
ATA RESUMIDA DA 649ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015. 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia dez de agosto do ano dois mil e quinze, em segunda convocação, às vinte horas 

e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e trinta e dois 

Conselheiros. 

 

 

2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e 

Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 

Primeiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

Segundo Secretario: José Roberto Coutinho de Arruda 

Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 

 

3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do 

Esporte Clube Pinheiros.  

 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 

 

4) EXPEDIENTE SOLENE  

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Karim Christine 

Donatelli Di Tommaso Latorre, Suplente do Grupo B pela Chapa Participação. 

 

 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Propôs ao Plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 

votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa, pelo falecimento do Associado Veterano 

Renato Bongiovanni, ex-Conselheiro, ex- Assessor de Restaurantes, ex-Assessor 

da Presidência da Diretoria, ex-Assessor de Suprimentos e pai do ex-Conselheiro 

Reinaldo Bongivanni, e pelo falecimento do Sr. Ricardo Osse, irmão do 

Conselheiro Arnaldo Osse Filho, Presidente da Comissão de Obras, que, na 

oportunidade, agradeceu a todos pelas manifestações recebidas; 2) de autoria do 

Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis, pelo falecimento do Associado 

Içami Tiba, escritor, um mais importantes educadores do país; 3) de iniciativa do 

Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, pelo falecimento da Associada Maria 

Eunice Arroyo, esposa do ex-Conselheiro Lourival Arroio e mãe dos associados 
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Gustavo e Alexandre Arroyo; votos de louvor: 1) de iniciativa do Conselheiro Luiz 

Koji Ohara, à Diretoria, ao Diretor da Área de Esportes, Conselheiro Arnaldo Luiz 

de Queiroz Pereira e ao Diretor de Esportes Coletivos e Raquetes, Conselheiro 

Mario dos Santos Guitti, pela iniciativa de Fórum de vários Departamentos 

Esportivos que se iniciou no último sábado, dia 08, com a Seção de Tênis, 

extensivos aos palestrantes, Srs. Renato Colaço (tema: Tênis Escolinha); Eduardo 

Eche (tema: Tênis Formação); Evanildo Mondeck (tema: Tênis Jogar e 

Interclubes); e, Murilo Drago (tema: Tênis CIAA). Prosseguindo, comunicou que 

na entrada da Reunião foram distribuídas cartas da Diretoria: 1ª) informando que 

serão retomados os trabalhos do Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD), que 

prevê a revisão a cada biênio, a serem realizados por um Grupo Gestor coordenado 

pelo Diretor Adjunto de Planejamento e Projetos, Conselheiro Heitor Ferreira 

Tonissi; 2ª) convidando para uma reunião no dia 02 de setembro, para 

apresentação da avaliação das sugestões formuladas pelos Conselheiros na reunião 

de 06 de julho passado – Orçamento Participativo. Por oportuno, lembrou que no 

dia 31 de agosto haverá, ainda, a reunião extraordinária do Conselho para início da 

discussão de um importante tema: o novo Regimento Eleitoral. 

 

Primeiro Secretário – Informou o recebimento de cartas da Diretoria, 

comunicando que o Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes Junior passou de 

Membro a Vice-Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, e a nomeação 

de Diretores e Assessores. Referiu que na entrada da reunião foram distribuídas 

cartas da Diretoria, em resposta a manifestações dos Conselheiros Claudia Nemoto 

Matsui, John Herbert Buckup Junior e Pedro Antonio Lousan Badra, no item “A 

Voz do Conselheiro” de Reuniões anteriores. 

 

Peter Alfredo Burmester – Comunicou que a Diretoria contratou a Oficina 3, 

empresa de consultoria especializada, para um trabalho de assessoria de 90 dias, 

com o objetivo de avaliar e propor alterações no setor de bares e restaurantes e 

lanchonetes. Disse, ainda, que pretende trazer informações das ações da Diretoria 

em cada reunião do Conselho. 

 

Cintia Turella Di Stasi – Como participante do grupo de corrida do Clube, 

referiu-se à resposta da Diretoria a uma manifestação anterior da Conselheira 

Claudia Nemoto Matsui, sobre a reforma da Pista de Atletismo, entretanto o Sr. 

Presidente lembrou que essa resposta foi distribuída na entrada da Reunião. 

Comunicou que no próximo dia 15 de agosto a pista seria aberta aos Conselheiros, 

para verificação do andamento dos trabalhos, com uma visita monitorada, e que a 

inauguração será no dia 05 de setembro. 

 

Presidente – Informou que acabara de receber o convite formal do Presidente 

Roberto Cappellano, aos Conselheiros, exatamente para a verificação das obras no 

dia 15 de agosto e sobre a inauguração no dia 05 de setembro. 
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Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo – Propôs voto de louvor ao 

Conselho Fiscal e à Diretoria, pela forma com que foi conduzida a licitação para a 

escolha da nova Auditoria Externa, que contou com a participação de cerca de 20 

empresas, foram classificadas três delas e optou-se pela contratação da Parker 

Randall, que tem experiência em auditar entidades esportivas. Comentou que a 

Diretoria vem empreendendo um esforço enorme em reduzir custos diante do 

cenário atual, e que no caso da auditoria externa houve redução de 21%. 

Prosseguiu, propondo voto de louvor à Natação do Clube, pelos significativos 

resultados obtidos no Mundial de Kazan, em especial pela medalha de bronze de 

Bruno Fratus nos 50m livres. Destacou a final inédita de Henrique Rodrigues nos 

200m medley. Propôs, ainda, voto de louvor à equipe de Basquete que estreou 

sábado e conseguiu uma vitória, comentando que foi muito destacada pela 

imprensa a iniciativa da Diretoria de fazer uma renovação e atuar com um time de 

garotos. Votos aprovados. 

 

Presidente – Por oportuno, convidou os Conselheiros para o jogo da próxima 

quinta-feira, quando os atletas se apresentariam novamente. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Propôs e foram aprovados os seguintes votos de 

louvor: 1) ao associado Pedro Machado Mastrobuono, nomeado Membro Efetivo 

da Comissão de Artes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção de São Paulo; 

2) ao associado Paulo Veras, eleito Empresário do Ano, pelo grupo Estado, o 

jornal O Estado de São Paulo, como empreendedor do 4º Prêmio que esse jornal 

está fazendo. Finalizando, elogiou a Diretoria pelo esforço que vem empenhando 

para acertar o Clube, comentando que recentemente teve oportunidade de 

presenciar o Diretor de Área de Patrimônio, Carlos Edmundo Miller Neto, 

acompanhando o conserto de elevadores da nova garagem por volta das 23:00 

horas. Também elogiou a atuação do Diretor da Sauna, Álvaro Toledo Guimarães, 

que abriu mão de usar a Sauna e o estacionamento graciosamente, como poderia 

lhe ser franqueado. Parafraseando Mahatma Gandhi, disse que ser Diretor é uma 

ação de caráter abnegado, de desprendimento de interesses pessoais, de servir ao 

Clube. Votos aprovados. 

