porque era sexta-feira, show do Bruno e Marrone, um 

dos mais conhecidos e esperados, e o show não começava. Quando começou, o som estava 

muito alto e as pessoas ficaram incomodadas com isso. Próximo ponto é com relação ao 

atendimento no restaurante japonês. Estão dizendo que o atendimento está muito fraco, porque 

está faltando garçons nos dias de pico. As pessoas reclamam que atrasa a comida e fica uma 

situação muito incomoda para o sócio. Terceiro ponto, Sr Presidente, é com relação a qualidade da 

pizza no restaurante do CCR. As pessoas estão reclamando que a qualidade da pizza foi alterada.” 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Por favor, é um Conselheiro que está-se manifestando e nós devemos ouvi-lo com 

respeito. 

 

Marcelo Giordano Beyruth – “Alguma coisa mudou e muita gente está reclamando. Vim 

pessoalmente comer pizza com meus filhos na quinta-feira e senti essa diferença também. Peço 

que a diretoria veja com carinho o que foi alterado, para voltar o que era anteriormente. Outro 

ponto é sobre os carrinhos de transporte interno no clube. Os sócios estão reclamando que a 

velocidade dos mesmos está muito alta nas alamedas. Então, o que foi solicitado? Que coloquem 

um limitador de velocidade nos carrinhos para que diminua a velocidade. De repente pode 

acontecer um acidente, alguém atropelado, uma criança sem querer, ou um idoso e ocorrer um 

problema sério aqui. E por último, os sócios que correm em volta do clube, nas alamedas, estão 

dizendo que quando correm à noite, paralelo à Rua Angelina Maffei Vita, informam que nunca tem 

segurança na região e as pessoas começaram a notar que é muito fácil alguém pular para dentro 

do clube, porque não tem nenhuma cerca, nada que proteja. Então as pessoas solicitaram que 

vale a pena verificar isso. Particularmente corro, mas nunca percebi que fica sem gente na 

redondeza. É bom ficar de olho. Obrigado.” 

 

Presidente – Pela manifestação, considero aprovado e encaminharei os anseios à Diretoria. 

Conselheiro Clovis Bergamo Filho. 

 

Clovis Bergamo Filho – ... Primeiramente, gostaria de lembrá-los que essa eleição foi uma das 

eleições a qual a gente teve um dos maiores números de votantes. Então, o que acontece? O grau 

de representatividade dos Conselheiros eleitos...  

 

Presidente – Tenho certeza que o senhor vai apresentar uma reivindicação. 

 

Clovis Bergamo Filho – Eu estou contextualizando a reivindicação. 
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Presidente – Por isso falei que tenho certeza que o senhor vai apresentar essa reivindicação, para 

que nós não desvirtuemos a natureza do item “A Voz do Conselheiro”. 

 

Clovis Bergamo Filho – Só estou contextualizando. 

 

Presidente – Eu vou aguardar ansiosamente sua reivindicação, por favor. 

 

Clovis Bergamo Filho – Dessa forma, como todos aqui, Conselheiros que foram eleitos, quando 

eu olho para este Plenário vejo os 38 mil sócios, que têm baseados os princípios e valores da 

família pinheirense. Dessa forma, vou formular a reivindicação dos sócios. Como nós somos uma 

família pinheirense e, hoje, nosso Regimento e Estatuto prevê uma ferramenta para o Clube atuar 

em não conformidades de conduta ocorridas dentro da Instituição, mas o mundo mudou e o Clube 

tem que se atualizar. Então venho solicitar, em nome de todos os associados que se reavalie o 

Regimento e Estatuto, o Clube tem que ter uma ferramenta para atuar as não conformidades no 

mundo atual. Então é isso que venho colocar, que o Clube se atualize de forma que um sócio, que 

você não é obrigado a ser sócio do Pinheiros, você é por voluntariedade. As corporações estão 

atualizando seus regimentos internos, o que falo corporações são empresas, para ter essas 

ferramentas de atuação em cima das não conformidades colocadas no mundo virtual. Então é 

essa a reivindicação, que o Conselho trabalhe nessa linha, para que o Clube tenha alguma 

ferramenta para as não conformidades externadas no mundo virtual. Muito obrigado. 

 

Presidente – Pela manifestação do Plenário, considero aprovada, embora tenha prazo e farei por 

escrito ao ilustre Conselheiro, essa matéria já está em amplo estudo, inclusive os senhores têm a 

colaboração de uma das maiores autoridades deste País nessa matéria, que é Conselheiro nosso, 

que só mostra a qualificação da Casa, que é o Dr. Renato Opice Blum. Quarta Conselheira inscrita 

e, portanto, com ela termina-se “A Voz do Conselheiro” é a Conselheira Maria Angélica Prochaska. 

(Pausa.) Não está presente. 

 

Jose Roberto Carneiro Novaes Junior (fora do microfone) – Quando eu cheguei... 

 

Presidente – O senhor é o quinto. 

 

Jose Roberto Carneiro Novaes Junior (fora do microfone) – Quando eu cheguei me informaram 

lá na mesa, que ela não iria participar da reunião, tinha cancelado a inscrição. 

 

Presidente – A assinatura dela está aqui. Na verdade, Conselheiro Novaes, aconteceu com o 

senhor e com outro ilustre Conselheiro, em Reunião anterior. Já há precedente da Casa, não é o 

caso da Conselheira que se inscrevera e que soube que estava adoentada. “A Voz do Conselheiro” 

é destinada aos 04 primeiros inscritos. Eu chamei um por um. Ela não estando presente, ela se 

inscreveu,  chamei-a, masou não se encontra presente. Se eu chamar o quinto e já há precedente 

nessa espécie, inclusive ocorreu com o senhor e com outro ilustre Conselheiro, eu estaria abrindo 

um precedente. Razão pela qual, há uma diferença, isso para os Conselheiros é importante, há 

uma diferença, há uma linha tênue entre “A Voz do Conselheiro” e Várias, eu pediria se o senhor 

tivesse essa compreensão, para não abrir esse precedente, que nós o ouçamos em Várias. 

Marcelo Favalli – Sr. Presidente, pela ordem? 

 

Presidente – Pois não, Conselheiro Favalli. 
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Marcelo Favalli (pela ordem) – Esclarecer uma questão com relação ao nosso Regimento, salvo 

melhor juízo e eu não tenho aqui em mãos o artigo que trata dessa matéria que o senhor se refere. 

 

Presidente – É o Art. 37a. do Regimento. 

 

Marcelo Favalli – Salvo melhor juízo, diz que deverão ser ouvidos no máximo 04 Conselheiros, 

apresentando reivindicações na Voz do Conselheiro. Portanto, não se deve interpretar isso como 

os 04 primeiros inscritos, mas sim 04 Conselheiros. Submeto a sua apreciação nobre, Sr. 

Presidente. 

 

Presidente – Eu sempre entendi assim também, Dr. Favalli, mas é que há um dispositivo... 

 

Marcelo Favalli – Salvo melhor juízo, não está escrito 04 primeiros. 

 

Presidente – Há um dispositivo logo em seguida... 

 

Marcelo Favalli – O senhor quer ler para nós? 

 

Presidente – Eu vou ler para o senhor, que é o que me traz a dúvida, que é o parágrafo 7º do Art. 

37a: “Se estiverem inscritos mais de quatro (4) Conselheiros em uma mesma reunião, as 

inscrições subsequentes às previstas no “caput” deste artigo não serão automaticamente 

consideradas, devendo o Conselheiro, caso queira, se reinscrever na reunião seguinte.” 

 

Marcelo Favalli – O que não deve ser interpretado, se os 04 desistirem nós não temos “A Voz do 

Conselheiro” neste dia. 

 

Presidente – Mas, veja, agora eu vou dar o contrário senso para o senhor: 10 se inscrevem. Seis 

primeiros cancelam os 04 últimos que, porventura, não estavam presentes anteriormente, na hora 

desses 10, serão ouvidos? Não é o caso, repito, porque já houve um precedente, pode ficar 

interpretado com todas as aspas, aspas enormes, como reserva de lugar. Vou lá, me inscrevo, me 

inscrevo, me inscrevo. Você vem a hora que quiser, depois eu cancelo, você fala e eu não. E com 

isso evidentemente se cria um precedente, que não é o objetivo da norma. 

 

Marcelo Favalli – O objetivo da norma, Sr. Presidente, é que 04 Conselheiros no máximo 

apresentem reivindicações, porque senão nós o tornamos letra morta, o próprio item da reunião. 

 

Presidente – Em homenagem ao senhor, eu vou fazer o seguinte, como o Plenário é soberano, o 

senhor pôs sua tese, que me é simpática, pela minha formação democrática, mas só redargui em 

razão de precedente, que não é meu, já antes ocorrera. Como os precedentes podem ser 

superados pela decisão do Plenário, eu vou colocar em votação. A questão factual é clara, 04 

Conselheiros se inscreveram pela ordem, a quarta Conselheira, por razão justificada, se ausentou, 

donde a pretensão do Conselheiro Favalli é de que ouçamos o quinto Conselheiro. O que o 

Presidente esclareceu é que há norma, dizendo que somente os 04 primeiros deverão ser ouvidos. 

Aqueles que entenderem que na hipótese de um Conselheiro cancelar a sua inscrição pode abrir a 

oportunidade para outro e, assim subsequentemente, permaneçam como estão; os que 

entenderem que a norma deva ser interpretada como literalmente está transcrita no Regimento 

Interno, parágrafo 7º do Art. 37a, no sentido de que apenas os 04 primeiros devem ser ouvidos 

queiram-se levantar. (Pausa.) A proposta do Conselheiro Favalli, pelo que posso verificar, está 
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rejeitada. Assim, declaro encerrada “A Voz do Conselheiro” e já coloco mais, a decisão aqui 

democraticamente adotada já fica como praticamente com todas aspas, um pré-julgado, como diz 

muito bem Dr. Toloza, como precedente a ser observado, a menos que outra decisão em sentido 

contrário e na forma regimental venha a derrogá-la. 

 

Marcelo Favalli (fora do microfone) – Isso eu apresentarei para a Mesa. 

 

Presidente – Claro. Próximo item da Ordem do Dia. 

 

 
Item 2 - Apreciação da ata da 632ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de maio de 2014. 

Presidente – Não há nenhuma impugnação. Houve apenas duas propostas, duas formulações de 

retificações apenas de caráter formal, caráter linguístico, mas que não envolvem o núcleo da  

 

 
Item 3 - Apreciação do processo CD-11/2014, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utiilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 
474.538,33,  para  executar  obra  de reforma do Boliche e Bolão. 

Presidente – ... por favor, pelo tempo regimental, apenas em homenagem aos colegas, de 10 

minutos, passível de prorrogação por alguns outros minutos a critério da Mesa, por favor. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – ... Eu analisei o material relativo a essa pauta e verifiquei que a ideia e 

concepção do projeto são bem interessantes e que certamente traria uma melhora significativa 

tanto estética quanto funcional à qualidade do espaço do Boliche e do Bolão. Quanto à planilha 

orçamentária, ela demonstra também estar em conformidade com o projeto, de modo que não gera 

grandes questionamentos. No entanto, não estou aqui para falar do projeto e respectivo custo e 

nem questionar a necessidade dessa obra. Além disso tudo e da justificativa de se atender 

inúmeras solicitações dos associados, como colocado e, que a meu ver é uma justificativa vaga e 

sem fundamento, eu entendo que para análise dessa matéria deveríamos também considerar 

outros aspectos e é isso que quero colocar. Primeiramente, novamente nós estamos falando de 

um assunto de obra de maneira pontual, sem a presença de esclarecimentos sobre o 

planejamento do Clube como um todo, que traga informações sobre outras necessidades e 

critérios de prioridade. Para mim pelo menos, sem isso, a análise se torna parcial e 

consequentemente prejudicada para uma deliberação com segurança. Lógico que saber sobre as 

demais ações em curso e pretendidas pela Diretoria e como ela vai abordar isso ao longo do 

tempo ao menos em médio prazo é básico e essencial para que tomemos uma decisão sensata e 

coerente. O segundo aspecto que queria colocar é relativo ao momento em que o Clube se 

encontra quanto às benfeitorias realizadas. Recentemente nós entregamos a maior obra da história 

deste Clube, diga-se de passagem, talvez a mais polêmica e turbulenta também em virtude dos 

problemas de orçamento e prazo que todos nós já conhecemos. Temos obras a serem concluídas, 

como o nobre Conselheiro Peter já disse aqui, as quadras cobertas de Tênis. Recentemente 

aprovamos e iniciamos a obra da ampliação da Brinquedoteca. Temos obras de manutenção a 

serem estudadas e efetuadas. Já sabemos que a Diretoria já desenvolveu projeto relativo à piscina 

infantil coberta, inclusive já até locou placa a respeito no local. Ou seja, o momento agora é de 

terminarmos o que está em aberto.  Em paralelo, retomarmos um trabalho de planejamento amplo, 

técnico, apartidário de forma que a gente possa retomar esse caminho do planejamento. Nesse 

sentido, acho que vale lembrar que a Diretoria no período de campanha das últimas eleições 
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anunciou a revisão ou execução de um novo Plano Diretor de Desenvolvimento e do consequente 

plano de obras. Então, realmente há necessidade de caminharmos nessa direção do planejamento 

e não na de propor obas novas de benfeitorias de forma isolada e anteriormente a um trabalho que 

nos traga um ordenamento racional das nossas necessidades, prioridades e outros problemas, 

inclusive salvo as obras iniciadas e as já deliberadas e aprovadas por este Conselho e as de 

manutenção, meu entendimento é que não deveremos aprovar mais nada antes da elaboração 

desse Plano Diretor, proposta pela própria Diretoria. O terceiro ponto e último que queria colocar, 

Sr. Presidente, diz respeito à falta de vínculo dessa obra pretendida, reforma do Boliche, com a 

previsão orçamentária de 2014. A nossa previsão contempla uma relação de obras e essa obra do 

Boliche não está nessa relação. Ora, Presidente, nós temos um Plano Diretor de 2009 que já 

sabemos que está sendo completamente desrespeitado, não tem sido seguido, a Diretoria sequer 

tem apresentado um cronograma básico das obras aprovadas e pretendidas, então o que nos resta 

é seguir essa previsão orçamentária, ao menos isso. Então, diante dessa situação e, ainda 

considerando que essa obra do Boliche não tem caráter de manutenção, entendo que isso 

impossibilita apreciação e votação desta no dia de hoje. Caso contrário, Sr. Presidente, ou seja, 

aprovarmos algo em divergência com o que já foi deliberado há seis meses acho que irá 

configurar, além de uma grande incoerência, um grande desrespeito a esta Casa. Então, assim, 

Presidente, diante do exposto e com todo respeito aos usuários do Boliche e demais 

frequentadores, proponho que essa matéria seja retirada de pauta e que retorne num contexto 

adequado. Era isso que tinha a propor e falar. Muito obrigado.  

 

Presidente – Perfeito. Essa proposta será apreciada como questão prejudicial no momento da 

votação. 

 

Silvia Schuster – ... Eu já venho aqui, fui atrás de vários dados a respeito do nosso Boliche, a 

respeito dessa obra, venho representando 800 pessoas que frequentam o Boliche, uma Seção que 

tem 1.500 inscritos, mas que frequentam efetivamente são 800. Nós temos muitas equipes, são 15 

equipes femininas, 6 equipes masculinas e 20 equipes mistas. Amanhã mesmo começaremos um 

novo torneio. A Seção de Boliche vem crescendo e sou uma que estou aplaudindo o que está 

sendo feito, estamos tendo muitas escolinhas, estamos tendo criança, estamos tendo torneio, 

trazendo gente nova. Nós, associados e frequentadores do Boliche não entendemos o que 

aconteceu. Estava na proposta orçamentária de 2013 a reforma do Boliche. Quando chegou ao 

final do ano tivemos uma surpresa, foi suspensa essa reforma. Fomos atrás saber o que tinha 

acontecido. É exatamente para cumprir com os trâmites, porque não é apenas uma manutenção, 

que é uma coisa que tem sido feita durante anos lá no Boliche, então nós temos a pista, os pinos 

que são arrumados, então, tudo isso é manutenção, eles pintam, eles trocam, tudo isso é 

manutenção. Dessa vez, para cumprir todos os trâmites, o Art. 36 senão me engano do Estatuto, 

que define o que é manutenção e o que é obra, que é o caso que está acontecendo. Por isso que 

está sendo pedida aqui para o Conselho essa verba, não é manutenção, realmente o Heitor tem 

razão, não é manutenção, por isso que essa obra está sendo pedida para ser aprovada. 

Particularmente, acho que é uma necessidade muito grande, em 30 anos que jogo Boliche nunca 

houve uma reforma como essa e precisamos dela. Cheio de criança indo lá, praticando, novos 

adeptos, tem que ser uma coisa mais agradável. O ambiente do Boliche está ficando ultrapassado, 

então, essa reforma vem realmente para combinar com tudo que está acontecendo. Amanhã, se 

vocês quiserem, podem assistir ao começo de mais um torneio, que é mais uma das 

grandiosidades desse Boliche. Muito obrigada.  

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sr. Presidente, posso fazer um aparte à Conselheira Silvia? 
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Presidente – O aparte é para ela, mas ela já terminou a fala. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Cheguei atrasado. 

 

Presidente – Já terminou e até já saiu da Tribuna, já estava chamando o ilustre Conselheiro 

Marcelo Grassi. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Se não posso, respeito. 

 

Presidente – Aparte, sei que de sobejo todos conhecem, não é formulado a mim, pode-se dirigir 

diretamente ao Conselheiro, desde que esteja na Tribuna e conceda o aparte. 