 

Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Também propôs voto de louvor à 

Diretoria de Esportes, principalmente à Diretoria Adjunta de Basquete, pela 

mudança de filosofia do time de Basquete, utilizando ostensivamente a base 

pinheirense em suas categorias, com um time formado por atletas com uma média 

de idade um pouco superior a 20 anos, bastante impressionante considerando a 

experiência dos outros times que disputam os grandes campeonatos, com destaque 

ao Técnico César Guidetti, que trabalhou como auxiliar de Claudio Mortari. 

Comentou que a Diretoria também decidiu que para fechar com chave de ouro essa 

mudança de filosofia o Clube devia jogar com o uniforme azul para voltar às 

origens. Proposta aprovada. 
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6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Silvia Schuster – Reivindicou o aumento da quantidade de brinquedos na 

Brinquedoteca; recolocação da placa de aviso do tempo de 10 minutos para cada 

criança utilizar a balança no Parquinho; no Boliche, que sejam colocados mais 

ganhos para pendurar bolsas/casacos, e que as portas dos armários sejam 

invertidas, para que abram para dentro das canchas, com a visibilidade de quem 

está jogando. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Juliano Toloza de Oliveira Costa – Pediu providências com relação ao 

aquecimento excessivo do ginásio do Tênis mesmo no inverno, indagando o que a 

nova Diretoria pretende fazer para minimizar o problema. Tendo em vista a grande 

procura pelos esportes de areia, o beach tênis, futevôlei e o vôlei de areia, 

perguntou se existe um projeto para ampliação das quadras. Aprovado o 

encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Regina Helena Secaf – Solicitou a manutenção nas luminárias do Boliche; 

verificação dos ralos da garagem antiga, entre as colunas 15 e 16, pois o local 

exala um cheiro de esgoto há cerca de um ano, mas, aparentemente, não passa 

nenhum encanamento ali; que se aumente a diversidade de produtos com preços 

mais acessíveis, especialmente nos chocolates, e melhore o atendimento na 

Bomboniere, que fica precário quando coincide a sessão de cinema com a saída 

das escolinhas. Comentou que existe uma preocupação bastante grande por parte 

das mães, com relação à segurança na rua durante a baladinha, mas parece que o 

Clube já tomou algumas providências, inclusive acionando a Guarda 

Metropolitana, em função das barraquinhas que vendem bebidas, etc. Aprovado o 

encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

 

Item 2 - Apreciação da ata da 648ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 27 de julho de 2015. 

Presidente – Não havendo contestação, deu por aprovada a Ata, conforme 

apresentada. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-15/2015, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do 

Fundo Especial no valor previsto de R$120.000,00, para executar 

obras de adequação mínima na área da Emergência Médica. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão.  
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Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo – A par de recomendar a 

aprovação do pedido, destacou dois pontos do projeto. O primeiro, de que a obra 

visa a atender a uma notificação recebida da COVISA, que é o órgão municipal de 

Vigilância Sanitária, que determinou que precisam ser feitas algumas alterações na 

área média para tratar o expurgo médico produzido no Clube, sendo que o 

remanejamento da área já foi validado junto à Comissão de Obras. A COVISA, 

caso não seja feita a obra, pode aplicar uma multa de até R$500 mil. Além disso, 

estaríamos simplesmente investindo na segurança e na saúde dos associados, 

então, entre as questões que podemos eleger como prioritárias, certamente estarão 

presentes a segurança e saúde.  

 

Presidente – Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, encerrou a 

discussão. Submeteu ao Plenário e foi aprovado por unanimidade de votos o 

pedido da Diretoria, com as recomendações apresentadas pela Comissão de Obras 

em seu parecer, a saber: o projeto de execução da sala dos técnicos deverá ser 

apresentado para análise da Comissão de Obras antes de sua execução; os serviços 

devem ser iniciados imediatamente após a sua aprovação, para evitar que o Clube 

seja multado pela COVISA; não fazer pagamentos antecipados à empreiteira por 

conta de serviços a serem executados; o Departamento de Patrimônio deve fazer 

verificação in loco dos serviços, verificando se a quantidade executada está de 

acordo com o contratado, bem como a qualidade de acabamento do mesmo, sem o 

que não se deve fazer medição do serviço; reter uma caução referente aos serviços 

de mão de obra.  

 

 

Item 4 - Apreciação do processo CD-16/2015, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do 

Fundo Especial no valor previsto de R$457.019,52, para executar 

obras de substituição do revestimento cerâmico da piscina 

denominada “prainha”, na área das piscinas externas. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processado e abriu a discussão.  

 

Regina Helena Secaf – Parabenizou a Diretoria pelo material enviado, com as 

plantas, o escopo, etc. Entretanto, entendeu importante lembrar alguns detalhes: se 

for a sobra de azulejo da reforma da piscina infantil, como houve vários acidentes 

lá, seria interessante saber qual é especificamente essa sobra, e se não é o caso de 

guardar esse azulejo para futuramente reformar a piscina de salto. É importante 

também saber de que forma o azulejo foi estocado com a empresa, no caso a Gail, 

se foi de forma correta para seu reaproveitamento. Como existem itens falando 

sobre as bombas da piscina, lembrou que existe uma bomba inteligente, que 

desarma ao menor sinal de vácuo, que é um perigo constante nas piscinas no 

Brasil, e o Senado ainda não aprovou a lei. Há cerca de um ano foram trocados os 

ralos da piscina, mas de forma que não funcionam, porque a tubulação não 
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corresponde ao ângulo, à distância correta para o ralo. Então, já que vamos mexer 

nas bombas, a bomba inteligente seria a melhor forma de evitar acidentes com os 

ralos. 

 

Flávio Henrique Rosa Tatit (aparte) – Esclareceu que no ano passado a empresa 

Gail fez o projeto executivo para troca do azulejo da piscina infantil e da prainha, e 

na ocasião foi comprado o azulejo. Pretendia-se fazer a troca da prainha... 

 

Presidente – Interveio, esclarecendo ao orador que aquela manifestação não era 

um aparte, mas que o inscreveria para falar. Perguntou se a oradora desejava que 

suas indagações fossem respondidas, tendo ela respondido positivamente. 

Informou, então, que no final pediria a manifestação da Diretoria. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Comentou que leu os relatórios relativos à obra, 

verificando que pela primeira vez, depois de longo tempo, a Comissão de Obras e 

a Diretoria estão trabalhando em comum acordo. O relatório demonstra que a 

Comissão de Obras estudou o assunto, que se inter-relacionou com o pessoal da 

execução. Isso o deixou muito contente e tranquilo, podendo até afirmar que se 

estivesse analisando não o faria tão bem quanto foi analisado. Parabenizou 

nominalmente os Membros da Comissão pelas ponderações colocadas, 

Conselheiros Arnaldo Osse Filho, Ricardo Alberto Carneiro La Terza, José Luiz 

Trebilcock Tavares De Luca, Odilon Lima Cardoso e Waldemar Arthur Zamariola. 

Entendeu interessante a forma com que estava sendo conduzido o problema das 

caídas sistemáticas das cerâmicas, que é muito sério e cuja solução não é fácil; isso 

provavelmente deverá ser um ataque ao sistema de fixação do chapisco do emboço 

motivado pela água. Entendeu correta a postura da Comissão de Obras e da 

Diretoria de Obras, de fazer inicialmente na parte menor dessa piscina as obras que 

darão suporte à obra dos 50 metros. Esclareceu que existe na previsão uma verba 

para teste diagnóstico de soltura da cerâmica, teste de arranchamento, 

fundamentais para poder analisar a outra parte. Também entendeu correta a forma 

de apresentação, recomendando a aprovação unânime do pedido e até que se 

colocasse nos quadros de aviso da piscina o laudo que acompanha os estudos, do 

acompanhamento das retiradas e da visualização das cerâmicas que estão caindo, 

para mostrar ao corpo associativo a quantidade de elementos que estão sendo alvo 

desse trabalho.  

 

Flávio Henrique Rosa Tatit – Tendo em vista a manifestação da Conselheira 

Regina Secaf, esclareceu que no início do verão de 2013 houve aumento 

considerável no descolamento do revestimento cerâmico das piscinas, de modo 

especial da piscina infantil e da prainha. Devido ao grande transtorno que a 

interdição dessas piscinas no verão provocaria ao corpo associativo, o Clube 

treinou um funcionário para realização da reposição subaquática dos revestimentos 

destacados. Na ocasião a empresa Gail elaborou projeto executivo, com 
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especificação dos materiais a serem aplicados para piscinas externas, ou seja, fez 

um projeto para a prainha, um projeto para a piscina infantil e outro para a piscina 

olímpica. Prevendo-se a possibilidade da troca do revestimento da piscina infantil 

e da prainha no inverno do ano passado, na época foram adquiridos diretamente do 

fabricante esses revestimentos e contratada empresa para limpeza desses locais. 

Porém, como no final de 2014 estava prevista a interdição para reforma, o que 

acabou ocorrendo, das duas piscinas do centro esportivo, a infantil e a olímpica, 

quando da conclusão da troca do revestimento da piscina infantil externa - mais ou 

menos em agosto ou setembro de 2014, optou-se por deixar a troca do 

revestimento da prainha para este inverno. Então, o material que está sendo 

utilizado agora não é sobra de compra nenhuma; foi adquirido para ser utilizado na 

prainha. E foi estocado conforme orientação da Gail à época. Então, não se trata de 

troca nenhuma de material. Quanto aos ralos de fundo, no ano passado o Clube 

contratou um especialista nessa área, que recomendou a troca de ralos, o que foi 

realizado. Há um parecer desse profissional, que tem um livro sobre cuidados que 

se deve tomar na execução de piscinas, com um capítulo específico sobre ralos de 

fundo. Deixou claro que todas as orientações desse profissional foram atendidas. A 

menos que, por uma falha técnica, ele tenha omitido alguma coisa.  

 

Regina Helena Secaf (aparte) – Observou que teve oportunidade de ver o laudo 

“técnico” desse profissional e conversar com ele por e-mail, comentando tratar-se 

de um amante de piscinas, que entende muito do assunto, mas não é um técnico. 

Seria interessante que todos lessem o laudo, porque essa parte de encanamento ele 

deixa muito claro que as distâncias não foram respeitadas. 
 

Presidente – Interrompeu a oradora, pedindo que se ativesse aos termos 

regimentais em seu aparte. 
 

Regina Helena Secaf – Indagou por que foi pedido um laudo para uma pessoa que 

não é técnica. E que deixa no final da sua explanação a seguinte questão: Ora, 

deixemos uma tesoura na borda da piscina, se caso o cabelo de alguma criança for 

preso nós cortamos. 

 

Flávio Henrique Rosa Tatit – Respondeu que aquela era a opinião da aparteante. 

Essa pessoa escreveu um livro só sobre piscina e na área ela é muito conceituada; 

para quem entende da área essa pessoa é respeitada. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho (aparte) – Pediu que o orador confirmasse 

se todo material já estava comprado e estocado. 

 

Flávio Henrique Rosa Tatit – Explicou que a ideia era trocar o azulejo da piscina 

infantil e da prainha no inverno do ano passado. Entretanto, por falta de tempo, 

para não entrar no verão, no inverno passado foram interditadas as duas piscinas 

do conjunto desportivo, a infantil e a olímpica, e a Diretoria houve por bem 
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guardar o material que já tinha sido comprado para a prainha, para executar a 

reforma no inverno deste ano. 

 

Presidente – Como o aparteante disse que tinha uma dúvida técnica, com relação 

aos pareceres, entendeu melhor inscrevê-lo para falar. 

 

Carlos Alexandre Brazolin – Disse que a obra era necessária e recomendava sua 

aprovação. Entretanto, levantou questão preliminar, pois tecnicamente lhe parecia 

muito mais uma reforma que uma obra, que deveria, portanto, onerar o Custeio. 

Perguntou à Diretoria por que estava-se falando de Investimento e não de Custeio, 

adiantando que se precisasse se um reforço no Custeio, seria a forma de pedir e 

ninguém negaria, por ser uma obra necessária.  