 

Marcelo Grassi – ... Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizar e dar as boas-vindas a 

todos os Conselheiros eleitos na última eleição, especial àqueles novatos, já que precisamos de 

renovação, novas cabeças, novas ideias e especialmente aos sete novos da Chapa Tradição unida 

com a Transparência, são sete novatos e tem muito a dar ao nosso Clube, o único velhinho da 

chapa sou eu, o Veterano aqui. Estou completando 60 anos de Clube praticamente e já milito aqui 

há 16 anos. Então, acho que todos nós temos que ter a dimensão de tudo que falamos aqui e, 

mais do que isso, temos que ter a responsabilidade não só no que dizemos, mas o que 

escrevemos e principalmente o que fazemos, ou seja, as nossas ações. E em nossa ótica a 

Diretoria teria que ser o exemplo disso, mas infelizmente não é o que vemos aqui. Me antecedeu 

senão me engano, não conheço, foi o Conselheiro Heitor, que era justamente o que viria falar, se 

não somos a voz dos associados nós também deveríamos ser ouvidos em tudo que dizemos aqui, 

então, é isso que viria cobrar aqui também, um planejamento de prioridades para que pudéssemos 

estudar e não simplesmente aprovar. Como falei, todo mundo aqui geralmente puxa sardinha para 

uma ou outra Seção. Participei de várias e competi por muitas pelo Clube, mas fui formado no 

Tênis e o Tênis tem sido penalizado ao longo de todos esses anos. Tudo que é aprovado aqui, 

mesmo que não seja por nós leva chancela da Diretoria e todos somos responsabilizados. Para os 

novatos gostaria de dizer, falei de novas cabeças e novas ideias, que o grupo que comanda o 

Clube está completando 30 anos. 

 

Presidente – Conselheiro Marcelo, com muita honra e com máximo respeito, o item 3 da Ordem 

do Dia é utilização do Fundo Especial para reforma do Boliche e Bolão. O pedido é uma 

autorização de verba, a causa de pedir é essa reforma. Eu pediria a V.Sa, respeitando a liberdade 

de expressão, que se ativesse ao tema, por favor. 

 

Marcelo Grassi – Sr. Presidente, só dei uma introdução para que os novatos saibam alguma 

coisa. 

 

Presidente – Percebi que alguns minutos o senhor se dedicou ao introito, mas o introito já está 

praticamente se concluindo em manifestação onde o objeto deste item da Ordem do Dia sequer de 

raspão foi ventilado. 

 

Marcelo Grassi – Como falei, concordei com o Conselheiro Heitor, que acho que deveríamos ter 

um planejamento de prioridades, que a Diretoria compartilhasse com todos os Conselheiros antes 

que fossem feitas aqui as propostas. Tenho certeza que a obra será aprovada, mas o histórico do 

grupo diz que as obras podem atrasar, as obras podem custar duas a três vezes o aqui aprovado, 
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pode ter contrato rompido ou podem até não ser realizadas. Então, diria o seguinte, o Tênis, 

falando de prioridades, me permita voltar um pouquinho sobre aprovação de obras, desta Diretoria, 

prioridades apresentadas aqui no Conselho, o Estacionamento... 

 

Márcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho (aparte) – Você falou de obras previstas e não 

concluídas, é isso? 

 

Marcelo Grassi – Sim, vou exemplificar para o senhor. Isso aqui nos remete, como nós falamos, 

nas prioridades às vezes apresentadas, como falei da responsabilidade, nós somos cobrados 

pelos nossos eleitores de tudo que se passa aqui, então, por exemplo, vamos voltar um pouquinho 

no tempo, nas prioridades de 2009, um Presidente antes... 

 

Presidente – Mas continua não sendo a Ordem do Dia, Conselheiro, não posso permitir que o 

senhor prossiga. 

 

Marcelo Grassi – Desculpe, nobre Presidente, fui aparteado para explicar por que pode não ser 

concluídas. Posso dar o exemplo? 

 

Presidente – Este Conselho não decide por hipótese, Sr. Conselheiro. 

 

Marcelo Grassi – Posso dar o exemplo do que aconteceu aqui? 

 

Presidente – Nem sei se vou viver até amanhã, são hipóteses. 

 

Marcelo Grassi – Acho altamente significativo e o senhor poderá me dizer se sim ou não. 

 

Presidente – Pois não. 

 

Marcelo Grassi – Prioridades 2009: Estacionamento foi feito, Lanchonete do Futebol foi feita e 

recauchutado duas ou três vezes e também foi aprovado aqui a Lanchonete do Tênis, na ordem de 

R$750 mil na época e que até hoje não foi realizada. Então, gostaria que o senhor fizesse dois 

questionamentos à Diretoria. Primeiro, essa obra do Tênis, aprovada neste Conselho por todos 

nós, somos todos responsáveis, por que não foi realizada? E onde ou a que se destinou os R$750 

mil da época? 

 

Presidente – Conselheiro, além de ser impertinente, respondo ao senhor, o que veio ao Conselho 

foi o pedido de autorização. O Conselho autorizou, o ato de gestão e é estatutário, ele é exercido 

pela Diretoria, presente o binômio, dois requisitos: oportunidade e conveniência. Nesta seara, o 

Conselho Deliberativo, que é um Órgão soberano e independente, ele não pode se imiscuir em ato 

de gestão. Da mesma forma, como de gestão não pode se imiscuir nos atos do legislativo. 

Continuo dizendo, o senhor sabe do respeito que lhe tenho, o tema da ordem do dia até agora não 

foi abordado, o tempo do senhor está fluindo e a marcha do tempo é inexorável, o senhor ainda 

não abordou esse assunto e que é próprio de Várias. Em Várias nós todos ouviríamos o senhor 

com muita honra, mas nesse item da Ordem do Dia não é possível, pediria que o senhor 

concluísse, por favor. 

 

Marcelo Grassi – É que fui aparteado, então, quis responder a ele. Outro questionamento, como 

falou o Sr. Heitor, temos obras inacabadas, como o chamado complexo Faria Lima. Só gostaria de 
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saber, porque a Diretoria nessa última proposta justificou ter terminado e gasto R$58 milhões na 

obra. 

 

Presidente – Sr. Conselheiro, infelizmente não posso prosseguir, é assunto de Várias e estamos 

discutindo um pedido de autorização para reforma do Boliche e Bolão. O tempo de V. Sa. está 

esgotado. Espero ter um biênio um pouco tranquilo. 

 

Marcelo Grassi – Só terminando então. 

 

Presidente – Com muita honra. 

 

Marcelo Grassi – Eu quis lembrar que todo mundo puxa a sardinha, então gostaria de fazer uma 

proposta em relação a isso. Nada contra o Boliche, fui fundador de um time, de uma equipe e 

joguei por muitos anos, mas a minha proposta, que gostaria que o senhor encaminhasse a todos 

os Conselheiros é que, primeiro se terminassem as obras inacabadas e, em seguida que se 

apresentasse e começasse as outras novas. Muito obrigado. Gostaria também de pedir um favor 

ao senhor, que constasse na íntegra a minha fala. 

 

Presidente – Não tenha dúvida que vai constar na íntegra, só que a matéria invocada  não poderá 

ser colocada em votação, porque não diz respeito à Ordem do Dia. Mas todos ouviram, está 

constando em Ata que o senhor tem esse ponto de vista de obras inacabadas e de outras 

prioridades. Mas pode fazer a proposta? 

 

Marcelo Grassi – Mas pode fazer a proposta? 

 

Presidente – Sim, tranquilamente. 

 

Marcelo Grassi – Muito obrigado. 

 

Presidente – Com muita honra. 

 

Marcelo Favalli – ... A proposta, segundo consta dos objetivos, é uma obra de melhoria de 

sistema de controle de pontuação, longarinas, cadeiras, mobiliários, troca de piso, etc. Maravilha! 

Aliás, o Clube tem recebido obras que embelezaram o Clube e enchem os olhos inclusive de 

convidados nossos, além de nós próprios. Eu só quero aproveitar, Sr. Presidente e, obviamente 

essa não é matéria específica que coloco à apreciação e para reflexão, que é o seguinte: há 

muitos anos fui jogador de Boliche, aliás, desde jovem joguei muito Boliche, sempre gostei muito e 

depois me afastei. Ao que se saiba, o Clube Pinheiros a pista é de 9 pinos, né? 

 

Presidente – Sim. 

 

Marcelo Favalli – E parece que esse é o estilo alemão do Boliche. 

 

Presidente – Sim. 

 

Marcelo Favalli – O estilo americano, salvo melhor juízo, tem 10 pinos. Nós temos oito canchas 

pareadas duas a duas. Gostaria de deixar apenas a sugestão, Sr. Presidente, sei que não é este o 

momento que cabe, mas não importa, a Diretoria imagine uma forma de transformar duas canchas, 
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das oito que temos no Boliche americano, porque salvo melhor juízo, apenas o Clube Pinheiros e 

uma longínqua cidade esquecida do interior do Rio Grande do Sul, que ainda tem cancha de 9 

pinos. E ao revés, as pistas com 10 pinos recebem inclusive torneios de âmbito internacional e 

mundial. Fica apenas essa sugestão. Muito obrigado.  

 

Presidente – Eu irei encaminhar a sua sugestão, apenas assinalo que o Futebol tem mais de 120 

anos praticamente com as mesmas regras e até hoje ele chama a emoção de todos aqui presentes 

e do mundo todo. Conselheiro Arnaldo Osse, o que o senhor falara na comunicação, que tem 

tempo limitado de 3, agora o senhor tem o tempo de 10 para suas considerações, em seguida 

Conselheiros Antonio Moreno e Mario Gasparini. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco (fora do microfone) – Muito me honra me chamar de Gasparini. 

 

Presidente – Dr. Gasparini levantou a mão, as retinas estão cansadas, mas ainda enxergam bem. 

 

Arnaldo Osse Filho – Os cumprimentos eu já fiz anteriormente. Como havia informado, o Boliche 

e o Bolão, recebemos através do DI 283/14, da Diretoria, um ofício solicitando autorização de 

verba especial para reforma do Boliche e Bolão. Junto com esse ofício veio acompanhado o 

projeto detalhado, cronograma de obra e orçamento das obras. O projeto foi elaborado pelo 

Escritório de Arquitetura, Mas Arquitetura. Nesse projeto existem duas fases, essa é a primeira 

fase do projeto, que consta alteração do piso, aumento do patamar para colocação de mesas, 

instalações de tubulações secas, o restante, da parte elétrica vai ser feita pelos funcionários do 

Clube, a pintura também nessa fase é necessária, vai ser feita por funcionários do Clube. A 

Comissão de Obras alertou apenas à Diretoria com relação ao prazo de entrega do piso vinílico e 

sugerimos a separação das licitações com a parte de obras civis, a parte de longarina separada, o 

piso separado, isso porque são itens que vêm evitar a bitributação e são também serviços mais 

específicos que não haveria um BDI em cima desse serviço, que são carpete, a marcenaria, as 

longarinas, mesas e cadeiras e a parte de tecnologia. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – A Comissão de Obras, tendo em vista essa obra 

não constar do rol de obras aprovadas no orçamento, tendo em vista que também durante o 

processo de discussão do orçamento tampouco foi trazida para discussão, como que a Comissão 

de Obras vê esse pedido totalmente novo em relação ao que se havia discutido tanto no aspecto 

de orçamento quanto também ao processo de discussão do orçamento. 

 

Arnaldo Osse Filho – Essa obra veio por solicitação do Boliche e como a própria Conselheira 

Silvia Schuster falou anteriormente, essa obra está na previsão de 2013, pelo que eu saiba. 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: pelo que saiba ou a confirmação? 

 

Presidente – Debates não, vamos deixá-lo falar, quem assim o desejar falar se inscreva. 

 

Arnaldo Osse Filho – Luís, só para você saber, todo ano, durante as férias é feito um serviço de 

manutenção no Boliche. Essa reivindicação feita pelo pessoal do Boliche é para melhorar as 

instalações do Boliche e pelo que tinha conhecimento estava na previsão de obras da Diretoria. 

Acho que a parte do elevador, Presidente, eu deixarei para falar no item próprio. Com relação a 

obras seria isso que teria que falar, está no parecer da Comissão de Obras. 

 



17/51 

 

Andreas de Souza Fein (aparte) – Só um esclarecimento. No item 4 do parecer da Comissão de 

Obras está dizendo que esse orçamento se refere apenas à fase 1 do projeto. O que estamos 

aprovando aqui? Estamos aprovando uma reforma com uma verba parcial, não sabemos quanto 

vai ser o total da reforma? Ou esse é o total da reforma?  

 

Arnaldo Osse Filho – Esse é o total de um projeto, que existem duas fases, estamos aprovando a 

primeira fase do projeto, que são esses itens que estão orçados. 

 

Andreas de Souza Fein – Em nenhum lugar está dizendo que têm duas fases aqui no parecer da 

Comissão. 

 

Arnaldo Osse Filho – Aqui. 

 

Andreas de Souza Fein – Onde, por favor? 

 

Arnaldo Osse Filho – No item 4. 

 

Andreas de Souza Fein – No item 4 está dizendo que essa aqui é a primeira fase. 

 

Presidente – Qual item que o senhor se referiu, Conselheiro Fein? 

 

Arnaldo Osse Filho – Referimos aqui no item 4: o orçamento refere-se apenas à fase 01 do 

projeto. 

 

Andreas de Souza Fein – Exato, mas essa é minha pergunta: Se o senhor só tem a fase 1 devo 

imaginar que há outras fases. 

 

Arnaldo Osse Filho – Existem outras fases, mas agora estamos orçando só a fase 1. 

 

Andreas de Souza Fein – Mas a pergunta que fiz ao senhor é a seguinte: Qual será o valor total 

da reforma do Boliche? Porque o que quero saber é se daqui a pouco haverá outro pedido de 

verba complementar adicional aos R$475 para terminar a reforma, ou seja, não sabemos o que 

estamos aprovando. 

 

Arnaldo Osse Filho – Sabemos exatamente o que estamos aprovando, são esses itens que estão 

aqui. Se a segunda fase for executada vai ter que provavelmente vir ao Conselho solicitar. 

 

Andreas de Souza Fein – Então, é uma reforma incompleta. 

 

Arnaldo Osse Filho – Negativo, não concordo com você. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre (aparte) – Um aparte, por gentileza? Analisando as plantas, lendo 

as observações ficou claro que não está previsto nessa verba que está sendo discutida, o piso da 

pista do Bolão, o vidro da entrada do Boliche, o forro, as luminárias, manutenção dos caixilhos 

existentes, reforma do sistema do ar condicionado, toda parte elétrica, luminárias, quadro de 

distribuição, componentes, mais a mão de obra correspondente, só está previsto na verdade de 

elétrica infraestrutura e a pintura, que significa o material e mão de obra. Tudo isso na verdade se 

não for executado com essa verba inviabiliza a inauguração dessa nova obra. 
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Arnaldo Osse Filho – Não, nós vamos fazer agora nessa etapa, nessa primeira fase de projeto, 

seja bem claro, o que está sendo orçando é piso vinílico, aumento do patamar, trocar dos 

assentos, colocação de vidro, separando as canchas e a parte de instalação elétrica é tubulação 

seca e a parte de fiação, essa fase será feita pelo pessoal do Esporte Clube Pinheiros. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Vai precisar ter uma verba para isso, não está previsto aqui, 

mesmo sendo funcionário do Pinheiros. 

 

Andreas de Souza Fein – Só queria terminar meu aparte e já te deixo à vontade. Quer dizer, ou 

seja, nós não sabemos qual vai ser o valor total da reforma. 

 

Arnaldo Osse Filho – O que está sendo orçado aqui é para esses itens da primeira fase do 

projeto. 

 

Andreas de Souza Fein – Quer dizer, nós estamos discutindo uma parte de uma reforma cujo 

valor total nós não sabemos qual será. 

 

Presidente – Posso tentar explicar, embora não seja da minha área? A Diretoria solicita 

autorização do Conselho para utilizar recursos do Fundo Especial, e aí vai o primeiro 

esclarecimento. Se fosse para manutenção, ela poderia se valer apenas e tão somente do Custeio 

e necessidade não haveria de submeter à matéria ao Conselho. Mas como vai usar Fundo de 

Investimento, por força de lei é obrigatória autorização prévia do Conselho, é o Art. 36, do 

Regimento Interno da Diretoria, que estabelece, essa é a nossa competência, para utilização de 

verba de investimento para finalidade, além de outras, de obras. Se estabelece aqui  que o valor 

solicitado e que se pede autorização é de R$474 mil e alguma coisa para obras civis, Dr. Fein, 

carpete, marcenaria, longarinas, mesas e cadeiras e tecnologia. E coloca na última frase do item 4: 

no orçamento apresentado não está prevista a execução de pintura, instalações elétricas, só a 

tubulação seca, iluminação e forro, pois esses serviços serão realizados pela mão de obra do 

Clube, o orçamento refere-se apenas à fase 01 do projeto. Acho que é isso que o senhor está 

perguntando. 

 

Andreas de Souza Fein – Minha pergunta, Sr. Presidente, se deve ao seguinte fato, eu tenho 

certeza que a Diretoria está interessada em atender ao anseio de um grande número de 

associados, mas o que me chama atenção é que estamos discutindo aqui uma fase de quantas eu 

não sei. 

 

Presidente – A dúvida do Conselheiro... 

 

Andreas de Souza Fein – Só para terminar, se o senhor me permite. 

 

Presidente – Claro. 

 

Andreas de Souza Fein – Eu gostaria de saber se estamos aprovando 10%, 20%, 38,43%, 

93,78%, 100%, eu não sei. Eu tenho a preocupação de que daqui a três, quatro meses vem aqui: 

Agora tem o orçamento para a fase 2, é R$1.385.434, e aí a coisa fica um vulto que ninguém sabe 

onde vai terminar. Essa é a razão de ter perguntando por que fase 1, fase 2, fase 3? 
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Presidente – A pergunta do Conselheiro Fein é se essa autorização de R$440 e poucos é 

suficiente para realização das obras... 

 

Andreas de Souza Fein – Não é essa minha pergunta. 

 

Presidente – Qual é? 

 

Andreas de Souza Fein – Qual será o valor total da reforma, já que aqui estamos discutindo a 

fase 1 e quantas fases serão? 

 

Presidente – Não é questão de pergunta. 

 

Arnaldo Osse Filho – Só um esclarecimento para você, nós temos o projeto detalhado no 

Conselho. Para essa fase 01 é esse valor. 

 

Andreas de Souza Fein – Me desculpe, o senhor não pode apresentar ao Conselho uma parte do 

projeto e dizer: o resto todo está lá. No mínimo o senhor deveria dizer o seguinte: eu peço R$3 

milhões, o detalhamento de R$500 mil está aqui, o resto está lá, mas já dizer o total.  

 

Arnaldo Osse Filho – Não concordo com você. 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Um minutinho só. 

 

Andreas de Souza Fein – Meu aparte está colocado, agradeço. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Só para complementar. Para executar o restante desse serviço 

que enumerei, em 60 dias, que é a fase 1 não vai ser possível, porque não tem a verba aprovada. 

 

Arnaldo Osse Filho – A verba nós trouxemos aqui para aprovar. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Vai ser discutido isso? 

 

Arnaldo Osse Filho – Exatamente. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Agora, o restante dessa obra vai demorar mais do que 60 dias, 

então deixo um alerta aqui: a verba que está sendo discutida não é o suficiente para concluir a 

obra, incluindo a fase 2, e o prazo também não é suficiente. 

 

Arnaldo Osse Filho – Não estamos pedindo dinheiro para a fase 2, estamos pedindo dinheiro 

para a fase 1 apenas e a mão de obra vai para serviço de Custeio. 

 

Presidente – Debates não. 

 

Silvia Schuster – Pode me dar um aparte? 

Presidente – É para ele. Presidente, vamos fazer o seguinte, essa é uma prerrogativa que tenho: 

à luz dos questionamentos havidos e para que todos nós possamos nos inteirar do que se passa, 
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eu vou solicitar ao Presidente da Diretoria, por si, que nos honra com a presença, por si ou por 

quem V. Sa. houver por bem indicar, que, por favor, ao final da matéria em discussão preste os 

esclarecimentos cabíveis, à luz dos questionamentos feitos em Plenário. 

 

Silvia Schuster (aparte) – Essa primeira fase é só de construção de obra. Depois vamos ter 

aquela parte dos painéis, da parte eletrônica, aí é outra coisa, mas não deve ficar muito, é uma 

parte de tecnologia, que ainda não pôde ser orçada. Agora, tecnicamente deve ficar uns R$80 mil. 

 

Presidente – Quem propôs é que deve manifestar aquilo que pretende realizar. Então, vamos 

ouvir o Diretor Presidente ou quem S.Sa. indicar, para que esclareça ao Plenário, senão vamos 

ficar aqui divagando e tentando psicanalisar qual foi a intenção da Diretoria e não é essa nossa 

função. 

 

Antonio Moreno Neto – ... Senhor Presidente, foram colocadas aqui várias sugestões, 

alternativas e também algumas considerações que gostaria de colocar uma opinião. Acho que não 

é só o Boliche, a pista de atletismo tem que ser reformada, o Futebol foi trocada a grama sintética, 

a piscina das crianças tem que ser feita, enfim, as reformas que o Clube necessita, os setores 

necessitam precisam ser feitas, é lógico, sempre com aprovação deste Conselho, mas, 

contrariando até o que o Conselheiro Heitor falou, porque esperar um Plano Diretor ser aprovado 

por esta Casa para fazer, o Pinheiros não pode esperar, o Pinheiros não vai fazer nenhuma coisa 

que seja um absurdo, mas também não pode ficar esperando aprovar um Plano Diretor para fazer 

uma reforma. Aliás, se os senhores e senhoras lerem a proposta, na realidade ela tem uma parte 

que é totalmente manutenção, ou seja, poderia ser feita com verba de Custeio. E em minha 

opinião, a Diretoria, com responsabilidade, veio a esta Casa para autorizar. Se vocês notarem, até 

um comentário da Silvia agora pouco, se vocês notarem no parecer da Comissão de Obras, 

rapidamente: as obras civis são R$122 mil e poucos, carpete, manta vinílica e piso tátil R$167, 

marcenaria R$40, longarinas R$42, mesas e cadeiras R$53 e tecnologia R$49. O que entendi 

dessa proposta é que essa reforma a princípio está melhorando o conforto no Boliche e 

principalmente colocando uma tecnologia nova, é isso que estou entendendo, que é tecnologia de 

controle de pontuação, e tudo isso que não temos. E também, segundo a planta aqui apresentada, 

ela atinge e cumpre esse objetivo. Nesses itens, se o senhor for ver, vários são de Custeio, que 

não precisariam vir a esta Casa, mas acho que foi uma condição cautelosa da Diretoria e acho que 

está suficientemente aqui explicado para aprovarmos essa reforma. É esse meu parecer, 

Presidente. Obrigado.  

 

Presidente – Já havia dito, o senhor esclareceu melhor ainda, a partir do momento que solicita 

execução dessa reforma utilizando-se Fundo de Investimento é obrigatória autorização do 

Conselho, por isso que veio a matéria para cá.  

 

Mario Montenegro Gasparini – ... Em primeiro lugar, acho que é importante registrar que a gente 

nota ao longo das últimas reuniões uma evolução no material enviado ao Conselho no que diz 

respeito às obras, que é algo que a gente deve realmente pontuar e agradecer à Diretoria pelo 

cuidado que tem procurado imprimir seus atos aqui ao Conselho. Por outro lado, não há como 

também deixar de criticar erros que ainda continuam acontecendo. Não creio que o Dr. Dutra ou os 

integrantes da Diretoria devam se sentirem incomodados, eu vi aqui hoje, quando o Conselheiro 

Marcelo Beyruth estava fazendo alguns comentários críticos, muitas pessoas se incomodando. 

Quando a gente reconhece os erros, os corrige e melhora, não é porque a pessoa está criticando 

ou está dando outro ponto de vista que está querendo destruir o que foi feito. Então, é importante 
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que tenhamos em mente, eu queria até na verdade apelar aos Srs. Conselheiros, nós temos uma 

legislatura nova, temos novos integrantes, temos pessoas capazes aqui de entender que a gente 

precisa, quando está aqui, se despir um pouco das colorações políticas. Venho falando isso ao 

longo do tempo, já virei até motivo de gozação de alguns colegas, mas está difícil de entender 

essa parte. A despeito de como bom vieram essas obras todas que estão apresentadas aqui nós 

não podemos deixar de entender que temos que colocar o bonde no trilho, nós não queremos mais 

que aconteça o que aconteceu no Estacionamento, nós não precisamos mais disso. Eu gostaria de 

chamar os senhores à reflexão, a Diretoria realmente tem a obrigação dos atos de gestão, ela 

precisa gestionar, precisa fazer, mas esses atos de gestão devem ser baseados no desejo da 

comunidade e não da Diretoria e não de qualquer grupo político, as decisões que a Diretoria toma 

são no sentido de atender as demandas da comunidade e, eventualmente, é o que a gente tem 

visto, em razão dos ânimos acirrados do ponto de vista político, não tem havido debates. Talvez a 

gente, como o Dr. Moreno disse aqui e, permita-me discordar, acho que não podemos continuar 

errando, não é porque não temos um Plano Diretor adequado ou que a gente não queira seguir 

que a gente não deva pelo menos olhar para ele. Nós aprovamos esse plano há poucos anos, que 

é na verdade resultado de vários outros planos e só vamos poder considerar um Plano Diretor, 

quando todos os integrantes das forças políticas do Clube forem ouvidas e esse Plano Diretor 

expressar o que deseja a comunidade do Clube, porque senão vai ser o plano, como já foi o do Dr. 

Rudge, do Dr. João Benedicto, do Dr. Arlindo ou eventualmente esse, que foi o do Toni. 

 

Antonio Moreno Neto (aparte) – Eu não falei que não tem que seguir que seguir o Plano Diretor, 

eu falei em reformas, repaginações ou algumas coisas que são até de manutenção não carecem 

de aprovação de um Plano Diretor. O Plano Diretor foi apresentado e aprovado por este Conselho 

em nossa gestão e temos que segui-lo sim. Acho que não é esse o aspecto, só estou colocando, 

ninguém quer deixar de seguir Plano Diretor e foi o primeiro Plano Diretor que foi aprovado no 

Conselho do Esporte Clube Pinheiros. Então, queria deixar bem claro isso. E fizemos uma obra 

que não estava no Plano Diretor, que foi o Restaurante Japonês, na realidade houve uma 

supressão por esquecimento, que foi uma falha muito grande e hoje é um sucesso. É só isso. 

Obrigado. 

 

Mario Montenegro Gasparini – Me expressei mal, o senhor disse que talvez não devamos 

esperar, mas então, como diz Dr. Toni, se não devemos seguir o Plano Diretor, ele deve concordar 

também que devemos retirar de pauta essa discussão. E não é nada contra os bolicheiros, o 

Boliche é uma área de destaque do Clube, tradicionalíssimo no Clube, a gente tem orgulho de ter o 

Boliche no Clube, como disse aqui o nobre Conselheiro Favalli, na verdade somos detentores de 

uma bandeira que está segurando essa tradição do Boliche alemão. Eu acho que não é nada 

contra o Boliche, como também não era nada contra o Futebol, quando houve aquela discussão 

aqui sobre aprovação da grama, como também não é nada contra a pista, mas as prioridades têm 

que ficar claras, nós não podemos pura e simplesmente pinçar coisas. E é isso que vou fazer 

agora: Mas é isso por quê? Depois vem o quê? Qual vai ser a próxima obra?  Nós aprovamos na 

previsão orçamentária umas sete obras devemos segui-las. Se nós nos equivocamos não tem 

problema nenhum, é o que eu disse: inteligente é aquele que reconhece o erro e o corrige: Olha, 

não nos esquecemos do Boliche, está aqui desde 2013, precisa disso. Agora, não há a menor 

condição de a gente discutir essa obra que não está nem prevista, que veio na verdade instruída 

de maneira melhor do que as anteriores, mas ainda não de maneira adequada, porque vamos ter 

mais fases de obras que não estão nem previstas. Aliás, como também vai acontecer numa 

discussão próxima aqui sobre a reforma do centro esportivo, ainda não estamos nem falando, 

parece que os elevadores já estão ou não comprados, então, a gente precisa ordenar essa parte. 
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Isso não é crítica, Sr. Presidente, gostaria de deixar claro, temos que nos auto criticar, porque 

quando a gente critica a Diretoria estamos nos criticando também, nós todos somos pinheirenses e 

a Diretoria do Pinheiros é expressão de todo corpo associativo, então é nossa obrigação pontuar 

isso. Não é nada contra o Dr. Dutra, não é nada contra o Toni, não é nada contra ninguém, é a 

favor do sócio do Clube, a favor de que a gente imprima um caráter de seriedade dentro das 

discussões de temas tão importantes quanto esses, não é porque essa obra monta R$400 mil e 

poucos reais que é diferente da obra do Estacionamento, que chegou perto de R$60. Aliás, não 

sabemos, que não terminou, mas é um valor totalmente diferente. E concordo com o Toni, na 

minha avaliação, apesar de haver essa discussão se é manutenção ou não, o Boliche também 

concordo que é manutenção, mas se a gente está se dispondo a vir discutir aqui nós não podemos 

imaginar que o Conselho é um mero chancelador. Vocês vêm aqui, apresenta um papel, como foi o 

do Futebol, porque do Futebol não veio uma planta, não veio nada e no dia seguinte a obra estava 

começando, então, já houve uma evolução, como disse, mas ainda não é ideal. E nós, 

Conselheiros, temos obrigação, os senhores todos que estão aqui até essa hora discutindo esse 

tema tem obrigação de se posicionar em favor da transparência, em favor da colocação clara das 

prioridades. É a piscina a próxima prioridade? Não. É a pista de atletismo? É a Lanchonete, como 

disse o Conselheiro que me antecedeu, do Tênis? Nós não sabemos e precisamos saber. Nós 

não, o corpo associativo do Esporte Clube Pinheiros. Então, dessa maneira, gostaria de chamar 

atenção desses dois elementos que considero muito importantes. Em primeiro lugar, quando a 

Diretoria está atuando, no ato de gestão, ela está atuando em nome dos associados do Clube e 

não em nome de algum grupo político ou muito menos do desejo de qualquer um. Não estou 

dizendo que é isso que o Dr. Dutra está fazendo, mas é isso que a gente deve ter em mente. Dr. 

Dutra aqui é hoje o síndico do Clube e o síndico obedece as determinações dos condôminos, que 

somos nós. Então, por favor, vamos discutir esse tema, vamos abrir essa pauta. Quais são as 

prioridades? Olha, nós temos aqui essas obras elencadas, resolvemos remanejar. Vamos trazer ao 

Conselho, a Diretoria pode fazer isso com muita facilidade, ela tem maioria ampla, resolve essa 

questão, aprova de novo e não tem discussão. Agora, qual é a dificuldade que temos de discutir 

temas importantes do Clube? Não é possível que isso ainda permaneça dessa maneira. Queria 

dizer que é um pouco desagradável, sei, é chato, também acordei às 6h30 da manhã, não é fácil, 

mas é para isso que estamos aqui. E os senhores têm que saber que quem quiser ser Conselheiro 

aqui no Esporte Clube Pinheiros vai ter que entender um pouco melhor o que está acontecendo, 

não pura e simplesmente aprovar, porque, ah, ele disse que é para aprovar, não funciona mais 

assim. Era o que tinha a dizer.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Entendo que V. Sa. fez um pronunciamento 

tranquilo, mas V. Sa. colocou uma palavra no meio, que gostaria que esclarecesse, que acredito 

que V. Sa. a tenha colocado num excesso de momento. V. Sa. colocou que aqui não se discute 

com seriedade os temas que são apresentados? Eu queria só que o senhor me confirmasse. 

 

Mario Montenegro Gasparini – Em muitas situações acontece isso, sim senhor. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Hoje não estaríamos discutindo com seriedade? 

 

Mario Montenegro Gasparini – Estamos discutindo, tanto que estou aqui discutindo. Estou me 

referindo àqueles que estão querendo que a discussão termine. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Quer dizer que as matérias discutidas aqui hoje são com 

seriedade? 
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Mario Montenegro Gasparini – Nós vamos debater, Sr. Presidente? Eu já esclareci ao senhor. 

Muito obrigado.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – É com seriedade, então, está bem. Obrigado. 

 
- Gritos no plenário. 

 

Presidente – Eu vou pedir um pouquinho de ordem, somos todos pertencentes à mesma família, 

um pouquinho de ordem, um pouco de tranquilidade não fará mal a ninguém, vamos ter um pouco 

mais de tranquilidade, todos vão se pronunciar, todos têm oportunidade de falar e na hora de votar 

expressar livremente a sua vontade. Eu vou ouvir o Conselheiro Alexandre Lomonaco, em seguida 

a Conselheira Laís Lima, já houve vários pronunciamentos de uma forma, de outra e eu vou 

submeter ao Plenário se já está suficientemente esclarecido. Dependendo da resposta do Plenário, 

eu irei colocar a questão em votação. Antes, vou ouvir o Presidente, porque fizera o pedido e, 

agora, apenas em deferência a um Conselheiro Efetivo, engenheiro, Vice-Presidente do Instituto 

de Engenharia, Arlindo Virgílio Machado Moura, eu irei ouvi-lo, após a Conselheira Laís. 

 

Reinaldo Pinheiro Lima (pela ordem) – Sr. Presidente, questão de ordem? Me desculpe, o que 

vamos votar? Não sei. Sabe por que não sei o que vou votar? Porque costumo votar a verba 

inteira, um pedaço da verba não vou votar. 

 

Presidente – Conselheiro Lima, em primeiro lugar não é questão de ordem, porque a meu sentir 

não estou infringindo nenhum dispositivo. Em segundo lugar, por iniciativa minha, no Plenário 

nenhum Conselheiro solicitou a palavra do Presidente, fui eu que pedi, porque senti, como diretor 

dos trabalhos, que haveria necessidade desse esclarecimento. Ele prestará esse esclarecimento e 

o senhor sentirá se está suficientemente esclarecido ou não. Por isso que ele já foi convidado e 

será ouvido no momento oportuno. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – ... Vou tentar resumir ao máximo, já que concordo amplamente 

com o Dr. Mario Gasparini, com o arquiteto Heitor Tonissi e com o aparte do Andreas Fein, mas 

falta um pouco mais de visão em algumas coisas. Queria esclarecer também, aproveitar, já que se 

falou, apesar de fora da pauta, que a gente define o Boliche alemão, a gente na realidade defende 

um Boliche, pelo que andei olhando, um Boliche by Pinheiros, ele não existe em nenhum lugar do 

mundo. Isso não muda nada, porque inventamos um esporte social que agrada ao sócio e vamos 

mantê-lo como tradição, mas não é essa a questão. Outra questão que não posso deixar de dizer 

é que eu venho aqui, procuro escutar, mas hoje aconteceu algo engraçado, em vez de ser 

esclarecido foi piorando o que achava. Na realidade acho o seguinte e acho que essa é a parte 

principal, acho que a gente deve se lembrar, Conselheiros novos e antigos, que existe um 

momento que é o momento mais importante em minha visão desta Casa, que acontece 

normalmente acho que em novembro, que é justamente a discussão da previsão orçamentária. 

Esse é o momento correto, não é feito, é raro isso, mas é o momento correto de se, pelo que 

acontece hoje, enquanto não existe um Plano Diretor – Considero que não existe, porque quando 

não é seguido é porque não existe, mas está sendo rediscutido, então não vou cobrar um Plano 

Diretor, porque sei que a Diretoria está se movimentando – Mas acho que quando a gente tem a 

previsão orçamentária é o momento de elencar as obras e as necessidades do sócio, seu 

representante deve vir aqui fazer isso. O que tinha para dizer de principal é o seguinte, no que nós 

aprovamos para ser usado as verbas de investimento, nada consta sobre Boliche, absolutamente 
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nada. Então, acho que o correto é o que o Tonissi propôs, a gente retira, rediscute, a Diretoria fala: 

Realmente, olha, vamos elencar, eu pensei que essas eram as prioridades. Vocês toparam, mas 

mudei de ideia. É lícito, vamos pensar em uma nova prioridade e alteramos aquilo que a gente 

aprovou. No que está aprovado nesta Casa, ou pelo menos por um pouco mais do que de 2/3 

desta Casa, que não mudou depois da eleição, mas por 2/3, não tem a obra do Boliche. Eu até me 

lembro que se mobilizou um pessoal da pista e tentou inserir naquele momento correto, que fosse 

feito o piso da pista. Hoje existe muita gente a favor do piso da pista, mas nós vamos ter que voltar 

aqui e está fora da previsão orçamentária, a grande verdade é que está fora. Por isso acho que 

tem que ser retirado, porque está fora do que aprovamos. Então, você precisa escolher, o 

orçamento não é infinito, ele é finito, se eu digo algumas obras provavelmente vou priorizá-las, é 

um passo que para mim é básico do ponto de vista de planejamento. Quando escuto alguém vir 

aqui e falar: Não, mas 2013 estava, para mim é pior ainda, me desculpem, porque, assim, se 

estava e nós tiramos é porque a gente não quer fazer, porque, por exemplo, a piscina infantil acho 

que está a quatro previsões orçamentárias. Se a gente tinha uma que saiu, a gente desistiu dela, 

ou a Diretoria desistiu, mas de fato a gente, como Conselheiro, não deve ficar culpando a Diretoria. 