 

Francisco Antonio Vasselluci Filho – Disse que sua dúvida era a mesma do 

orador, por isso retirou sua inscrição. 

 

Presidente – Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Diretoria, resumiu: a dúvida era 

uma questão preliminar, para que fosse esclarecido se isso seria feito pelo Custeio, 

o que, evidentemente, independeria de autorização do Conselho, ou se seria pelo 

Investimento. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Da mesma forma que o Conselheiro Brazolin, 

entendeu que as três obras eram absolutamente necessárias e que seria 

desnecessário trazê-las ao Conselho. A obra da COVISA, por uma necessidade 

absolutamente clara, o Clube recebeu a notificação e a Diretoria de pronto tem que 

executar e atender àquela necessidade premente. A Diretoria deu início àquela 

atividade fazendo projetos, e por uma questão temporal ela não foi realizada, mas 

chegou-se até a contratar empresa ao final da gestão.  

 

- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Foi feita concorrência sim, foi feita licitação. 

 

Presidente – Interveio, solicitando que quem quisesse se manifestar que se 

inscrevesse, mas não permitiria comentários paralelos. Comentou que falar nem 

todos gostam, agora, ter medo de ouvir é algo que o preocupa.  

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Disse que uma coisa é a aprovação do 

Conselho Deliberativo, outra são as obras feitas pela gestão e sempre precedendo 

licitação, tomadas de preços, enfim, para que se alcance o valor correto. Ponderou 

que não só a obra do centro médico, que era uma obrigação da Diretoria fazer em 

razão da notificação, a soltura dos azulejos que a Diretoria também iniciou, 

adquiriu o material, e por uma questão temporal, era verão, não foi feita para não 
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prejudicar o associado, mas muito bem agora que esta Diretoria o faça, pela 

necessidade que já havia sido demonstrada; como é necessária a obra dos para 

raios. Mas teríamos que discutir um pouco, única e exclusivamente, a troca de 

azulejos. Referiu que não tinha capacidade técnica para discutir a necessidade do 

aperfeiçoamento do para raio; com certeza se a Diretoria deve estar orientada e 

deve fazê-lo. Disse que era favorável à aprovação das três obras, porque são 

necessárias e sabe o quanto é difícil fazer a gestão e cumprir aquilo que é 

necessidade dos associados. Levantou uma dúvida que pretendia ver esclarecida 

pela Diretoria. Ao ler o item 4 da Ordem do Dia, perguntou: como adquirimos os 

azulejos para a prainha antecipadamente e que hoje serão utilizados, se eles foram 

contabilizados já no Custeio ou se ficaram sobrestados, para contabilização no 

Investimento. Aí, portanto, se fosse do Investimento, estaria incluso nesse valor 

solicitado. Mas, na planilha não aparece a dedução, já que ele está incluso, do item 

do valor de R$58mil. E não tem como estar também embutido nos outros números 

quando se trata de obra. Então, precisaria melhorar. Muito provavelmente o valor 

esteja incluso e diluído, mas isso não ficou claro na planilha. E quando formos 

fazer a licitação, obviamente, teremos que subtrair desses R$457 mil os R$58 mil 

já despendidos pelo Clube. O segundo aspecto também era técnico, mas aí 

contestava até como Conselheiro e associado, o fato de fazer testes de queda de 

azulejo se o escopo é a troca do azulejo. Disse que o espantou gastar R$35 mil, 

quase R$72 mil de testes, mais caro do que a própria mão de obra para instalação 

daquilo que vamos fazer. É claro os esclarecimentos forem condizentes, 

acataremos.  

 

Antonio Moreno Neto – Primeiramente, afirmou que estava totalmente de acordo 

com as três obras. Disse providenciaria uma proposta de alteração estatutária, 

porque todas as gestões têm problemas com relação ao Orçamento de 

Investimento, Orçamento de Custeio e Orçamento de Bares e Restaurantes. O 

Estatuto há muitos anos separa os três e amarra a Diretoria, no sentido de que não 

teríamos de ter esta reunião para transferir recursos do Investimento para o 

Custeio, porque, momentaneamente, no aspecto financeiro orçamentário, 

necessitou-se dessa transferência para aliviar o Custeio. A ideia é que, a exemplo 

de todos os clubes coirmãos, haja um único orçamento anual, mas, no nosso caso, 

contabilmente vamos separar Investimento, Custeio e Bares e Restaurantes, porque 

no final do exercício precisamos verificar se cada um desses orçamentos foi 

cumprido. Ninguém vai tirar a responsabilidade desses três itens, mas na 

contabilidade deixará para a gestão da Diretoria Executiva tomar essas decisões. 

Às vezes se vende demais títulos tem mais taxa de transferência, tem mais dinheiro 

para o Investimento, às vezes para o Custeio, em função de uma economia como 

estamos atravessando hoje, baixa a receita, aumenta o custo e a previsão não se 

cumpre. 
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Presidente – Observou que a matéria está capitulada no inciso II, do artigo 152, do 

Regulamento Geral, mas o orador poderá fazer a proposta com 50 assinaturas, que, 

ouvidas as Comissões, colocará em votação. 

 

Antonio Moreno Neto – Agradeceu.  

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Entendeu que a questão que estava causando 

dúvida estava no parecer da Comissão Jurídica. O artigo 152, do Regulamento 

Geral, em seu inciso II, estabelece: o Fundo Especial será utilizado exclusivamente 

na execução de obras, reformas e outras destinações ou aquisição de área. Não há 

dúvida de que se é reforma, se é obra, se pode usar o fundo, a solicitação é de 

fundo de investimento, contabilizado em separado, oriundo de venda de títulos e 

transferências e sempre que usado é solicitado ao Conselho. Se é reforma, se é 

obra não faz a menor diferença, é o que diz o Regimento, não há essa dúvida. 

Então, não há transferência para Custeio também. Disse que estranhava que aquela 

dúvida tivesse surgido, já que se discute isso há algum tempo e é sempre igual. 

Não faz diferença se é obra ou reforma; a diferença é que, como se trata de fundo 

de investimento, o gasto precisa ser autorizado pelo Conselho. É só por isso que as 

três questões vieram. Encerrando, disse que obviamente era favorável ao pedido, 

porque o Clube precisa fazer as obras. 