Não, os representantes de cada Seção, que são eleitos pelos sócios, não vieram aqui falar: Não, 

espera aí, estão tirando o Boliche lá, vamos pôr o Boliche de volta. Não foi feito isso. Então, acho 

que deve ser retirado e melhor discutido, o resto, concordo com a retirada de pauta. Não vou me 

alongar sobre o resto dos assuntos. Obrigado.  

 

Presidente – Conselheira Laís e, finalmente, Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura, em 

seguida o Presidente, para seus esclarecimentos. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – ... Concordo que temos que rever muita coisa e é muito importante 

que eu venha agora dizer, depois de estar quatro anos junto à Diretoria, que não temos só essa 

prioridade, nós temos muitas prioridades que estão prementes em serem colocadas aqui para nós, 

temos que colocar um pouco mais de dinheiro em alguns lugares. Vim da Sauna, em quatro anos 

consegui fazer acho que muita coisa que muitas pessoas não tinham conseguido fazer. Temos lá 

caldeiras que um dia desses vai explodir uma dessas, tem 50 anos uma caldeira lá, você entra na 

Sauna e arde de ficar na Sauna, você não faz Sauna, você é queimado dentro da Sauna. 

Prioridade? Eu acho que é prioridade. Tem pouca gente lá fazendo Sauna lá. Mas, gente, é aquela 

turma que faz a Sauna que gosta da Sauna e vai lá, tem que respeitar esse pessoal, são 

associados que frequentam aquele local. Têm outras prioridades, olhem em volta de vocês. Vocês 

acham que esse teatro não precisa arrumar? Essas cadeiras, que as senhorinhas que se sentam 

aqui, arrancam o encosto, porque fica com dor no pescoço 2 horas sentado aqui. Você não tem 

ideia. As pessoas se incomodam sim, em todos os lugares, porque está precisando arrumar 

algumas coisas. Nós precisamos de frisas aqui, colocar mais 200 lugares, entradas por cima, saída 

de emergência por baixo, aumentar esse palco para o pessoal se apresentar. Nós precisamos de 

muita coisa. Nós precisamos tirar o Fitness do lugar onde está, que é uma caixa de fósforos e 

colocar num lugar amplo, bonito, em cima do Bar da Piscina e fazer dois andares, com um Fitness 

maravilhoso de frente para a piscina. Nós precisamos fazer coisas que foram feitas e que não dá 

mais para ficar como está, são 7 mil pessoas no Fitness por dia, subindo e quebrando elevador. 

Você corre no Clube e depois tem que subir cinco andares. Não tem cabimento você fazer 

bicicleta, olhando para a parede. Tem muita coisa que não dá para ficar. E vai mudar e vai 

continuar piorando, porque cada vez que melhora o Clube, mais gente frequenta o Clube, mais 

bonito é o Clube e mais exigências temos que fazer. Acho premente a prioridade do Boliche, 

precisa mesmo. Frequento o Boliche há 30 anos, já joguei Boliche em quatro equipes, duas mistas 

e duas individuais. Portanto, acho importantíssimo que tenha que fazer uma reforma, aquilo é outra 
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caixa de fósforos, você não tem nem ar natural entrando, tem que abrir para fora, virar aquelas 

canchas de frente para o Clube. Tem um bar que nem a própria condição daquele bar não dá, você 

fica lá fora esperando o sanduíche. Você já entrou naquele bar, já viu como é aquela cozinha, já 

viu a condição daquela cozinha? Não cabe, não dá mais, ela não tem condições de assumir o 

número de pessoas que frequenta aquele Boliche e mais as pessoas que caminham ali fora. Nós 

temos que colocar sim, Sr. Presidente, mais do que isso, uma equipe de pessoas, não só rever 

nosso Plano Diretor e ver até que ponto ele está valendo até hoje, ou se temos que colocar um 

grupo de pessoas para ver todas essas prioridades do Tênis ao Boliche, a Sede Social, que não 

está cabendo mais ter um cabeleireiro naquele local, e sim num Beauty Center, como a gente 

queria fazer na reforma do local da Sauna. Têm coisas maravilhosas para serem refeitas aqui, 

repensadas. Não pense que quem está chegando aqui não acha que nós não pensamos em 

coisas que vocês tão falando. Já foram pensadas, já foram faladas. Já voltaram em pauta e foram 

esquecidas novamente. Nós precisamos colocar um grupo de pessoas, apartidário de tudo 

mesmo, a rever todas as prioridades, todos os lugares que frequentamos, de quem frequenta o 

Tênis, de quem frequenta o Boliche, de quem frequenta a pista de atletismo, de quem frequenta 

todos os lugares, ver quais são essas prioridades e trazer em números muito bem enumerados, 

muito bem calculados e colocar aqui o que nós vamos votar. Eu não voto tranquilamente também 

nessa reforma do Boliche, eu acho que tem que colocar o que quero fazer nesse Boliche e gostaria 

de dar minha opinião, não é dessa forma que pretendia ter a reforma do Boliche, queria fazer uma 

coisa de acordo com o Clube Pinheiros, uma coisa bem feita e não mais ou menos, mais um 

remendo, mais um puxadinho, eu quero fazer uma reforma bem feita para o Boliche, para que 

realmente possamos colocar uma coisa adequada. Esse teatro precisa ser adequado, é ou não é, 

Lena? Nós precisamos adequar esse teatro, vocês não têm ideia os espetáculos maravilhosos que 

a gente deixa de trazer, porque esse palco tem 9 de profundidade e 12 de boca. Você cai no 

buraco, se der um passo a mais, então, é isso tudo isso que temos que rever. Senhor Presidente, 

como estava afastada há algum tempo de me expor, de declarar alguma coisa, acredito muito no 

que a Diretoria faz, confio muito no que a Diretoria fez, porque as pessoas são sérias, ninguém 

ganha para fazer o que faz, a gente sacrifica muito nossa vida profissional e pessoal para trabalhar 

pelo Clube, isso vocês podem ter certeza, ninguém aqui é inconsequente, eu garanto isso para 

vocês, mas que faltam cabeças para ajudar a Diretoria a trabalhar, isso tudo está aberto. 

Aconselho a termos equipes, de acordo com os locais que vocês frequentam a trazer essas 

sugestões para cá, e formar um novo trabalho. Rever o Plano Diretor, mas, paralelo a isso, fazer o 

que o Toni fala é verdade, precisamos recauchutar algumas coisas, porque não são obras, mas 

são coisas principais. Não dá para queimar as pessoas dentro da Sauna, precisa trocar uma 

máquina lá dentro, é impossível manter aquilo daquele jeito, não dá, é impossível permanecer 

como está. Se é para votar no Boliche, por favor, tragam as condições adequadas para fazer uma 

bela reforma no Boliche, aí estou de acordo, mais ou menos não vou fazer também.  

 

Cândido Padin Neto (aparte) – Obrigado. Primeiro, parabenizar pela sua atitude, como 

Conselheira eleita pela Situação, de vir expor esses fatos. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Eu sempre fui desta forma, o pessoal da Situação me conhece, sabe 

que sou assim. 

 

Cândido Padin Neto – Estou aqui lhe dando os parabéns. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Obrigada. 
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Cândido Padin Neto – Essas obras todas deveriam ser elencadas e aqui discutidas, como disse o 

Conselheiro Lomonaco, quando da aprovação e nós não fizemos isso. 

 

Presidente – Conselheiro Padin, o aparte? 

 

Cândido Padin Neto – O aparte, Dr. Manssur, é que não podemos, como ela mesma acaba de 

afirmar, nós não podemos votar algo que não sabemos, como que nós vamos dizer aos tenistas 

que as obras que não estão prontas... 

 

Presidente – Conselheiro, isso não é um aparte. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Desculpa, o aparte é para mim. 

 

Cândido Padin Neto – ...nós podemos votar, Dr. Manssur. Primeiro, vamos terminar as obras que 

foram feitas e depois falar. 

 

Presidente – Conselheiro, o senhor me permite, respeitosamente, isso não é um aparte, isso é um 

pronunciamento seu de mérito. Aparte está no Regimento, é alguma dúvida ou esclarecimento com 

relação ao pronunciamento da Conselheira. O senhor, embora com máximo respeito, nós estamos 

aqui apenas e tão somente, com o seu pronunciamento, ratificando o que já se falou no Plenário, 

não é aparte. Primeiro, que é dirigido a ela e o senhor não está fazendo nenhuma objeção ou 

dúvida com relação ao pronunciamento dela, o senhor apenas está ratificando o que ela dissera. 

 

Cândido Padin Neto – Mas ela não se opôs ao aparte, quem está se opondo é o senhor. 

 

Presidente – Ela mesma, agora. 

 

Cândido Padin Neto – Ela não se opôs, o que quis dizer a ela é que ela não poderia... 

 

Presidente – Mas quem examina o mérito... 

 

Cândido Padin Neto – ...e deveria ser mais fatídica de dizer que outras obras não foram feitas e 

precisamos colocar o bonde no trilho, então vamos terminar as outras obras, para começar a 

colocar isso. 

 

Presidente – O bonde no trilho foi até uma expressão usada. 

 

Cândido Padin Neto – Obrigado, Dr. Manssur, obrigado, Conselheira e continue assim.  

 

Aurea Lucia Ferronato – Eu gostaria de pedir um esclarecimento. Cumprimentá-la pela sua 

explanação, que está de acordo com o anseio dos associados lá de fora e pedir um 

esclarecimento. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Pois não. 

 

Aurea Lucia Ferronato (aparte) – Quando a senhora se refere à participação do associado 

trazendo ideias e colaborando com a Diretoria se refere a Comissões externas e audiências 

públicas ou um trabalho que venha da Diretoria, provocando o associado? 
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Laís Helena Pinheiro Lima – Não, simplesmente nós temos associados, que nem precisam ser 

Diretores nem Conselheiros para participar conosco, ajudando a trazer essas soluções, ideias. Por 

isso trouxemos uma comunicação interna, da parte de intercomunicação do Clube que fornece 

esse espaço por telefone, internet, o SAP. Recebo muitas comunicações de associados. Como 

Diretora, recebi muito associado para conversar comigo. Faço questão dessa aproximação, é 

muito importante. Às vezes a gente ignora o fato de eles estarem com vontade de falar, mas existe 

gente que vem e participa. Atualmente, encontro pessoas que marcam reuniões e vêm falar com a 

gente, isso é muito importante. 

 

Aurea Lucia Ferronato – A senhora se refere a uma comunicação do associado pleiteando junto à 

Diretoria e não o associado trabalhando junto com a Diretoria? 

 

Presidente – Desculpe, Conselheira, a senhora já fez seu aparte, ela já respondeu. Respondeu, 

Conselheira? 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Respondi, mas posso complementar. O associado está sempre 

aberto a participar, até da Diretoria, tem gente que não é nem Diretor e nem Conselheiro e é 

Diretor. 

 

Aurea Lucia Ferronato (fora do microfone) – Não sabia. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – A senhora não sabe, desculpa, mas existe sim essa comunicação. 

 

Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio (aparte) – Um aparte? Laís, queria que você 

esclarecesse. Por exemplo, para o problema do Boliche e da Sauna que você mencionou, eu acho 

que isso não seria matéria de discussão no Conselho. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Não, de jeito nenhum, são pontuais. 

 

Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio – São coisas pontuais, então, para mim está esclarecido. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Só para saber, pontos que frequentamos no Clube: cabeleireiro, 

pista de atletismo. 

 

Presidente – Já está esclarecido. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Só gostaria de saber se seria possível marcarmos alguma ideia que 

partisse de nós, me coloco à disposição para que possamos colocar prioridades e colocá-las aqui 

no Plenário, apesar de já termos o Plano Diretor em caminho. 

 

Presidente – É uma sugestão que a senhora faz e foi ouvida. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima – Muito obrigada.  

 

Presidente – Conselheiro Arlindo. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura (fora do microfone) – Abro mão. 
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Presidente – Presidente, por favor e, em seguida não há mais inscritos, vou colocar a matéria em 

votação, primeiro, com a questão prejudicial. 

 

Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Sr. Presidente do Conselho, Mesa, 

Sras. e Srs. Conselheiros, Convidados, Diretores presentes. A reunião de hoje nos traz 

informações importantes para a gestão, acho que foi muito boa a reunião pelos temas discutidos e 

acho que é o momento, como alguns Conselheiros disseram, até onde o Conselho deve ou não 

participar da gestão, ou qual é essa linha de interferência ou não interferência e como devemos 

fazer essa gestão do Clube. É claro que, também foi dito aqui, que a gente se esforça para que as 

coisas aconteçam e é bom dizer que neste caso em especial, não foi uma vontade do Presidente, 

tenho outras vontades eventualmente. E sempre disse que minha gestão é a gestão do associado, 

não é de grupos de associados, mas é a vontade da maioria, é a vontade de grupos ou de setores 

que importa. E não foi diferente no Boliche. No Boliche temos 40 equipes, a Silvia Schuster disse 

aqui, talvez 800 inscritos e sou um dos bolicheiros de uma equipe. Essa é uma reivindicação 

antiga e também foi dito aqui por diversas ocasiões, naquela região se faz pequenas reformas, faz 

a pintura, trocam-se as lâmpadas queimadas, dá uma revisão na cancha, faz-se a manutenção dos 

pinos, não do Bowling, do Boliche. O que nós temos aqui é o Boliche alemão. Marcelo Favalli, é 

reivindicação de alguns, mas não da maioria, o pessoal prefere esse Boliche alemão, com 9 pinos. 

Mas isso não quer dizer que possamos quem sabe fazer canchas do Bowling, que é de origem 

americana. E 40 equipes, representadas pelos seus Presidentes e para isso que temos Diretorias 

Adjuntas, Diretorias Executivas, que escutam e me trazem essas informações. E essas 

informações foram trazidas dessa vez dessa necessidade de se fazer, não só aquela pequena 

reforma da pintura, ou troca do piso da pista, mas que fosse uma coisa que o Boliche merece. E 

merece mesmo, porque é uma área muito frequentada e estamos aqui para isso, para dar mais 

conforto ao associado. Em razão disso, optamos por aquilo que excedia uma manutenção e, 

portanto, de forma conveniente trouxe a esta Casa como investimento, até porque a verba que vai 

se gastar é a verba do Fundo Especial e em razão disso tínhamos que trazer a esta Casa. E já 

para esclarecer aquilo que vamos votar hoje, é exatamente aquilo que os senhores leram, nada 

mais que aquilo que vocês leram. Não estou pedindo mais que R$474 mil, que consta no 

Orçamento de forma detalhada, não estou pedindo mais nada do que isso. Qual é a dúvida? Não 

estou entendendo, estou pedindo outro dinheiro ou outra fase? Não estou pedindo. Se tiver outra 

fase, que nem eu sei se tem, se tiver outra fase vou voltar a esta Casa para pedir sim, da mesma 

forma como estou vindo hoje para pedir aquilo que está em nossa petição, em nossa solicitação, 

isso está de forma muito esclarecida. Se essa obra, como disse a Conselheira Laís disse, agrada 

ou não, não sei, fica difícil, porque é difícil você fazer uma gestão, ela deve ser compartilhada e 

para isso temos que fazer a revisão do Plano Diretor. Aliás, Sr. Presidente, o senhor já recebeu um 

ofício em que já nomeei e já fizemos duas reuniões, do Plano Diretor de Esportes, que é uma 

célula do Plano Diretor de Desenvolvimento, do nosso Plano Diretor de Desenvolvimento. Vamos 

falar o seguinte, um Plano Diretor de Desenvolvimento não tem que relacionar se vai ter reforma 

do Boliche, reforma da pista, um Plano Diretor de Desenvolvimento vai dizer o que queremos, o 

que vamos fazer. Como e por que vamos fazer será no momento propício, para que haja 

flexibilidade na gestão daquilo que se pretende fazer. Quando decidirmos o que, posteriormente, é 

isso que, através, como disse a Conselheira, de audiências públicas sim, através de participação 

on-line, com moderadores é claro. Vamos eleger moderadores, não só na área de esportes, mas 

na área social, na área cultural. E quando se fala em obras estamos falando de Plano Master Plan, 

que faz parte, é uma das células, ele não é, como alguns pensam, que Plano Diretor de 

Desenvolvimento é obra. Plano Diretor de Desenvolvimento não é obra. Em razão disso, a única 
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coisa que gostaria de dizer é que na previsão orçamentária de 2014 constaram as obras mais 

importantes, até porque a previsão orçamentária, por se tratar o Fundo Especial de um orçamento 

corrente, que são valores que passam seus saldos de ano para ano, isso quer dizer que algumas 

intenções de obras são colocadas, porque se elas estivessem aprovadas eu não precisaria voltar a 

esta Casa para pedir novamente aprovação, é uma indicação de algumas obras em razão da 

necessidade e do próprio movimento social, como disse agora, que o próprio grupo de bolicheiros 

de 40 equipes e 800 associados assim solicitou. Então, são esses os esclarecimentos, não tenho 

absolutamente nada mais nada a esclarecer, tendo em vista que a intenção é aprovação daquilo 

que está sendo solicitado, da forma que está sendo solicitado, com o orçamento que está sendo 

solicitado e, que, diga-se de passagem, como disse aqui também o Conselheiro Mario Gasparini, 

desta vez de forma muito bem analítica, com valores, orçamento, com plantas, etc. Pois não. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Sr. Presidente, agradeço os esclarecimentos. 

Sobrou uma dúvida, queria ter a liberdade de perguntar-lhe. Do seu pronunciamento, o 

entendimento que tive foi que o envolvimento do corpo social, me desculpe se a palavra não foi 

essa, mas a intenção da ideia me parece ter sido essa, ela fez com que uma obra não 

originalmente listada no rol do orçamento viesse realmente a necessidade apontada pelo corpo 

social. A dúvida, ela diz respeito ao processo pelo qual se toma a decisão, isso significa então que 

obras não listadas no rol do orçamento, se acompanhadas de uma devida solicitação expressiva 

do corpo associativo poderão ser expostas pela Diretoria para votação nesta Casa. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Eu entendo, como disse, na previsão orçamentária são 

relacionadas diversas obras, era impossível a gente na época do orçamento colocar pequenas 

obras, até porque se você se atentar ao nosso Regimento Interno da Diretoria, nem manutenção 

está escrito lá, nem Custeio e nem Investimento, como é que eu faço manutenção? E quando você 

faz uma obra dessas, que você vê que chega a R$400 mil, que lá tem tecnologia, tem toda parte 

de infraestrutura de wi-fi e outras coisas mais, essas obras são realizadas, como disse, do 

movimento social ou pelo menos de um grupo de interessados e que você realiza. Aquilo que 

fizemos na previsão orçamentária, eu não aprovei aquelas obras, eu aprovei uma relação de obras 

com um investimento, que é investimento corrente. Então é essa a ideia, quer dizer, na gestão 

você tem que atender os interesses do associado, que é o que vamos fazer lá. Agora, se formos 

esperar, como vocês solicitaram, que fosse retirada a matéria para aprovar o Plano Diretor de 

Desenvolvimento, para depois vir aqui pedir, coitado do Boliche. E aí não vamos fazer nada aqui. 

Temos dinheiro, a obra vai ser licitada, vai ser feito da melhor forma possível, com a qualidade. E 

se me permite, Conselheiro Mario Gasparini, o que aconteceu no Estacionamento?  

 

Presidente – Obrigado, Presidente. Dou por encerrada a discussão e vou colocar a matéria em 

votação. Há uma questão preliminar de mérito, que é uma questão prejudicial, formulada pelo 

Conselheiro Heitor Tonissi e acompanhada pelos Conselheiros Mario Gasparini e Alexandre 

Lomonaco, pelo que pude anotar, no sentido de se retirar de pauta o projeto. É uma questão 

prejudicial. Aqueles que estão em condições de votar, por favor, no centro.  Aqueles que estiverem 

de acordo com a proposta do Conselheiro Tonissi, acompanhada por outros Conselheiros, de 

retirada do projeto da Diretoria, que é o pedido de autorização para obras do Boliche, aqueles que 

estiverem de acordo com essa proposta permaneçam como estão. Os que estiverem rejeitando a 

proposta de retirada de pauta queiram-se levantar.  Essa questão prejudicial, por maioria, está 

rejeitada. Vamos ao mérito, que é um pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar 

recursos do Fundo Especial no valor de R$ 474.538,33, para executar obra de reforma do Boliche 

e Bolão. Os que estiverem de acordo com essa proposta da Diretoria, que esse pedido de 
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autorização da verba declinada permaneçam como estão. Os que estiverem contrários a esse 

pedido queiram-se levantar.  Por maioria, o pedido de autorização formulado pela Diretoria está 

aprovado.  

 

 
Item 4 - Apreciação do processo CD-16/2014, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 
291.000,00,  para  executar  obra para adequação dos poços para instalação de 3 
novos elevadores no Conjunto Desportivo. 

Presidente – O pedido foi regularmente processado, foram ouvidas as Comissões Jurídica, 

Financeira e de Obras, os Senhores receberam com a convocação os respectivos pareceres, 

todos dizendo que a matéria estaria em condições de ser submetida à discussão e deliberação do 

Plenário.  

 

Jose Roberto Carneiro Novaes Junior – ... Vem sendo solicitada uma adaptação nos poços 

existentes no Centro Esportivo para troca de dois elevadores e colocação de mais um. Na proposta 

da Diretoria, em justificativas, nós lemos que foi constatada a necessidade a substituição desses 

elevadores. Realizamos uma licitação, PAT 189/2013 e adquirimos da ThyssenKrupp elevadores 

três elevadores que serão entregues nesse mês de junho.  

 

Presidente – Perfeito. 

 

Jose Roberto Carneiro Novaes Junior – Foram adquiridos três elevadores. Esses três 

elevadores com certeza custaram bem mais do que esses R$291 mil que estão sendo solicitados 

aqui. O que gostaria saber, em primeiro lugar, qual foi o valor e quais as empresas que 

participaram? E se esse dinheiro vai sair de Custeio ou se vai sair do Fundo Especial? Como vai 

ser a saída desse dinheiro? 

 

Presidente – De quem o senhor gostaria de ter essas informações? 

 

Jose Roberto Carneiro Novaes Junior – Isso, no fim, da Diretoria, né? 

 

Presidente – Perfeitamente. 

 

Jose Roberto Carneiro Novaes Junior – Em seguida é colocado que é enviado junto com o 

processo cronogramas, especificação da Exata, um projeto executivo e um projeto executivo da 

Thyssen, de Fls. 1 a 10. No processo, Sr. Presidente, que deve estar aí na mesa, essa parte da 

Thyssen não está completa, na Fl. 12 o senhor pode verificar que é o índice e na Fl. 13 e a Fl. 02. 

A Fl. 01, que se refere aos serviços de fornecimento a cargo do cliente não se faz presente no 

processo. 

 

Presidente – Qual é a folha, Conselheiro? 

 

Jose Roberto Carneiro Novaes Junior – Na Fl. 12 do processo, o senhor pode ver que existe 

uma lista, tipo índice da Thyssen e na Fl. 13 é a Fl. 02 da Thyssen, ou seja, ficou fora, então, não 

existe essa lista de serviços e fornecimentos a serem executados pelo cliente, está prejudicada 

essa parte. 
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Presidente – Isso também se insere no pedido de esclarecimentos que o senhor propôs? 

 

Jose Roberto Carneiro Novaes Junior – Se insere, para a gente saber o que é. 

 

Presidente – Então, é bom o Presidente ir anotando, para poder prestar esses esclarecimentos, 

por favor. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Queria um aparte. Escutei atentamente, você falou que 

os elevadores estão comprados e não aparece na solicitação, foi o que entendi. Será que não 

seria melhor pedir já o breve esclarecimento da Comissão de Obras, assim a gente já sabe no 

começo da discussão o que aconteceu com isso, já que me parece vital que isso seja esclarecido 

agora, para discussão. Então, acho que a Comissão de Obras está plenamente habilitada para 

dizer o que acontece com relação à compra de elevadores. 

 

Presidente – Conselheiro Lomonaco, estou vendo que o Presidente da Comissão de Obras está 

inscrito para falar nesse item da Ordem do Dia. 

 

Jose Roberto Carneiro Novaes Junior – E no parecer da Comissão de Obras, logo abaixo de 

uma linha em negrito o valor total estimado, existe o item A, que são itens a ser observados: 

somente após aprovação de solicitação nos recursos pelo Egrégio Conselho, que é o que está 

sendo feito hoje, deverá ser realizado processo licitatório baseado no projeto apresentado. Se 

vocês entrarem no site, nós temos o Processo PAT 281/2014, emitido no dia 06/6/2014, objeto: 

contratação de empresa especializada para empreitada por preço global para execução das obras 

civis, estruturais, para adequação da casa de máquinas, atendendo tal, tal, tal. Então, já foi 

colocado na praça o processo licitatório, contrariando o que a própria Comissão de Obras colocou. 

Então são esclarecimentos que volto a solicitar, como no caso da grama, deixar claro, inclusive 

constou em Ata, eu pedi para ver o processo. No dia seguinte eu fui ver o processo no Conselho. 

Não tinha projeto nenhum no processo, só tinha o que tínhamos recebido. Então, são essas coisas 

que não podem acontecer mais. Obrigado.  

 

Andreas de Souza Fein – ... Senhor Presidente, acho que estamos discutindo aqui uma obra que 

sem dúvida nenhuma é benéfica aos associados, especialmente para os frequentadores das 

diversas atividades do Poliesportivo, mas acho que estamos fazendo um erro, certamente no afã 

de querer fazer o bem maior para o associado, mas estamos cometendo um erro que é recorrente, 

que já deveríamos ter aprendido no Estacionamento, que pedir verba sem ter um projeto executivo 

é uma atividade que não contribui para que se conheça o custo real das obras na hora em que se 

vai pedir a verba relativa. Aqui temos um pedido de R$291 mil para poços de elevadores... 

 

Arnaldo Osse Filho (aparte) – O projeto executivo do que está sendo solicitado aqui está no 

Conselho à disposição dos Conselheiros. 

 

Andreas de Souza Fein – De novo, sempre à disposição dos Conselheiros, perfeitamente. É o 

seguinte, eu acho que então podíamos até não mandar cópia para todo mundo, é só mandar um 

aviso que está à disposição no Conselho e quem quiser vai lá ver, eu acho que isso é um pouco de 

exagero. Mas, enfim, se nós falamos de uma obra de R$50 milhões, com a quantidade de projetos 

que fui ver lá, que realmente é enorme aí não dá para fazer cópia, mas um projeto desse acho que 

tinha que ter sido mandado em sua integralidade. Adicionalmente, o que estou querendo dizer é o 

seguinte, Sr. Presidente, nós estamos votando aqui R$291 mil, mas o custo da obra não é R$291 
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mil, o custo da reforma é muito maior do que isso. E nós não sabemos quanto é, porque 

desconhecemos completamente o custo dos elevadores. Então, estamos autorizando R$291 mil e 

serão gastos muito mais. Quantos? Não sei, não tenho a menor ideia. Então a minha proposição e 

não tenho nada contra a obra, acho que é oportuna. Isso aqui efetivamente não é simplesmente 

uma reforma, é uma ampliação, nós estamos passando de dois para três elevadores. A gente pode 

sempre brincar com estatística, 50% de aumento. Então, muito acertadamente, a Diretoria vem 

pedir essa verba do Fundo de Investimento, está certíssimo. O que proponho é que esse projeto 

seja retirado de pauta para que a Diretoria acrescente a esse projeto os custos realmente a serem 

incorridos na obra, que são perfeitamente possíveis de avaliar, que são os tais três elevadores, já 

estão até comprados. E na próxima reunião, Sr. Presidente, já seja incluído na pauta para 

deliberarmos. E não sobre R$291 mil, mas sobre realmente aquilo que custará. Não tenho a menor 

ideia se vai custar R$1 milhão, R$1 milhão e 200, R$874, não sei quanto é. Então, essa é minha 

proposição, Sr. Presidente. No mais, não tenho mais nenhum questionamento ao que está no 

projeto, mas minha proposição é essa, ou seja, retirada de pauta, hoje, para que a Diretoria 

complemente o pedido de verba com todos os gastos previstos para serem incorridos nessa obra, 

para retornar com caráter de urgência, ou seja, na próxima reunião, para esta Casa deliberar sobre 

o assunto. Essa é minha proposição. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos.  

 

Arnaldo Osse Filho – ... A Diretoria apresentou através da DI 253/14 uma solicitação de utilização 

de verba do Fundo Especial para adequação das obras de instalação de três elevadores no Centro 

Desportivo. Encaminhou para nós projetos executivos da Empresa Exata, com projeto de formas, 

armação, todos detalhados, cronograma de obra e orçamento. Esse orçamento refere-se apenas à 

parte de obras civis para adequação dos poços dos elevadores, quero deixar bem claro. A parte do 

custo dos elevadores a Diretoria, talvez na explicação do Presidente faça esclarecimento a 

respeito dos equipamentos, não foi encaminhado para a Comissão de Obras os valores ou a 

compra dos elevadores. O que nós levantamos aqui em termos de Comissão de Obras, a nossa 

preocupação é com relação ao cronograma da obra, onde há necessidade de obtenção dos 

alvarás de funcionamento dos elevadores, que isso leva determinado prazo e para funcionamento 

dos elevadores haverá necessidade de tirar esse alvará. Apenas foi esse questionamento que a 

Comissão de Obras fez. Nós analisamos os valores do orçamento e entendemos que está de 

acordo com a necessidade para as obras estruturais de adequação dos poços dos elevadores, 

apenas isso.  

 

Célio Cássio dos Santos – ... Me diga uma coisa, só para eu entender, não sou da área técnica 

de engenharia, essa obra para adequação, no local que irão entrar os três elevadores, esses três 

locais, esses três buracos onde haverá os elevadores que, segundo o senhor afirmou, desconhece 

se foram comprados, a forma, enfim, eles permitem que qualquer tipo de elevador seja instalado 

nesse local, ou seja, pode ser elevador da OTIS? 

 

Arnaldo Osse Filho – Pode, desde que o elevador tenha as medidas que caibam no poço 

permitido. 

 

Célio Cássio dos Santos – Então, as medidas que vão constar nessa obra são aptas para 

qualquer tipo de elevador? Porque, pelo que ouvi dizer já há aparentemente a compra do elevador, 

o que quero saber claramente é o seguinte: Só vai entrar esse elevador ou outros elevadores 

poderiam? 

 

Arnaldo Osse Filho – A obra vai ser feita para o elevador que temos. 
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Célio Cássio dos Santos – Mas o senhor falou que não sabe qual tem, que não tem 

conhecimento da compra. 

 

Arnaldo Osse Filho – Não tenho conhecimento da compra, não sei a forma e quando foi feita. 

 

Célio Cássio dos Santos – Mas o senhor sabe do elevador, a marca, e tal? Foi casada a obra 

com os elevadores comprados? 

 

Célio Cássio dos Santos – Perfeitamente. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Como o senhor está fazendo o pronunciamento em 

nome da Comissão de Obras, no parecer da Comissão Permanente de Obras, 4º parágrafo diz o 

seguinte: somente após aprovação da solicitação dos recursos pelo Egrégio Conselho Deliberativo 

deverá ser realizado o processo licitatório, baseado no projeto apresentando. O esclarecimento 

que peço é o seguinte, hoje estamos no dia 30 de junho de 2014, eu tenho aqui em mãos uma 

licitação, publicada no dia 06 de junho de 2014, cujo objeto é contratação de empresa 

especializada para empreitada por preço global de execução de obras civis, estruturais, para 

adequação dos poços de casas de máquinas. Eu queria entender sob o aspecto do ordenamento 

do Clube pelo qual a Comissão de Obras também zela por ele, como pode acontecer uma coisa de 

aqui estar escrito num parecer uma coisa e a licitação ter sido colocada com uma data anterior. 

 

Arnaldo Osse Filho – Isso aí foi uma recomendação, a Comissão de Obras não faz a contratação 

nem faz a licitação, quem faz licitação é a Diretoria Executiva, é uma recomendação da Comissão 

de Obras. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Aqui não está como uma recomendação, aqui está como 

uma assertiva: somente após aprovação da solicitação dos recursos, isso é um parecer, não é 

uma recomendação, é um parecer escrito de forma assertiva: somente após aprovação da 

solicitação dos recursos pelo Egrégio Conselho Deliberativo deverá ser realizado o processo 

licitatório, baseado no projeto apresentando. 

 

Arnaldo Osse Filho – Nós colocamos aqui, veja bem, a Comissão de Obras vem observar o 

seguinte, no item anterior: ao analisar os projetos, orçamentos, cronogramas apresentados a 

Comissão de Obras do Egrégio Conselho Deliberativo vem observar o seguinte. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Então, quer dizer que há um descumprimento da 

determinação da Comissão de Obras. 

 

Arnaldo Osse Filho – Não. 

 

Presidente – Conselheiro, eu vou esclarecer, aí com a devida vênia me parece que, com todo 

respeito, não há uma assertiva. Se o senhor ler, primeiro, que ele fala observação. Observação é 

uma recomendação, é uma ressalva e ele coloca claramente: somente após é que deverá ser. 

Então, ele está dizendo que somente após aprovação é que deverá ser. O senhor traz agora uma 

informação, perfeito, vai ser esclarecida por quem de direito, mas aí com a devida vênia, ele diz: 

somente após aprovação deverá ser. É uma recomendação que a Comissão de Obras faz, é 
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opinião dela, que somente depois que aprovarmos, se é que o Plenário irá aprovar é que deverá 

ser feita. Agora, se foi ou não, é um problema que vamos esclarecer a posteriori. 

 

Regina Helena Secaf (aparte) – ... Eu gostaria de saber como é que a Comissão de Obras recebe 

o pedido para se fazer uma obra nas fundações dos elevadores, sendo que nesses elevadores 

foram aprovados em sua compra de que forma? 

 

Arnaldo Osse Filho – Isso a Diretoria Executiva vai explicar para vocês, que a Comissão de 

Obras apenas recebe o processo, a gente analisa o projeto que está sendo solicitado e 

encaminhamos ao Conselho. A Comissão de Obras é uma assessora do Conselho e da Diretoria. 

A gente recebeu esse processo e encaminhou ao Conselho, para o Conselho analisar e aprovar ou 

não. 

 

Regina Helena Secaf – Eu gostaria de saber também o seguinte, se vocês, da Comissão de 

Obras, recebem esse pedido dessa obra, até em relação ao que o Célio Cássio disse, o elevador 

já estaria definido a princípio. 

 

Arnaldo Osse Filho – Sim.  

 

Regina Helena Secaf – Muito obrigada. 

 

Nelson da Cruz Santos (aparte) – Eu tenho uma dúvida que me parece que não foi respondida 

pela Comissão de Obras. No parágrafo C do parecer está escrito o seguinte: no cronograma 

apresentado não foi considerado o alvará de funcionamento dos elevadores emitidos pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo. No planejamento da obra haverá necessidade de a obra ser 

iniciada pela instalação do novo elevador. Somente após a conclusão da instalação desse 

elevador poderemos entrar com o pedido de aprovação na Prefeitura. Essa aprovação exige que o 

solicitante apresente um contrato de manutenção com o fornecedor do elevador ou com alguma 

empresa credenciada, com pelo menos 12 meses de validade. A minha questão, Conselheiro, é 

que me parece que foi esquecida alguma coisa e participei disso em outro local, que é aprovação 

primária pela Prefeitura do projeto de troca dos elevadores, envolvendo a estrutura do prédio, a 

carga que se vai colocar e a velocidade. E me parece que isso não foi nem sequer questionado. 

Queria saber qual é sua resposta em relação a isso. 

 

Arnaldo Osse Filho – Tem uma informação pela Diretoria, inclusive com alvará de execução da 

obra, que foi protocolado na Prefeitura de São Paulo. 

 

Marcio Zanettin de Paschoal (aparte) – Boa noite, é dúvida. No projeto em questão também 

envolve a piscina infantil nova, como a mudança do espaço embaixo para outro vestiário, tudo 

isso. Lá existe um banner que mostra como vai ser isso no Poli, só fala: tal local esse elevador, tal 

local esse, tal local é aquilo, não se vê lá onde vai ser o vestiário masculino, que, hoje, vai dar 

direito à piscina nova das crianças. Onde a gente pode ver isso e onde será esse local? Porque, 

da pergunta e dúvida, no contexto do projeto, o pessoal que usa a piscina hoje, desce e vai para 

um vestiário ou para outro. Se não tiver lá embaixo o vestiário, no caso dos homens, o pessoal vai 

usar o do 3º andar, tendo um caos lá embaixo, o piso vai ficar molhado, podendo dar risco de 

queda. 