 

Antonio Moreno Neto (aparte) – Observou que a exposição do orador foi 

perfeita, entretanto não se tratavam de três obras, mas de manutenções, com 

exceção da parte da área médica, da COFISA, que tem uma construção. 

Manutenção onera o Custeio e é uma prerrogativa da Diretoria fazer; não tem obra 

nem reforma nenhuma. Referiu que leu os pareceres e eram todas manutenções. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Respondeu que faltou ao aparteante ler o 

parecer da Jurídica, que diz que acha que é isso. 

 

Presidente – Esclareceu que era questão de nomenclatura. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Quanto à contabilização, disse que causou-lhe 

espanto o Conselheiro Dutra perguntar como foi contabilizado e prestada conta de 

algo de 2014, quando ele é quem deveria responder, e não o atual Presidente, pois 

foi de sua gestão. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Tendo sido citado, esclareceu que à época era 

Presidente, mas não contador do Clube; não acompanhou todos os lançamentos. 

Disse que pediu ao Presidente Roberto Cappellano que respondesse se esse valor 

da compra dos azulejos foi eventualmente contabilizado em custeio, porque se foi 

não poderia estar incluso agora.  
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Alexandre Perrone Lomonaco – Observou que o dinheiro foi gasto, então estava 

contabilizado em algum lugar. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Discordou. 

 

Presidente – Interveio, dizendo que não permitiria o debate. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Pretendendo que se encerrasse a discussão, ponderou 

que não havia manifestações contrárias à liberação dos recursos e que a pauta era 

longa. 

 

Presidente – Lembrou que a Conselheira Secaf havia solicitado esclarecimentos 

da Diretoria, então, depois disso encerraria a discussão e colocaria a matéria em 

votação. 

 

Regina Helena Secaf – Disse que não pedira especificamente ao Presidente e 

podia abrir mão dos esclarecimentos. 

 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: não. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Consultado pelo Sr. Presidente, 

assumiu a tribuna para prestar os esclarecimentos. Referindo-se à preliminar, disse 

que o Conselheiro Moreno já ocupou a Presidência e sabe das dificuldades, sendo 

importante pensar, sim, numa mudança estatutária, porque pode haver algum 

conflito. Não quis ter esse conflito, achou melhor trazer para o Conselho decidir. 

Respondendo aos Conselheiros Brazolin e Dutra, disse que preparou as obras e foi 

falar com o contador do Clube, que informou que tudo o que se faz de obra e fica 

no ativo imobilizado sai da verba de Investimento. Portanto, todas as reformas que 

têm saído da verba de Investimento e contabilizadas como Investimento. Não quis 

correr risco e trouxe para o Conselho. O azulejo foi comprado no ano passado e 

contabilizado como investimento, portanto, achou que o Conselho deveria 

autorizar gasto desse dinheiro. Do valor total de R$457 mil, R$59 mil já foram 

dependidos na conta. Então, obviamente que a licitação será de R$457 mil menos 

R$ 59 mil. Entendeu importantíssimo corrigir o Estatuto, porque temos feito 

muitas obras de reforma no Clube e elas estão todas contabilizadas como 

investimento. Adiantou que já tinha discutido o assunto e está preparando uma 

proposta de alteração estatutária para submeter ao Conselho, na qual a colaboração 

do Conselheiro Moreno será bem-vinda. Porque todos os equipamentos, inclusive 

os comprados na gestão do Diretor Brazolin, são contabilizados como verba de 

investimento, portanto, no seu entendimento, precisam vir ao Conselho. Disse que 

também gostaria de tocar as obras, até procurou o Presidente Manssur, mas não 

arriscou dar início sem trazê-las para aprovação, porque serão contabilizadas como 

investimento. Respondendo ao ex-Presidente Dutra, disse que, exatamente pelos 
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problemas de soltura, de destacamento da cerâmica, é que quis fazer o teste tanto 

de soltura quanto de assentamento. O Clube contratou o IPT para fazer, o professor 

Ércio Thomaz, especialista em patologia. Óbvio que a consequência é trocar o 

azulejo, mas por que soltou de uma obra feita há pouco? Estamos em dúvida se há 

problema de rejunte, ou de argamassa. Tem uma pequena diferença, por exemplo, 

nos dias mais quentes solta mais azulejo. Ou seja, tem uma série de intempéries 

que não podemos ficar na base do achismo. Preferimos gastar um pouco mais em 

projeto, em estudo, para não ter esse problema futuramente. Por isso que 

gastaremos uma verba nos ensaios. Como vamos esvaziar a prainha, nessa verba 

está incluído também o estroncamento. Obviamente que o ensaio são R$10 mil, 

não custa mais do que isso, outros R$20 mil serão gastos no estroncamento. Ao 

Conselheiro Tatit, que perguntou por que trouxemos ao Conselho, devemos 

executar a obra em 90 dias, 30 dias para ter os ensaios, o laudo, e depois, nos 

outros 60, fazer e terminar ainda no inverno. Respondendo à Conselheira Regina 

Secaf: os azulejos não são sobras; foram guardados perfeitamente pela Diretoria de 

Patrimônio. Se algum Conselheiro tiver interesse, eu trouxe a amostra que vai ser 

colocada na piscina, com a rugosidade dela e a amostra do que compramos para 

fazer a prainha no ano anterior. Estão aqui os dois azulejos e o azulejo comprado é 

específico para essa finalidade, não acredito que teremos qualquer tipo de 

problema. Com relação à bomba inteligente e aos ralos, também baseado no que o 

Conselheiro Tatit falou, faremos a prática da melhor engenharia possível e os 

responsáveis técnicos recolherão sua ART, responsabilizando-se pela obra e pelo 

projeto, que assegura de qualquer problema que venha a acontecer futuramente. 

 

Renato Bernasconi Zuccari (aparte) – Entendeu que a Presidência pecou por 

excesso, trazendo para o Conselho todas as obras como Investimento, e não como 

Custeio. É louvável e deveria ser sempre assim. Logicamente, há o risco de 

amarrar a Diretoria. Com relação à obra da piscina, pelo que foi apresentado, 

pareceu-lhe muito mais de manutenção do que de investimento, porque trata-se de 

uma reforma. Pelos pareceres, pelo Regulamento e pelo Estatuto, claramente dá 

para classificar como investimento; falando tecnicamente, ela não vai gerar uma 

depreciação nova, então é manutenção. Perguntou se existia alguma questão muito 

específica ou especial para não classificá-la como manutenção. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Repetiu que seu intuito era tocar 

todas as obras como manutenção, mas consultou o contador do Clube e soube que 

tudo que é contabilizado em investimento, inclusive a compra do azulejo, no ativo 

imobilizado, que é o Fundo Especial. Então, é uma prática contábil que o Clube 

faz há mais de 20, 30 anos. Se quisermos mudar, temos que ou mudar o contador 

ou mudar o sistema estatutário. 

 

Presidente – Interferiu, esclarecendo que não podia haver debate. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Para responder à questão, fez 

outra pergunta: Se não trouxesse e fizesse pelo custeio, a obra seria contabilizada 

como investimento. E investimento é Fundo Especial, que tem que ser autorizado 

pelo Conselho. É exatamente isso que tem acontecido no Clube.  

 

Presidente – Pediu licença para prestar um esclarecimento, dizendo que a reforma 

não seria estatutária e era bom que se fixasse o conceito para que não houvesse 

qualquer dúvida. Se reforma houvesse seria do Regulamento Geral, cujo artigo 152 

estabelece o seguinte: o fundo especial, que é o de investimento, será aplicado 

exclusivamente: ... II - na execução de obras, reformas e outras destinações ou 

aquisição de áreas para outras modalidades esportivas, sempre mediante prévia 

autorização do Conselho Deliberativo;”. O Presidente, de forma cautelar, fez um 

requerimento à Presidência do Conselho, que possui como órgão de assessoria do 

Conselho e da Diretoria Comissões Permanentes Jurídica, Financeira e de Obras. 

Nenhuma delas, que são órgãos de assessoria também da Diretoria, arguiu a 

questão preliminar aqui suscitada, que se é manutenção é custeio e, portanto, se é 

reforma depende de autorização, porque está expressamente escrito. À míngua de 

nenhum esclarecimento por quem deveria fazer, se é que deveria fazer, veio ao 

Plenário e o Plenário está assim discutindo. E agora vamos colocar em votação, é 

muito simples o que estamos dizendo e a homenagem que vou prestar é a um dos 

maiores Presidentes que já teve esta Casa, vou citar o nome dele, Dr. Cantidio 

Salvador Filardi. A prosseguirmos com essa questão da nomenclatura estaremos aí 

a discutir uma matéria de lana caprina. Perguntado pelo Presidente Roberto 

Cappellano, respondeu que seu entendimento era de que a alteração deveria ser do 

Regulamento Geral, e não do Estatuto, que Estatuto depende de Assembleia Geral.  

 

Roberto Cappellano – Encerrando, afirmou que não existia questão preliminar, 

porque o Clube contabiliza na verba de Investimento – Fundo Especial - todas as 

obras e todos os equipamentos que vão para o ativo imobilizado. E quando vem a 

prestação de contas, que agora vamos ficar mais atentos, essas obras estão na verba 

de investimento, não é Custeio. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra (pela ordem) – Entendeu que a matéria estava 

extremamente esclarecida. 

 

Presidente – Lembrou que a Comissão de Obras e a Conselheira Regina Secaf 

tinham formulado recomendações. As recomendações da Comissão de Obras 

estavam subsumidas ao artigo 109 do Regulamento Geral, que dispõe sobre a 

competência da Comissão, mais precisamente aos incisos III e IV, que 

estabelecem: “manifestar-se quanto à forma técnica de contratação de serviços 

profissionais e de obras;” e, “pronunciar-se sobre assuntos de engenharia, 

arquitetura e obras do Clube;”, razão pela qual se aprovada a execução da obra, 

estará subentendido que será com as observações da Comissão de Obras e da 
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Conselheira Secaf. Submeteu o pedido ao Plenário, que foi aprovado por 

unanimidade de votos. 

 

 

Item 5 - Apreciação do processo CD-18/2015, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do 

Fundo Especial no valor previsto de R$415.005,01, para adequação 

do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Parabenizou a Diretoria pela excelente 

explanação e por verificar a necessidade desses serviços, pois as instalações há 

muito demandam regularização e manutenção. Disse que tinha uma dúvida a 

respeito da instalação de catenárias. Essa solicitação vem de uma proposição do 

Departamento de Patrimônio, porque há cerca de 15 anos fomos autuados por um 

técnico da Prefeitura, dizendo que o Clube seria fechado se não atendêssemos a 

diversas exigências, entre elas a colocação de catenárias. Então o Clube teve que 

atender emergencialmente a essa exigência. Comentou que na época procurou mas 

não encontrou essa imposição na legislação da ABNT. Hoje, não se usa mais a 

prática de colocação de catenárias; a mesma Prefeitura em suas áreas comuns, 

áreas públicas, parques, jardins, quadras esportivas não têm colocado catenárias. 

Comentou que nos Estados Unidos não é utilizada catenária; o que se faz nessas 

áreas abertas, onde têm diversas crianças praticando esporte ou pessoas circulando 

é, quando há anúncio de uma tempestade, principalmente que traga descargas 

atmosféricas, há um pré-aviso, dizendo que as áreas têm que ser desocupadas, ou 

orientando onde as pessoas devem se abrigar, porque a catenária se mostrou não 

suficiente para segurar as descargas atmosféricas nessas áreas e têm ocorrido 

diversos acidentes; já vinham ocorrendo diversos acidentes mesmo com catenárias. 

Disse que procurou saber se havia alguma norma sobre catenárias na ABNT, mas 

não descobriu. Sendo assim, perguntou se a Diretoria se baseou nas normas da 

ABTN, para propor a colocação de catenárias. Porque senão, como pode levantar, 

teremos uma economia de cerca de R$123 mil nesse orçamento, que correspondem 

a 1/3 do pedido. Propôs que se não houvesse uma imposição de colocação de 

catenárias, que o orçamento fosse revisto, para tanto a matéria fosse retirada de 

pauta. Recomendou uma conscientização dos associados, esportistas e funcionários 

quando às medidas de precaução contra descargas atmosféricas, ou seja, 

evacuando-se as áreas de piscinas, pois muitas vezes presencia que está vindo uma 

tempestade de raios e o pessoal continua jogando Polo Aquático, nadando e 

discutindo com os funcionários, negando-se a sair da piscina. Perguntou, ainda, 

que se houvesse essa determinação, onde poderia encontrá-la na ABNT. 