 

Arnaldo Osse Filho – Estamos tratando sobre elevador aqui. 
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Marcio Zanettin de Paschoal – Eu sei. 

 

Presidente – Tem pertinência, o que entendi do Conselheiro Marcio é que com essa obra ficaria 

prejudicado o local, então tem pertinência temática, ele está dizendo se com a realização da obra 

poderá ficar sacrificado o vestiário, ele quer saber onde será o vestiário, tem pertinência temática, 

dada máxima vênia. Pois não, Conselheiro. 

 

Arnaldo Osse Filho – Eu acho que... 

 

Presidente – Se o senhor não puder responder, a Diretoria prestará... 

 

Arnaldo Osse Filho – Eu posso responder, só que, como não recebemos o projeto ainda, acho 

que seria mais prudente a Diretoria responder. 

 

Presidente – Vamos aguardar então. 

 

Marcio Zanettin de Paschoal – Obrigado. 

 

Flavia Ferronato (aparte) – Eu gostaria de perguntar se teve licitação para compra do elevador. 

 

Arnaldo Osse Filho – A Comissão de Obras não recebeu informação sobre isso, a Diretoria 

Executiva que vai responder isso para você. 

 

Flavia Ferronato – Obrigada. 

 

Arnaldo Osse Filho – Pois não. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Se tem pertinência sobre o elevador, a questão da 

piscina, do vestiário e quetais, a Comissão de Obras e o Conselho não deveria ter recebido tudo 

isso para poder julgar? 

 

Arnaldo Osse Filho – Olha, o projeto ainda não chegou oficialmente para nós, mas já temos 

conhecimento e não vai interferir nos vestiários da piscina, que vai ser feito vestiário novo, 

masculino, em outro local e vai ser feito um vestiário infantil, masculino e feminino, mas não vai 

interferir com acesso ao elevador, quanto a isso você pode ficar tranquilo. A Diretoria vai 

esclarecer o local exato onde vai ser feito. 

 

Aurea Lucia Ferronato (aparte) – Queria saber se esse alvará de execução que já teria sido dada 

entrada na Prefeitura, se ele contempla a obra como um todo, ou só a alvenaria estrutural do 

elevador e se ele já foi aprovado? 

 

Arnaldo Osse Filho – Ele corresponde apenas ao elevador e não tenho informação se já foi 

aprovado. 

 

Presidente – Agradecemos os esclarecimentos... 

 

Arnaldo Osse Filho – O Paulo quer um aparte, Presidente. 
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Paulo Maurício Carvalho de Siqueira (aparte) – Apenas para esclarecer, esses elevadores já 

tinham sido comprados há 1 ano praticamente e havia uma necessidade premente para se fazer 

essa compra. Foi feita sim uma licitação e evidentemente pegaram o elevador que oferece mais 

segurança, que é ThyssenKrupp. E foi aconselhado pela Atlas, em 2004, que tinha que haver uma 

substituição por estarem esses elevadores há muitos anos obsoletos. 

 

Presidente – Conselheiro Paulo, por favor o aparte? O aparte é indagação, sua indagação, por 

favor? 

 

Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Foram comprados em 84. 

 

Presidente – Sua indagação, por favor, Conselheiro, ou gostaria de se inscrever para prestar 

esses esclarecimentos, que será uma honra para nós, mas aqui, em aparte, o senhor tem que 

fazer uma indagação a ele. 

 

Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Eu só estava acrescentando um esclarecimento. 

 

Presidente – Com absoluta certeza, o senhor integra a Comissão Financeira, acredito que o 

Presidente vai fazer alguns esclarecimentos a esse respeito. Muito obrigado. 

 

Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Eu que agradeço. Obrigado. 

 

Presidente – Agradecemos o pronunciamento. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Senhor Presidente, vejo aqui um ponto que a gente 

precisaria levar bastante em conta, que é uma evolução muito clara no processo de deliberação de 

obras, então, as obras instruídas de uma maneira mais adequada do que as obras anteriormente 

apresentadas. Nós temos lá no ambiente da piscina uma planta colocada, que traz como se fosse 

um processo de audiência pública, onde o associado consegue entender o que será feito no Clube, 

isso demonstra uma vontade bastante grande da Diretoria de melhorar o processo de governança. 

Eu acho que não podemos começar essa discussão sem pontuar uma evolução no processo, que 

ela é clara e é visível. Da mesma forma, Sr. Presidente, um processo como esse tem uma 

multidisciplinaridade bastante grande, porque como vimos aqui, o Presidente da Comissão de 

Obras se vê limitado em nos esclarecer a totalidade, porque ele cuida da obra e não cuida do 

patrimônio, então, ele não sabe sobre a contratação do elevador. O Presidente da Comissão de 

Obras nos faz um parecer, redigido no dia 18, fazendo uma recomendação de algo que é ineficaz, 

pois já havia sido tomada a decisão no dia 06, ou seja, ele desconhece o que está sendo feito na 

Diretoria. Isso não é uma crítica, mas é uma contribuição e, por favor, para quem gosta de dizer 

que isso é sarcasmo, não é sarcasmo, vamos tratar isso aqui de uma maneira séria, porque isso é 

uma contribuição para que nos próximos processos não se incorra nas mesmas falhas, isso é uma 

falha de processo que não deveria ter ocorrido. Feito isso, Sr. Presidente, o que vejo é que falta 

aqui um esclarecimento de caráter multidisciplinar, por exemplo, gostaria que a Comissão de 

Finanças viesse nos esclarecer sobre a utilização dos Fundos, pois me parece que onerar, se não 

vem uma solicitação de verba do Fundo Especial para compra dos equipamentos, cujo valor não 

sei qual é, mas me parece que onerar o Custeio significa que orçamos o Custeio errado, 

colocamos gordura onde não devia. Carecemos também um esclarecimento da Comissão que 

cuida do patrimônio do Clube em relação a saber como foi feita a compra dos elevadores, que ao 
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que se comenta já estão comprados. E se já estão comprados, como foi dito aqui, nós 

precisaríamos entender a questão do projeto, porque me parece que então é uma licitação que já 

tem, com todo cuidado que merece essa afirmação, não é uma licitação livre a mercado, pois já 

tem um fornecedor, é como se fosse um monopsônio virtual isso daqui.   Perdão, Favalli, obrigado 

pelo esclarecimento, está escrito que já foi comprado, você tem razão. Então, à luz dessas 

necessidades, Sr. Presidente, eu gostaria que a Comissão de Finanças viesse esclarecer em 

relação à utilização dos Fundos. A Comissão de Obras já fez o esclarecimento, assim, eu gostaria 

muito, Sr. Presidente, que isso fosse pautado pelo senhor, como Presidente do Conselho, para que 

se observe junto às Comissões que falhas procedimentais dessa forma não se repitam no futuro. O 

Clube, pelo tamanho que tem e este Conselho, pela representatividade de sócios que tem deve 

instruir os processos adequadamente, para que todas as deliberações sejam feitas de maneira 

clara e o mais simples possível, que, lamentavelmente esse processo de aprendizado nos dá 

impressão de nesse momento a gente estar tropeçando nas dificuldades, porque estamos 

inaugurando um processo novo, que espero que daqui a um ano a gente esteja com ele muito 

mais azeitado. É isso, Sr. Presidente.  

 

Presidente – O senhor quer prestar algum esclarecimento?   Com muita honra, o senhor pode 

falar, em seguida Dr. Nelson, nós vamos ouvir o Presidente da Comissão Financeira, conforme 

solicitado. 

 

Nelson da Cruz Santos – ... Devo esclarecer, a maioria já conhece, eu sou médico, não sou 

engenheiro, mas sou uma coisa, um infeliz síndico de alguns prédios e em alguns desses prédios 

eu já troquei elevadores e já fiz orçamentos, já pedi orçamentos, já fiz assembleias, já negociei 

esses valores. E eu vejo que a Diretoria através dos seus elementos que a compõe apresenta ao 

Conselho um pedido de utilização do Fundo Especial para uma obra de adequação dos poços de 

instalação de três elevadores nos locais ou no local onde atualmente são dois elevadores. Isso não 

está escrito, mas sei que deve ter acontecido, que para você fazer isso você necessita de um 

projeto, enviado à Prefeitura Municipal, que deve aprovar, de acordo com o plano de construção do 

prédio se isso pode ou não ser realizado, por quê? Porque nesse terceiro elevador vai ter que ser 

feito um processo que os engenheiros conhecem melhor do que eu, que é um processo feito no 

fundo, na base do prédio para receber um possível impacto ou um possível amortecimento da 

descida inadequada desse elevador. Isso é uma coisa muito complexa. Não bastasse isso, aqui 

não está escrito e não está demonstrado nesse documento de lei que a troca de marca de 

elevadores e, nós temos no local elevador Atlas Schindler, a troca de marca de elevadores exige a 

troca completa de todo o instrumental e equipamentos, inclusive guias, chamadas trilhos ou como 

vocês quiserem denominar, porque cada elevador tem uma configuração, cada marca de elevador 

tem um processo de maquinário, tem um processo de eletrônica. Logo, tudo é arrancado, não está 

descrito aqui, está descrita a obra, mas não está descrita a parte do que vai ser tirado, então vão 

ser tirados os trilhos, parte elétrica, eletrônica, motores, tudo isso vai ser retirado. Tudo isso pode 

ou não ser reaproveitado e, em seguida se instalam novos equipamentos, novas estruturas, novas 

perfurações, que aqui estão descritas: vai haver mudanças de alguns lugares, inclusive estruturais, 

logo se vai mexer em viga precisa ter autorização da Prefeitura e nada disso, senhores, está 

apresentado aqui. Vocês vão dizer, os mais puristas, apenas aqui está se pedindo aprovação de, 

como diz na parte inicial, obra de adequação dos poços de instalação. Senhores, em minha 

opinião isso é um rótulo, está dizendo para eu aprovar alguma coisa que eu não sei o que é. Eu 

tenho absoluta certeza que esses elevadores novos são necessários, fundamentais e o anseio de 

todos os frequentadores daquele prédio, porém, o modo como está sendo apresentado a este 

Conselho para que essa obra tão necessária seja realizada, me parece totalmente inadequada e, 
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para não dizer, esdrúxula, totalmente esdrúxula, não há esclarecimento. E mais do que isso, se 

como está escrito aqui no parecer, de que os elevadores já foram comprados, então eu fico muito 

mais entristecido, porque foram comprados sob que sigla, sob que licitação, quando foi feita, 

quando o Conselho aprovou esses valores, que não foram pequenos. Eu não sei quanto, mas 

tenho ideia, valorização de quanto custou, sem que nada fosse comunicado a esta Casa. 

Senhores, me parece que a pressa de às vezes nós querermos fazer obras que podem interessar 

para um número grande de associados não deve ultrapassar os preceitos legais e os preceitos 

corretos de aprovação por esta Casa. Acho muito estranho que venha se pedir a regulação do 

poço do elevador, seria a mesma coisa que pedir o slog no aeroporto sem saber o preço do avião 

que vamos comprar, não acho que esse é o modo que deve ser seguido para aprovação de obras 

neste Clube. Nós já tivemos demonstrações suficientes de que esse modus operandi não é o 

melhor, ou pelo menos não é o mais transparente. Muito obrigado. Só para terminar, um 

pouquinho, retornando, quanto ao custo de obras e quanto à oportunidade de obras, este Conselho 

já aprovou os valores para o término de obras deste Clube, particularmente as obras do Tênis. 

Esse valor foi aprovado e, no entanto, essas obras não foram terminadas. Também acredito que 

assim como os frequentadores do Fitness têm direito a ter um elevador adequado, os 

frequentadores do Tênis que, durante três anos foram prejudicados na sua atividade, ainda 

continuam tendo tolhido seu espaço de uso, tem o direito de exigir que as obras aprovadas por 

este Conselho sejam terminadas. Muito obrigado.  

 

Presidente – Antes de ouvirmos o Conselheiro Fiore, como Presidente da Comissão de Finanças, 

consulto o Plenário, faltam 15 minutos para meia-noite, se prorrogo por mais meia hora, a fim de 

podermos concluir a discussão e a votação.   Está aprovado. 

 

Antonio Carlos Fiore – ... Como Presidente da Comissão Financeira eu venho prestar 

esclarecimentos sobre nosso parecer a respeito da proposta para utilização de recursos do Fundo 

Especial para obra de adequação dos poços para instalação de 3 novos elevadores. Para a 

elaboração desse parecer, a Comissão Permanente Financeira se reuniu em sua nova formação, 

analisou planilha orçamentária, descrição dos serviços, cronograma físico e projeto estrutural e 

projeto executivo. Obviamente que a parte de engenharia nós não nos permitimos opinar, por não 

sermos, nenhum de nós, da área de engenharia. Porém, com relação à verba de R$291 mil, 

solicitada para adequação dos poços de elevadores, ela é perfeitamente pertinente ao saldo 

existente em 30 de abril da conta Fundo de Investimentos, que montava R$5 milhões e 900 mil. A 

Comissão Permanente Financeira se sente muito à vontade em dizer que a verba de R$291 mil é 

perfeitamente utilizável desse Fundo. Com relação ao assunto que a gente está falando, de 

elevadores, eu vou falar não como Presidente da Comissão Financeira, porque não discutimos 

esse assunto, eu falo como Antonio Carlos Fiore, sócio número 353359. Esses elevadores são 

necessários há muito tempo por segurança, por obsolescência, pelo número elevado de usuários 

que existe. A nossa proposta orçamentária 2014 indicava a reforma desses elevadores também, 

obviamente como o Presidente Dutra comentou, na proposta orçamentária existiam indicações do 

que deveria ser feito e não exatamente o que deveria ser feito. Como o sócio 353359 eu continuo 

dizendo, acredito que a não colocação dos elevadores para uma aprovação prévia se deve, em 

minha opinião, a uma confusão entre os Arts. 35 e 36 do Regimento Interno da Diretoria, onde 

verbas de Custeio e de Investimentos talvez se confundam e talvez tenham confundido o gestor 

durante suas decisões. Particularmente, tenho certeza de que esse investimento não é um gasto 

de Custeio, não é possível onerar Custeio com um investimento de tal monta, o que define isso é a 

materialidade do equipamento adquirido. Em nosso Regimento Interno não existe mensuração do 

que é material ou não material, existe a necessidade da aplicação de bom senso. Então, acredito 
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que nosso Regimento deveria indicar com muita clareza o número de contribuições sociais que 

deveria indicar quando um equipamento passa a ser Investimento ou quando ele deve ser no 

Custeio. Esse número pode ser discutido por todos nós, 5 mil contribuições talvez seja um 

indicador razoável para mostrar o que é Investimento e o que é Custeio. Acredito que a colocação 

da nossa Diretoria na sequência vai poder deixar tudo isso um pouco mais claro. 

 

Andreas de Souza Fein (aparte) – Assim como o senhor, também entendo que a obra é 

necessária, como já me manifestei, mas eu gostaria de saber, nesse caso, independentemente de 

valores, nós estamos discutindo aqui R$291 mil que serão lançados na conta de Investimentos, 

concordo consigo, também é a rubrica correta para lançar esse investimento, independentemente 

do valor. Por consequência, porque faz parte da totalidade da obra, o valor que foi destinado para 

compra dos elevadores e, aqui eu não estou colocando em questão de maneira nenhuma o 

procedimento de compras, tenho certeza que o Clube, como é do seu hábito, fez o procedimento 

corretamente, atendeu todo Regimento, então não é o que estou questionando. O que estou 

questionando é que esse valor que foi utilizado para comprar os elevadores deveria ser 

apropriado, lançado na rubrica do orçamento de Investimento. Caso não se faça isso nós teremos 

uma distorção no que foi lançado como Custeio e como Investimento, como já apontado pelo 

Conselheiro Luís Alberto. E eu pergunto se não seria o caso de fazer-se essa correção para que as 

nossas contas e para que nossa tomada de decisão com base nos nossos finitos recursos seja 

mais bem feita? Essa é minha pergunta. 

 

Antonio Carlos Fiore – Acho que neste momento ainda não temos o que corrigir, explico por que. 

 

Andreas de Souza Fein – Mas os elevadores já foram comprados. 

 

Antonio Carlos Fiore – Posso complementar meu raciocínio. Quando é feita uma compra com 

prazo de execução os desembolsos efetuados na contabilidade são registrados como 

adiantamento a fornecedores, com contrapartida uma saída de bancos. Quando esse processo se 

encerrar há uma transferência da conta de adiantamentos a fornecedores para conta específica. 

Se for Investimentos para conta específica de investimentos, se for Custeio, para o Custeio. 

 

Andreas de Souza Fein – Então, fica minha proposição para que seja corretamente alocado 

Investimento, senão teremos ao final do nosso processo do ano em curso teremos uma conta de 

Investimentos potencialmente acima daquela conta que foi aprovada aqui no Conselho. É só isso. 

Muito obrigado. 

 

Célio Cássio dos Santos (aparte) – Na verdade meu aparte é extensivo ao ilustre Presidente do 

Conselho e da Diretoria, o que sinto, queria saber sua opinião, como associado, que o senhor 

muito bem se colocou não só como Presidente da Comissão, mas como um associado do Clube e 

principalmente como um Conselheiro. É que me parece aqui que estamos para tomar uma decisão 

impossível e isso me preocupa no seguinte aspecto, se nós não aprovamos essa verba para 

construir o local onde os elevadores serão instalados o que faremos com três elevadores que já 

foram comprados? Se por outro lado, nós aprovamos isso, que é inclusive minha intenção, porque 

acho que precisa realmente dessa obra, o senhor repare aí que me preocupa, Sr. Presidente, que 

esse órgão deixa de ser deliberativo e passa a ser chancelador de medidas que já foram decididas 

e aprovadas muito antes de chegar aqui a este Conselho. Votar o que aqui? Já está decidido por 

mim, eu vou votar a favor de uma coisa que, quando veio ao Conselho, já havia decidido muito 

tempo antes. E nessa exata medida, minha preocupação não é particularmente com o que 



40/51 

 

acontece, hoje, com essa questão dos elevadores, mas muito mais com as pessoas que se 

colocam como Conselheiros deste Clube, que com esforço pessoal vem aqui tentar fazer algum 

trabalho que na verdade não representa muita coisa em situações como a que se apresenta agora. 

Queria saber sua opinião sobre isso. 

 

Antonio Carlos Fiore – Foi por esse motivo que comentei, em minha opinião, quando digo em 

minha opinião e não na opinião do Presidente da Comissão de Finanças é porque o assunto não 

foi discutido com os outros parceiros da Comissão, então não posso decidir o que eles pensariam 

numa reunião conjunta, estou apenas dando minha opinião. Por isso que volto dizer que os Arts. 

35 e 36 do Regimento Interno da Diretoria muito provavelmente levaram a esse conceito de que 

deveria ser uma despesa de Custeio e não de Investimentos. 

 

Célio Cássio dos Santos – Só para acabar e esclarecer definitivamente. Na verdade isso, data 

vênia, se é Custeio ou Investimento é irrelevante, não se trata qual é a rubrica da verba e sim o 

modus operandi de como toda essa questão foi desenvolvida e chegou até este Conselho, porque 

estamos neste momento para fazer duas coisas, ou a gente não aprova essa obra e toma um baita 

prejuízo nos elevadores ou nós aprovamos. Aprovamos coisa nenhuma, chancelamos uma coisa 

que já foi decidida em outro órgão do Clube. 

 

Antonio Carlos Fiore – Só voltando a esse raciocínio que estava detalhando, se nós 

decidíssemos que esse valor era uma despesa de Custeio, ele não precisaria ter vindo aqui para 

discussão, então, como é um valor que tem uma relevância, possui uma materialidade, ele deixa 

de ser um equipamento que poderia ser suprido por Custeio para dever ser suprido pela conta de 

Investimento, exclusivamente isso. 

 

Cândido Padin Neto (aparte) – Você teria ideia do montante que foi esses elevadores? 

 

Antonio Carlos Fiore – Eu acredito que nós vamos ouvir esses números em breves minutos, 

corretamente e não chutados, a gente vai ouvir os números certinhos. 

 

Cândido Padin Neto – Essa troca de dois por três elevadores foi uma questão técnica? 

 

Antonio Carlos Fiore – Eu não engenheiro, mas posso dar meu palpite. 

 

Presidente – Vou apenas prestar um esclarecimento, antes dos dois apartes. O Presidente do 

Conselho não é um mero expectador, o Presidente do Conselho tem que dirigir os trabalhos e há 

um dispositivo expresso que ele tem que prestar esclarecimentos a respeito do que está se 

discutindo aos Conselheiros, com a cautela absoluta e não se induzir obviamente a qualquer juízo 

de valor, porque este pertence aos senhores. Posto isso e usando desta faculdade, quero dizer 

aos senhores que não passou despercebido o fato aqui referido à Presidência do Conselho, tanto 

que trouxe alguns esclarecimentos por escrito e depois vamos ouvir a Diretoria. No Regimento 

Interno da Diretoria há uma epígrafe na seção 3ª que estabelece do sistema orçamentário e que 

está dito no Art. 34 que o orçamento divide-se em orçamento corrente e de investimentos. 

Orçamento corrente, que também se denomina ordinário divide-se em orçamento de custeio e de 

bares e restaurantes. A despesa de custeio, diz o Art. 36, em primeiro grau será classificada por 

grupos de elementos de curso, a saber, pessoal, serviços, mercadorias, material de uso, material 

de consumo, equipamentos, móveis, utensílios, diversos gastos gerais, tributários e fiscais e 

encargos de exercícios anteriores. E o item 2, diz: por centros de custos, abrangendo os diversos 
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órgãos, áreas e setores do Clube, de acordo com o plano de contas aprovado pela Diretoria. Como 

bem salientou o Conselheiro Célio, não é uma questão de epígrafe. A epígrafe evidentemente que 

a gente depois verifica melhor, mas quando o Art. 36 estabelece como despesa de custeio e eu 

segui o que o senhor ex professo aí manifestou, ele coloca a expressão equipamentos, eu também 

estava preocupado porque no ofício da Diretoria já falava da aquisição desses equipamentos. 

Equipamentos, eu fui buscar e é por isso que eu disse que não passou despercebido, há uma 

obra, os operadores de Direito sabem bem, de um autor festejado, chamado De Plácido e Silva, 

Vocabulário Jurídico e que no volume 1º, após ele discorrer o que é equipamento, que vem do 

verbo l’equipe, equipar, do francês, mais aplicado em terminologia náutica, ele se refere depois a 

toda e qualquer obra executada para dar maior eficiência à realização dos misteres ou finalidade 

do estabelecimento. E termina, dizendo que o equipamento compreende a montagem e 

instalações realizadas. Então, com relação ao aspecto, que não sei o valor, mas o aspecto de que 

esse equipamento se investimento fosse deveria ter a prévia autorização do Conselho, é uma 

matéria em discussão, porquanto o Art. 36 fala que se pode adquirir pela despesa de custeio os 

equipamentos. E equipamentos, como eu disse para os senhores, faz parte incita à montagem e 

execução de uma determinada obra. Esse é o esclarecimento, para que não ficasse a condição de 

que passou despercebida à Presidência do Conselho que eventual aquisição que deveria ser com 

verba de investimento se fez pelo custeio, mas a esse respeito ainda vamos ouvir o Presidente da 

Diretoria. São essas as explicações que me senti no dever de trazer aos senhores, para poder 

auxiliá-los na formação de seu juízo de peso, de medida e de valor. O aparte é dirigido ao orador, 

por favor. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Ilustre Conselheiro Fiore, obrigado pela sua sempre 

profunda, precisa e clara forma de esclarecer ao Conselho e ser direto em relação a responder as 

perguntas. 

 

Antonio Carlos Fiore – Obrigado. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sobra somente uma dúvida que o próprio esclarecimento do 

Presidente ajudou a formulá-la, porque há uma, eu não sei como é que se fala, indisso... 

 

Antonio Carlos Fiore – Indissociabilidade. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Isso, exatamente, desses dois valores, um que a gente 

desconhece e outro que a gente conhece. Eu pergunto então, em complemento ao seu raciocínio, 

do qual também compartilho, que custeio deve ser diferente do que é investimento, se neste caso, 

dada a necessidade constatada da obra, dada a importância que ela tem para o corpo associativo, 

não só na rapidez como também na questão de segurança, se não valeria a pena, para este caso, 

termos uma instrução completa, também considerando que esse é um projeto de 

multidisciplinaridade, lamento ter colocado você numa situação tão de evidência, sei que essa obra 

não é respondida só por Finanças, é por Patrimônio, é por Obras, desculpe dirigir essa pergunta só 

diretamente, mas seria essa: dada essa indissociabilidade valeria a pena nós termos uma 

instrução do processo por completo, de forma a gente não só ter a contabilização adequada, 

evitando onerar o custeio, como também a gente dar esse passo cada vez mais amplo que a gente 

está querendo dar na evolução de governança e de alocação adequada dos investimentos. 

 

Antonio Carlos Fiore – Acredito que com a explanação que nós todos iremos receber em alguns 

minutos, a capacitação individual de decidir a respeito disso acho que vai ficar muito mais 
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evidente, vai ficar muito mais robustecida. Eu estou seguro de poder opinar adequadamente, 

depois de ouvir nossa Diretoria também. Só aproveitando, Lomonaco, antes de você me apartar, a 

Comissão Permanente Financeira não é a Diretoria Financeira do Clube, assim como a Comissão 

Permanente de Obras não é a Diretoria de Patrimônio, que muitas vezes eu percebo que acaba 

sendo confundida. Então eu acho que essa distinção e diferenciação precisa ser relembrada 

sempre. Pois não. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Não vou apartar nada, não estamos nem brigando, vou 

apartear o senhor. 

 

Antonio Carlos Fiore – Perfeitamente. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Fiore, concordo amplamente com o que você disse: do ponto de 

vista de que na previsão orçamentária constava na área de investimento. 

 

Antonio Carlos Fiore – Nas intenções, né? 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Sim, no que foi considerado que deveria ser feito, o elevador, 

esse na realidade é o ponto principal. Lá consta, por isso deveria ser aprovado. O que está 

gerando dúvida é a divisão desse valor e aparente percepção de que a gente não recebeu o bolo 

completo, só um pedaço. A minha pergunta é o seguinte, por óbvio, está lá na parte de 

investimento, mas não me recordo se um valor que deve ser bastante importante, parece que é 

algo entre R$600, R$700, R$800 mil estava em custeio. 

 

Antonio Carlos Fiore – É como eu te falei, ele está representado, hoje, contabilmente, como 

adiantamento a fornecedores. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Entendi, estou perguntando na previsão orçamentária, não na 

contabilidade atual. 

 

Antonio Carlos Fiore – Na previsão orçamentária identificado como um investimento, como 

custeio eu não me lembro de ter visto, pode estar dentro de alguma rubrica. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Então, pelo aprovado por nós eu entendo que deveria vir como 

investimento e, por isso entendo que deveria vir na totalidade e pedido no local certo. Obrigado, 

Fiore.  

 

Aurea Lucia Ferronato (aparte) – A Comissão Financeira é um órgão de assessoria de nós, 

Conselheiros e, eu entendo que há um artifício anti-estatutário quando você divide em fatias o 

equipamento e a obra civil. Você aprova no Boliche a obra civil, mas os equipamentos eletrônicos 

serão equipamentos do custeio, porque a fase 1, a fase 2, o elevador já está comprado, o poço. 

Como Presidente da Comissão Financeira, eu gostaria de perguntar se a Comissão Financeira tem 

competência para rejeitar propostas que vêm com essa subdivisão e não no seu bolo, na sua 

totalidade, justamente para ajudar os Conselheiros a entenderem o todo, rejeitando, você nos 

ajuda a entender o todo. 

 

Antonio Carlos Fiore – Se a Comissão Permanente Financeira não possuísse independência de 

opinião eu jamais participaria dela. 
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Aurea Lucia Ferronato – Obrigada. 

 

Alvaro Rafael Mendes Latorre (aparte) – Por favor, um aparte? Eu estou aqui olhando na página 

95, da previsão orçamentária de 2014, entre receitas e despesas, nós temos aqui em obras e 

reformas, está lá: iniciadas em 2013 e com dispêndio em 2014. Em outro item, planejadas para 

execução em 2014, são R$9 milhões. 

 

Antonio Carlos Fiore – Isso. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Referenciando obras em andamento e com dispêndio em 2014 e 

obras e reformas, têm aqui citadas oito ou dez obras, entre elas, está lá: elevadores para o edifício 

do CCR e Sede Social e não consta o elevador do Conjunto Desportivo. 

 

Antonio Carlos Fiore – O CCR é aquele prédio. 

 

Presidente – É aquele onde vai ser feito. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – O Conjunto Desportivo é do outro lado?  

 

Antonio Carlos Fiore – É. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Então não consta, é o que estou lendo aqui. CCR é aqui. 

 

Presidente – Está certo. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Dr. Manssur, o CCR é aqui e o Conjunto Desportivo é do outro 

lado. 

 

Presidente – Tem razão. 

 

Antonio Carlos Fiore – Isso. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Então, o que quero comentar com vocês, nós temos valores que 

estão sendo tratados e temos valores aqui aprovados que estão, entre aspas, “comprometidos”. 

 

Antonio Carlos Fiore – A proposta orçamentária aprovada em novembro de 2013 para o exercício 

de 2014 elencava algumas intenções de investimentos, não eram investimentos definidos, que 

seriam exatamente aqueles a serem feitos, era uma indicação da Diretoria. Isso foi amplamente 

discutido aqui em novembro. Os R$9 milhões é o que há de disponibilidade para gastos durante 

este ano, com essas novas obras. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – A minha pergunta, como foi muito bem elaborada essa previsão 

orçamentária, algumas vezes li esse documento de 100 páginas, não encontrei o valor da 

aquisição desses três elevadores, não encontrei na verba de custeio, só encontrei na verdade 

alguma coisa similar na verba de investimentos comprometidas, que são outros elevadores, como 

citei, é este elevador aqui do CCR e o outro da Sede Social. O que acho é o seguinte, não vamos 

nem discutir aqui o que foi feito, temos que tomar uma decisão, mas, preste atenção que, hoje, 
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temos aqui aprovados R$474 mil que é para a reforma do Boliche e mais R$291 mil referentes a 

esses elevadores, que é adequação deles, que está consumindo aqui na conta que tem que ser 

feita, desses R$9 milhões. Então, significa que alguma outra coisa vai precisar deixar de ser feita, 

seguindo a sua previsão. 

 

Antonio Carlos Fiore – A minha previsão não, a proposta orçamentária do Esporte Clube 

Pinheiros. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Que foi aprovada por todos nós. 

 

Antonio Carlos Fiore – Lógico, por isso que é a nossa previsão e não a minha. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Então proponho que seja feita de alguma forma indicação que 

alguma coisa não poderá ser feita. 

 

Antonio Carlos Fiore – Só vou repetir uma coisa, isso são indicações de investimentos que 

deveriam, ou poderiam ou gostaríamos que fossem feitos, não são investimentos que serão feitos 

no exercício, a Diretoria está gestionando a respeito do que fazer. 

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Eu tinha esperança que fosse, com esses trabalhos, seguidos. 

 

Antonio Carlos Fiore – Eu adoraria que tivesse a pista de atletismo aí.  

 

Álvaro Rafael Mendes Latorre – Obrigado. 

 

Presidente – Presidente, V. Sa. está com a palavra, em seguida vamos colocar a matéria em 

votação. 

 

Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ... Vou começar pelo valor, parece 

que todas as perguntas vieram nesse sentido, a licitação PAT 189/2013, ela foi realizada e, 

portanto, é uma licitação publicada, pública, foi realizada e foi feita aquisição de três elevadores. E 

a empresa vencedora dessa licitação foi a ThyssenKrupp Elevadores SA, pelo valor de R$720 mil, 

pagos em 12 parcelas de R$60 mil, incluindo o equipamento, elevador e todos os equipamentos 

correspondentes à instalação, já respondendo ao Conselheiro, médico, que está entendendo 

bastante, inclusive Nelson, modéstia, você entende bem da área de engenharia, talvez por essa 

sua passagem como síndico. Então, a instalação e o equipamento correspondem a esse valor de 

R$720 mil. Em nossa solicitação entendemos que deveríamos vez que, fabricação demora um ano 

e por motivos até de segurança e de diversas solicitações de manutenção, despesas de 

manutenção, apesar de termos até contratos de manutenção, mas de troca de peças, para vocês 

terem uma ideia, acho que foi o Conselheiro Paulo que falou, esses elevadores foram instalados lá 

no CE, Centro Esportivo Villaboim, em 1984, há 30 anos e são elevadores ultrapassados. E com 

alta utilização, principalmente depois da instalação que foi feita lá do Fitness, que são 7 mil, é uma 

quantidade fabulosa e a gente até tem tido muitas reclamações de associados de que os 

elevadores não estão atendendo. Tivemos até há algum tempo um acidente com o elevador, 

graças a Deus não houve vítimas, mas tivemos um acidente sério lá e a recomendação era de 

segurança. E não perdi tempo, quando me falaram que tinha que trocar e apareceu a oportunidade 

de fazermos essa licitação. Foi em agosto de 2013. Imediatamente autorizei que fosse feita uma 

licitação nos moldes absolutamente corretos, como deve ser feita e fizesse aquisição desse 
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equipamento. Portanto, foi feita a licitação pública, foi divulgada na Revista do Clube, como 

contratos efetuados. Fizemos um contrato com a Thyssen nesse valor, tinha que se publicar esse 

contrato. Não posso precisar qual revista, mas foi publicado sim. E a gente só fará, o equipamento 

com sua chegada, quando fizer sua instalação, bem lembrou aqui o Presidente da Comissão 

Financeira, só nesse momento em que for feita a instalação é que eles emitem a nota competente, 

porque até então é sistema contábil, com a contrapartida de bancos é que se fazem os 

pagamentos com adiantamentos e com recibo de pagamento, é claro. Em razão disso, fizemos a 

licitação e chegou o momento, porque os elevadores foram entregues, agora no mês de junho 

chegou o terceiro elevador, que eles fossem instalados. Já esclarecendo uma dúvida do 

Conselheiro Marcio, que agora pouco fez uma pequena confusão. Na verdade foi feito um 3D do 

local, onde vão ter os estacionamentos e, futuramente, a Diretoria espera apresentar 

proximamente ao Conselho Deliberativo o pedido de verba para piscina infantil e adjacências, já 

com vestiário infantil, o vestiário masculino que sai daquele lugar e sobe, mas, oportunamente as 

Comissões vão apresentar seus pareceres e encaminhar aos Srs. Conselheiros, para melhor 

esclarecer. Mas de fato o 3D apresenta lá onde vai ser a piscina infantil, ele foi colocado num local 

louvável, para mostrar qual é o posicionamento dos elevadores, até de uma forma até muito 

inteligente, porque quem frequenta o Centro Desportivo sabe que a gente está esperando o 

elevador de um lado e corre para o outro lado para ver se pega a porta aberta do outro lado, volta 

para cá. E agora vamos voltar as três portas para aquele corredor lateral, de tal forma que isso vai 

facilitar muito a utilização dos associados. Na própria solicitação que fizemos de utilização do 

Fundo Especial, senão me engano parece que outra Conselheira disse se foi feita licitação. Foi e 

constou aqui o número da licitação, que disse há pouco, 189/2013. Então, o valor é esse. E 

entendemos na ocasião, eu não tinha nem tempo hábil para vir a este Conselho, era uma 

oportunidade e um motivo de urgência na aquisição e fizemos a aquisição, vamos contabilizá-la 

como equipamento e que é uma faculdade, como disse o Conselheiro Fiore, Presidente da 

Comissão Financeira, no momento oportuno vai se contabilizar na conta apropriada para onde vai 

ser destinada. É um ativo fixo, vai ser contabilizado como ativo fixo e de qual conta é que vamos 

estabelecer. No momento em que for contabilizado vai se estabelecer se essa conta é de custeio 

ou de investimento. Eu até aproveito a oportunidade e acho que é importante, não para essa 

gestão, mas nas próximas que virão, o Fiore até comentou e já estou fazendo uma proposta da 

Diretoria para apresentar ao Conselho, para que a gente crie alguma flexibilização na utilização de 

valores para pequenas reformas, porque não tem sentido até determinados valores ou reformas, 

troca de azulejos. Vamos iniciar agora em julho troca de azulejos da piscina infantil, isso é uma 

urgência? É uma urgência. É uma necessidade? É o mês de julho que temos que fazer? É o mês 

de julho que temos que fazer. É a melhor data? É a melhor data. É agora que vamos iniciar. Estou 

passando pelo Conselho talvez os R$140 mil que vamos gastar lá? Não estou passando, isso é 

uma manutenção. Mas se você entender, se formos ler o Art. 35 ou Art. 36, onde é que está escrito 

manutenção, onde gasto, é no custeio, é no investimento? Aí alguém vai dizer: aquilo que o senhor 

fez lá é uma obra. Vamos ter que trocar o azulejo da piscina e vamos trocar o azulejo da piscina e 

vou pagar com a verba de custeio, que assim autoriza, ou eventualmente posso até lançar esse 

valor em investimento, como é uma manutenção vai ser lançado em custeio.  