 

Gilberto De Luccia (aparte) – Indagou se o orador tinha conhecimento se nas 

quadras de Tênis foram usadas catenárias ou como foi feita a proteção. 
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Luís Eduardo Pinheiro Lima – Respondeu que não foram usadas catenárias e 

que a proteção é feita como se fosse uma gaiola, só que em volta da quadra e 

aterrado nos postes que existem, a grade é toda aterrada. Deveria ser aterrada e eles 

estão propondo para fazer isso, mas é a única proteção que tem. 

 

Gilberto De Luccia – Agradeceu. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Pediu que a Diretoria prestasse o devido 

esclarecimento. Registrou que se não houvesse a determinação, que se reestudasse 

o orçamento e se retirasse o item de catenárias do orçamento. 

 

Presidente – Recebeu a proposta, concordando que se o Presidente da Diretoria 

com as explicações o convencesse da necessidade, o orador a retiraria. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Agradeceu. 

   

Cesar Palermo Kassab – Contou que participou com o Diretor de Patrimônio 

Carlos Miller de uma espécie de consultoria na preparação desse edital e dos 

projetos do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, assessorando o 

engenheiro Santo na execução do assunto. Indo direto ao assunto da catenária, 

disse que a norma não designa o nome catenária. Catenária é uma figura 

geométrica, catenária é uma parábola que existe quando vemos duas torres de 

transmissão de energia elétrica, aquela curva que o cabo perfaz chama-se catenária, 

é uma parábola. A norma fala, existem vários sistemas de captores, o Franklin que 

é o mais comum, que são aquelas três hastes lá em cima é um sistema de captação. 

A gaiola de Faraday fala em vários outros sistemas de captação, que seriam 

perimetrais na parte superior do edifício. Aqui no Clube têm vários locais 

protegidos por gaiolas de Faraday e vários setores protegidos pelas catenárias, que 

são cabos. Na piscina têm os cabos que são curvas catenárias, é uma figura 

geométrica e é perfeitamente normativo. Comentou que tinha a norma, mas estava 

em seu carro, no estacionamento, podendo buscá-la, mas o Sr. Presidente disse que 

não havia necessidade. Explicou que a matéria é perfeitamente normativa; uma das 

possibilidades de captação do raio, que é a descarga atmosférica, é colocar essa 

proteção. Com relação à proteção em si, a norma é bem clara, diz em algumas 

palavras que o limite da proteção de um sistema de para raios é 100%. Esse limite 

não é alcançado, porque o raio é uma força indomável, mas toda proteção 

acrescida diminui a probabilidade de um acidente. A catenária é utilizada, no caso 

do engenheiro Sato, é um cabo de alumínio com alma de aço de 1/0 WG, bem 

especificado. É normativo e fica bem claro que é bem normativo. É uma proteção 

excelente, não é nova, mas complementar à existente. Existem proteções, este 

prédio está bem protegido, como o Fitness. O Centro Administrativo também está 

bem protegido no sistema de proteção atmosférica, mas há necessidade dessa 
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complementação. Questionado respondeu ao Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro 

Lima que indicaria onde a matéria constava da NBR 5419. 

 

Presidente – Perguntou se Conselheiro Lima insistia em ouvir o Sr. Presidente da 

Diretoria, pois na sequência encerraria a discussão e colocaria a matéria em 

votação. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima (fora do microfone) – Manteve sua indagação, 

pois pretendia saber se há necessidade da instalação da catenária, observando que 

aprendeu que é uma parábola. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Ponderou que o Conselheiro 

Lima e o Conselheiro Kassab são Engenheiros Elétricos, como quem elaborou o 

laudo e o parecer. Ele, Presidente, como Engenheiro Civil, entende que a catenária 

é uma figura de linguagem, que é o sistema utilizado. É necessário partir do 

pressuposto que é preciso proteger o Clube, que não está protegido, isto é 

indiscutível. Em cima do parecer e do entendimento existente na norma técnica, a 

ABNT, a Diretoria fará o que for melhor para o Clube e, obviamente, com a menor 

despesa possível. Se depois de aprovado, quando da efetiva execução da obra, 

chegarmos à conclusão que não é necessário, ou diminuir a quantidade de 

catenárias, o faremos. Agora, seria muito temerário não aprovar verba para um 

serviço que pode ser feito e depois ter que voltar aqui e pedir. Deve ser o contrário: 

nós fazemos e depois, se não for preciso, quando prestarmos conta veremos o se 

foi ou não executado. 

 

Luiz Roberto Martinez (aparte) – Referiu que toda vez que é instalado um 

sistema de proteção de descarga atmosférica, que é o SPDA, a empresa que 

executa o serviço tem obrigação, e por norma, de emitir um laudo sobre o serviço; 

é feita uma medição do serviço para saber se a proteção foi executada corretamente 

e quais eram as falhas de proteção. Disse esperar que o Clube esteja mantendo esse 

tipo de acordo, por exemplo, quando contratar o serviço de proteção do SPDA. 

Será emitido um laudo relacionando que deficiências existiam, quais áreas não 

estavam sendo cobertas. E o serviço contratado apresentará a correção e será 

emitido um laudo técnico, constando a responsabilidade sobre a área que foi 

preservada e conservada da proteção atmosférica.  

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Respondeu que o laudo já foi 

contratado, para depois desenvolver. Estabelece exatamente o que disse o 

aparteante e recolhe ART, até porque a responsabilidade é da contratada. 

 

Luiz Roberto Martinez (aparte) – Complementou, dizendo que constará 

exatamente que serviço foi efetuado. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Explicou que não quer chegar e 

assustar o corpo associativo, mas é muito mais prudente, tem um responsável, um 

profissional que está recolhendo ART. Pode ocorrer de cair um raio e perguntarem: 

põe ou não põe a catenária? Toca ou não toca a sirene? Isso aí já aconteceu. 

 

Luiz Roberto Martinez – Informou que era totalmente favorável. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Disse entender que esse seria um 

detalhe extremamente técnico para as pessoas apropriadas, engenheiros e 

eletricistas, na hora da execução. É muito melhor tomar cuidado e prevenir do que 

ter um acidente, depois voltar ao Conselho: ah, tinha ou não tinha? 

 

Luiz Roberto Martinez – E tem a garantia do laudo com ART. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sim e se der um problema 

técnico ele responde civil e criminalmente. 

 

Luiz Roberto Martinez - Agradeceu. 

 

Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Observou que o laudo técnico esclarece 

bem.  