 

Presidente – Manutenção é custeio, da mesma forma que a iluminação. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Manutenção é custeio, iluminação é custeio. Mas se o senhor 

me permite, fomos ler o Art. 36 senão me engano aqui, em seu inciso II se me recordo, que verba 

de investimento e, portanto toda vez que se fala em verba de investimento mediante aprovação 

desta Casa é para reformas e obras e aquisição de áreas para fins esportivos, etc., área terreno, 
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nesse caso. E foi dessa forma que fizemos essa solicitação, entendendo que aquela adequação 

física que tem ser feita é uma obra e, portanto, tinha que passar pelo Conselho. Foi feita a 

licitação, informei o número da licitação e assim que foi entendido e foi dessa forma que estamos 

apresentando. Se este Conselho entender que devemos lançar esses valores no investimento, por 

favor, vamos votar, fiquemos à vontade, não há problema nenhum. De outra forma o dinheiro vai 

sair de custeio e a gente tem na gestão essa possibilidade de trazer na sua aprovação de contas 

essa conta aprovada e dentro dos critérios de economicidade que vai se fazer os investimentos por 

Diretoria, para que isso seja possível. Quero esclarecer também que a obra não foi iniciada e se 

não foi iniciada não temos que falar aqui se não tem projeto. Claro que tem projeto, enviamos 

inclusive e está descrito às Fls. da proposta todos os projetos. Nós seríamos irresponsáveis de 

fazer instalação de um elevador sem projeto estrutural, projeto executivo para tal fim, então, não só 

foi feito o projeto, como foi enviado. E para aprovar na Prefeitura precisa desses projetos também 

e, senão me engano, já foi protocolado pelo patrimônio. Assim que sair sua autorização 

iniciaremos a obra. Se a Prefeitura ou se a própria Thyssen que já nos informou que basta que 

você apresente o projeto na Prefeitura e basta o protocola para iniciar a obra é assim que vamos 

realizar. Para funcionar, vou esperar o alvará de funcionamento, porque é uma responsabilidade 

personalíssima da própria gestão e não vou deixar de ter um alvará de funcionamento antes da 

sua aprovação ou da sua autorização. Estou à disposição dos Srs. Conselheiros para qualquer 

esclarecimento. 

 

Andreas de Souza Fein (aparte) – Sr. Presidente, obrigado pelos seus esclarecimentos. Só uma 

pergunta para eu entender, nós estamos falando aqui de R$291 mil na parte civil. Esses R$700 mil 

e poucos a que o senhor se referiu... 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – R$720, pagos em 12 parcelas de R$60 mil. 

 

Andreas de Souza Fein – Esses R$720 é custo total dos elevadores? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Dos elevadores e instalação desses equipamentos. 

 

Andreas de Souza Fein – A montagem desses elevadores nessa obra que estamos discutindo 

aqui agora? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Nesse local, olha só... 

 

Andreas de Souza Fein – Só para terminar. Então, estamos falando de três elevadores de R$240 

mil redondamente cada um, que dá R$720 mil, instalados, mais R$291 mil? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Perfeito. 

 

Andreas de Souza Fein – Ou seja, nós estamos falando de um custo total de R$1 milhão e 19 mil, 

é isso? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – A soma de R$720 mais R$291 é essa. 

 

Andreas de Souza Fein – Está bom, é só isso. Obrigado. 
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Célio Cássio dos Santos (aparte) – Boa noite. Obrigado pelo esclarecimento. Só tenho uma 

única dúvida, obviamente todos os Conselheiros estão formando seu convencimento para cada 

qual votar como melhor entender. Caso essa obra dos poços, enfim, não seja aprovada, que opção 

nós temos em relação aos elevadores já comprados? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Os R$291? 

 

Célio Cássio dos Santos – Se por acaso o Conselho decidir: acho que não deve ser aprovada, ou 

a Prefeitura não aprovar os elevadores, tem alguma previsão contratual que possamos devolvê-lo, 

podemos utilizá-los em outro lugar, enfim, como é que a gente sairia dessa? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Sinceramente, Conselheiro, caso não aconteça a aprovação, 

vamos voltar novamente neste Conselho e solicitar, é uma necessidade, motivo de segurança, não 

vejo motivo de não aprovação, então, estamos falando de uma coisa imaginável, que podem não 

aprovar. Tudo bem, se não aprovar a gestão assume risco do erro de ter comprado antes alguma 

coisa que não teve aprovação. Essa é a absoluta realidade das coisas. Não imagino que este 

Conselho entenda dessa forma, que você não possa fazer uma obra de adequação para 

elevadores por motivo de segurança e de utilização dos próprios associados. Se o senhor quiser 

colocar nesses termos, se este Conselho não aprovar, nós vamos ter que retornar os 

equipamentos, vamos parar de pagar as parcelas faltantes, vamos verificar no contrato se tem 

alguma multa pelo não cumprimento e a gestão assume essa responsabilidade. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Eu não tenho aparte ao Presidente, queria saber se posso fazer 

uma proposta. Se o senhor achar adequado, Sr. Presidente da Mesa, gostaria de propor que a 

gente fizesse uma emenda aditiva, apesar de super aditiva e aprovasse de uma vez no 

investimento, como na previsão os R$1 milhão e alguma, que entrou aqui, finalmente como o bolo 

completo. Acho que deveríamos aprovar isso, é o que queremos, o Presidente esclareceu, o local 

certo é investimento e fazemos. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Acho perfeito, Lolo, se você entender dessa forma, concordo 

100%. 

 

Presidente – Conselheiro, justamente... 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Sr. Presidente, só para dizer, essa proposta do Lolo é 

extremamente inteligente, porque ele entendeu a necessidade da compra no momento oportuno e 

agora a gente tem a explicação de poder ter comprado através do custeio e, entretanto, você pode 

criar alguma incompatibilidade contábil. Em razão dessa sua informação, se todos entendermos, 

feita a licitação, que foi publicada e que pode ficar à disposição, pode ser encaminhada até para 

melhores esclarecimentos, entendo que se quisermos, essa sua proposta, se for possível e o 

Presidente vai dizer se é ou não, o Presidente do Conselho é quem decide aqui, podemos 

encampá-la sem problema. 

 

Presidente – Na verdade, como isso ia acontecer, o mérito era todo seu. Eu até havia anotado 

aqui de que aprovássemos o pedido formulado e ad referendum e, agora vem o referendo, o 

Conselho ratificasse a aquisição e, posteriormente, como bem salientou o Conselheiro Célio, a 

epígrafe se definirá no momento oportuno, mas nós já ratificaríamos aqui, o Presidente esclareceu 
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o valor, forma de pagamento, equipamento e instalação, nós aprovaríamos a obra civil e também a 

compra do elevador, estaríamos ratificando a aquisição. 

 

Andreas de Souza Fein (fora do microfone) – Já na rubrica de investimento. 

 

Presidente – Já em investimento. 

 

Aurea Lucia Ferronato (fora do microfone) – A aprovação tem que ser prévia. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Acho que é o momento de corrigir, que o processo talvez esteja 

equivocado, mas vamos resolver, não vamos ficar ping pongueando tudo no Conselho.  

 

Presidente – Na verdade, Conselheiro, é o que procurei pontificar, existe uma dubiedade no 

Regimento da Diretoria. O Regimento da Diretoria fala que é verba de custeio, equipamentos. 

Equipamentos, eu fui buscar na doutrina e verifiquei que ela pode ser interpretada como sendo 

aquele móvel incito à realização de uma obra, sem a qual essa obra não se aperfeiçoaria, isso 

seria uma definição do equipamento. Evidentemente que, como sempre, Dr. Alexandre Lomonaco, 

coloca e bem lançada uma observação e vamos submetê-la ao Plenário. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Obrigado. 

 

Severiano Atanes Netto (aparte) – Gostaria só de fazer uma pergunta ao Sr. Presidente, tendo 

em vista que o assunto que discutimos até agora está devidamente equacionado pelo Lolo, que é 

a respeito ainda de elevador e que acho que é um grande problema que temos, que é o elevador 

do Centro Cultural Esportivo. Qual é atualmente a situação de colocarmos um novo elevador para 

atender essa área, que não tem escada rolante, não tem rampa e cria frequentemente dificuldades 

enormes às pessoas que têm dificuldade de locomoção? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Conselheiro, tanto o elevador do CCR, que é esse prédio 

quanto o elevador da Sede, são antigos e são movidos a pistão, não tem um sistema moderno, por 

isso que vez por outra apresentam defeitos, por isso que inclusive foi colocado em nossa previsão 

orçamentária aquisição desses dois elevadores, já os modernizando. Já está em processo de 

cotação, para posteriormente abertura de uma licitação, para que a gente possa também fazer a 

troca desses dois elevadores, que são muito importantes. Apesar de que o ideal seria que se 

trocasse esse elevador e colocasse mais um, porque quem tem um, quando quebra, sempre tem o 

problema. E elevador, mesmo novo, não é infalível, eles quebram em razão da utilização. 

 

Oscar José Horta (aparte) – Retomo a palavra para dizer que essa firma Exata que foi usada para 

fazer os cálculos de reforço estrutural, sou engenheiro civil, como boa parte de vocês deve saber, 

já trabalhei com eles, é uma firma muito conceituada no mercado. A ThyssenKrupp é a maior firma 

de elevadores do mundo. Quanto aos preços, como tenho um pouco de propriedade para falar, 

estão muito coerentes com o preço de mercado, são preços realmente praticados. O elevador 

geralmente a gente paga em 1 ano, tem que pagar 80% para entregar. Está tudo de acordo com o 

mercado, o Conselho pode ficar tranquilo, que, pela minha avaliação foi tudo feito da melhor 

métrica possível. 

 

Presidente – Obrigado. 
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Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Presidente, antes de terminarmos, eu gostaria só de dizer ao 

Conselheiro Luís Alberto, que ele mencionou o fato de a Comissão de Obras ter relacionado em 

seu parecer, num dos itens que era uma sugestão, até ela escreveu lá entende que, alguma coisa 

nesse sentido. 

 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: sugere. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Era uma sugestão da Comissão de Obras, no sentido que a 

licitação fosse feita após. Parecer é para o Conselho e para a Diretoria e foi muito bem colocado 

aqui que as Comissões Permanentes de Obras e Financeira são muito importantes e, com toda 

vênia, que a Comissão de Obras colocou, eu entendo que a sugestão às vezes é prejudicial. 

Esperarmos aprovação para fazer licitação, até porque nosso Estatuto e Regulamentos não 

determinam a ordem, acho que é mais interessante que talvez a gente faça até antes algumas 

licitações na sua aprovação, sabendo exatamente aquilo que vai se fazer, até para que os valores 

sejam preservados, porque quando você faz uma licitação após aprovação, os licitantes já sabem 

quanto aprovou, qual é o valor. Claro que é pública essa informação, está em nosso site, está em 

todos os lugares, então, por vezes é melhor até que se faça a licitação antes e que depois se 

aprove. Se não aprovar a licitação, aqui não é uma entidade pública, é uma entidade de fins 

particulares, enfim, é uma entidade particular, que você pode ou não fazer, comprar ou adquirir em 

razão da licitação um serviço, ou material. Pois não. 

 

Regina Helena Secaf (aparte) – Presidente, eu queria saber da Diretoria, em qual momento as 

prioridades de obras ou de reformas é por segurança, como foi a indicação do elevador, em 2004? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – O elevador foi instalado em 1984 e tivemos diversos relatórios 

da própria Atlas, que é a empresa que mantemos e o elevador que temos instalado é marca Atlas, 

tivemos diversas visitas dos técnicos, que vêm nos alertando e temos também diversos relatórios 

de manutenção que nos alertam com relação à segurança. Além disso, na modernização dos 

novos elevadores você tem a parada certa no andar, você tem o sistema eletrônico já diferenciado, 

modernizado e os relatórios que estão aqui indicaram e indicar que por motivo de segurança os 

elevadores deveriam ser trocados. Em que momento? Em 2004, em 2005, em 2006, em 2007, até 

2014. Eu tenho relatórios que estão disponíveis, ou podem estar disponíveis a quem quiser 

consultá-los, que são insistentes esses relatórios, indicando essa necessidade. Eles não são 

emergenciais: Olha, o elevador vai cair. Não, eles alertam que, por motivo de segurança, o 

elevador deve ser trocado ou o equipamento deve ser substituído. 

 

Regina Helena Secaf - É exatamente isso que gostaria de entender, se puder continuar. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Pode. 

 

Regina Helena Secaf - Essa questão que você falou: Bom, o elevador novo também pode causar 

problemas, então, se desde 2004 a gente está tendo esses alertas acho que deveria ter sido feito 

antes. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Também acho. 

 

Regina Helena Secaf - Como no caso da nossa piscina, que vou insistir, é emergencial. 
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Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Já estamos fazendo, vamos começar a obra daqui a três dias. 

 

Regina Helena Secaf - Depois converso para dizer se é só azulejo. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Tem mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. 

 

Regina Helena Secaf - Acho que é a base dos azulejos. 

 

Presidente – Obrigado, Presidente. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Obrigado.  

 

Presidente – Eu vou só prestar um esclarecimento, antes de colocar a questão em votação. A 

Conselheira Ferronato bem lembrou que, em se tratando, como colocou o Conselheiro Lomonaco 

e corroboramos a mesma opinião, que em se tratando de verba de investimento depende de prévia 

autorização do Conselho, realmente é o que está dito no nosso regramento. O que ocorre, porém 

e, anotei, nesse caso, pelo que ficou dito, havia a presença de três elementos fundamentais para 

os elevadores: a necessidade, fator segurança e imbricado com necessidade e segurança o fator 

urgência. A Diretoria foi e adquiriu pelos valores anunciados esse equipamento, fazendo assim, ela 

traz agora junto com a verba civil essa informação e o Conselho soberanamente poderá decidir, 

referendando, ratificando, confirmando esse ato, indo ao encontro da proposta do Conselheiro 

Lomonaco, que, a princípio, pela soberania do Conselho, ela pode vir a ser discutida. Submeterei à 

apreciação dos senhores. Assim, declaro encerrada em discussão. E coloco já em primeira 

votação a questão prejudicial, se o Conselheiro Fein ainda nela insiste, que seria a retirada de 

pauta para que a Diretoria complemente... 

 

Andreas de Souza Fein (fora do microfone) – Se o senhor vai colocar em votação a proposta do 

Conselheiro Lomonaco,... 

 

Presidente – Vou. 

 

Andreas de Souza Fein (fora do microfone) – ... que já resolve o problema da minha proposta, 

eu retiro a minha. 

 

Presidente – Porque eu entendia que estava prejudicada. Vou tentar emendar a proposta da 

Diretoria e a colocação do Conselheiro Lomonaco à luz de tudo aquilo que discutimos. Os 

Conselheiros que estiverem de acordo com o pedido de autorização da Diretoria para utilização da 

quantia necessária do Fundo de Investimento, da quantia necessária: a) para execução da obra 

civil, que é adequação dos poços onde deverão ser instalados os elevadores e b) ratificando e 

confirmando aquisição desses três elevadores para serem instalados nesse local, todo esse valor 

na epígrafe de verba de investimento e, como tal, assim deverá ser contabilizado... 

 

Andreas de Souza Fein (fora do microfone) – No total de R$1 milhão. 

 

Presidente – R$720 mais R$291, quando V. Sa. falava, dá R$1 milhão e 11, seria a autorização 

da quantia de R$1 milhão e 11 mil extraída da verba de investimento, que, depreendida a 

manifestação. Indago do Presidente da Comissão Financeira se há recursos nesse investimento 

para fazer frente a esse R$1 milhão e 11 mil, extrair-se então R$1 milhão e 11 mil dessa verba de 
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investimento para fazer frente à execução de obras civis concernentes aos poços onde serão 

instalados três elevadores. se os senhores estiverem de acordo dessa forma, permaneçam como 

estão. Aqueles que entenderem não ser possível essa aprovação da forma como colocada 

queiram-se levantar.   Por maioria, o Conselho Deliberativo autorizou a utilização da verba de 

investimento no valor de R$1 milhão e 11 mil para instalação de três elevadores e a execução das 

obras civis dos poços onde esses elevadores serão instalados. Só peço mais 30 segundos de 

atenção dos senhores, é que temos outro item. 

 

 
Item 5 - Apreciação do processo CD-04/2014, referente à primeira discussão e votação de 

proposta formulada por cento e oito Conselheiros, de criação de um oitavo 
parágrafo e alíneas no artigo 15 do Regulamento Geral. 

Presidente – É uma proposta formulada pelo Conselheiro Bório, acompanhado de outros tantos 

Conselheiros, para a introdução de um dispositivo em nosso Regulamento Geral. Pelo adiantado 

da hora, Conselheiro Bório, essa matéria já não poderia ser, mas ela não seria de qualquer forma 

colocada hoje, mesmo que tempo houvesse, porque a Mesa verificou e, virá para a próxima 

reunião, que ainda não foi ouvida a Comissão Financeira, só foi ouvida a Comissão Jurídica. 

Então, por essa razão e com vista já direta à Comissão Financeira, obterei o parecer e colocarei na 

próxima reunião. Posto isso, comunicando que estiveram presentes cento e sessenta e dois 

Conselheiros, declaro encerrada a sessão.  

 

 
Encerramento dos trabalhos aos 45 minutos do dia 01/07/2014. 

 
 

* * * 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 634ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 28 de julho de 2014, com as retificações já dela constantes. 
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