 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Concordou, dizendo que temos o 

laudo técnico do Engenheiro Juliano, mas o próprio Conselheiro Lima também é 

engenheiro elétrico, então, na dúvida. 

 

Presidente – Perguntou e o Conselheiro Lima afirmou que estava esclarecido. 

Nessas condições, encerrou a discussão e submeteu a matéria à decisão do 

plenário, tendo sido aprovado o pedido da Diretoria. 

 

   

Item 6 - Várias. 

Marcos Martins Paulino – Referiu-se à reunião promovida pela Diretoria, 

visando à elaboração do Orçamento de 2016 (Orçamento Participativo), que foi 

objeto de vários elogios. Diferente do que disse o Conselheiro Renato Zuccari, 

entendeu que o Presidente não estaria errando por excesso, mas cumprindo 

rigorosamente o que definem as normas do Clube. É que, quando a prática de 

cumprir rigorosamente os regulamentos e as normas é abandonada por muito 

tempo, e volta a ser cumprida, pode parecer excesso, mas não o é. A propósito, na 

discussão sobre as obras foi questionada a necessidade ou não de trazê-las para 

deliberação do Conselho; não houve nenhum questionamento quanto ao mérito das 

mesmas. A questão fundamental não era discutir se se tratava de obra ou de 
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reforma, mas de onde vem o dinheiro. E se a Diretoria entendeu que o dinheiro tem 

que sair do Investimento, então tem que pedir ao Conselho. Evidente que nas vezes 

que isso não foi cumprido, não necessariamente foi errado, mas é importante o que 

está acontecendo aqui: a Diretoria traz uma obra ou reforma, que aparentemente 

não precisaria vir, para cumprir a norma ou para ensejar o debate que ensejou. 

Talvez seja mesmo o caso de mudar a norma. Como diz o jornalista Elio Gaspari: 

"A luz do sol é o melhor desinfetante". (Repetindo o Juiz Louis Brandeis). E isso 

começa a ser feito aqui, de forma flagrante e importante. 

 

Presidente – Complementando, lembrou que leu por duas vezes o artigo 152, II, 

do Regulamento Geral, que em última análise ia ao encontro do que dissera o 

orador, porque outro pedido - e conversou com o Presidente Roberto Cappellano e 

ele falara na Tribuna, que não havia necessidade, chegaram a essa conclusão. Estes 

vieram, foram ouvidas as Comissões e submetidos ao Plenário – na mesma opinião 

do orador - porque senão não os teria trazido. Não os trouxera porque não leu, mas 

exatamente por ter lido e se convencido, tanto que leu em plenário a norma a que o 

orador se referiu. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Aproveitou para agradecer de 

público ao Presidente Manssur, pois compareceu ao Conselho e apresentou-lhe as 

matérias e ele, vendo a necessidade e a urgência do problema, da questão de 

segurança, prontamente o atendeu e marcou esta reunião. 

 

Presidente – Esclareceu que quando o Presidente Cappellano lhe trouxe as 

matérias, imediatamente dissera: vamos fazer uma reunião extraordinária no dia 10 

para esses três assuntos, porque depende de autorização do Conselho. E no dia 31 

colocaremos a reforma do Regimento Eleitoral, sem maiores dúvidas. Observou 

que foi assim que enxergou e assim que enxergará sempre, porque a Instituição 

está acima dos homens que a compõem. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Referiu que há algum tempo temos falado 

muito sobre governança, sem entender claramente o que é ou sem ter tido um 

exemplo claro disso no Clube. E hoje tivemos um exemplo claro, a forma pela qual 

se exerce o poder: de acordo com o voto livre, esclarecido, onde se suscita o debate 

para fazer esclarecimento. Isso é muito importante. Lembrou que em abril de 2012, 

quando da discussão das contas de 2011, ele, orador, indagou à Diretoria por que 

existiam R$5 milhões contabilizados em obras que não tinham sido trazidas ao 

Conselho. A resposta veio três anos depois; isso é governança. Demorou, mas veio 

uma resposta muito clara. Por que foi feito isso? Na ocasião o Conselho aprovou 

as contas, mas ele poderia também tê-las recusado, por conta de haver R$5 milhões 

cujo gasto não tinha sido autorizado. Hoje entendemos porque acontece isso. Um 

ato de gestão que visa a velocidade conflitou com um ato da contabilidade, que 

visa registrar os números de acordo com princípios, não só contábeis, que definem 
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se esses números vão para o ativo fixo ou para o custeio, para despesa, mas 

também com os Regimentos Internos do Clube. Então, não existe zelo em excesso, 

existe respeitar o que está escrito e conciliar uma prática de gestão com a prática 

contábil. Reiterou o agradecimento do Presidente da Diretoria ao Presidente do 

Conselho, pela maneira célere com que diligenciou e trouxe um tema como esse 

para discussão, porque isso é a governança que o Clube precisa. E este Clube, pela 

sua pujança, tem que dar exemplo para o Brasil. Vamos começar a mudar o Brasil, 

mudando dentro de Casa.  

 

Luiz Eduardo Fernandes – Agradeceu à Diretoria pela providência com relação à 

troca do revestimento da piscina, pois os azulejos estavam boiando e criando 

perigo para o associado. Prosseguindo, completando sua manifestação anterior, 

referiu que os valores de convivência em sociedade começam com pequenas 

coisas, que requerem a participação e o respeito ao próximo e à Instituição. Em 

seguida, abordou a questão do personal trainer, pedindo que a Diretoria estude a 

possibilidade de aumentar, talvez para dez anos, o tempo de Clube que um 

associado deve ter para se credenciar como personal trainer, pois hoje é exigido 

apenas um ano. Disse entender que a pessoa que vai ministrar aula para o filho de 

associado não tem que ter apenas competência técnica e registro para exercer a 

profissão; ela deve ter os mesmos valores da tradição do Clube e acreditar neles. A 

propósito, comentou que teve conhecimento de pessoa que comprou um título 

social para vir trabalhar como personal no Clube, o que é um absurdo.  

 

Renato Bernasconi Zuccari – Como foi citado na tribuna, manifestou-se 

esclarecendo que não havia dito “errou por excesso”, mas “pecou por excesso”, o 

que é um pouco diferente. Que é louvável que as obras sejam trazidas ao Conselho. 

Entretanto, não havia questionado se deveriam ser trazidas por ser custeio, mas o 

lançamento contábil. Como o contador recomendou assim e as Comissões 

concordaram, tudo bem. Mudamos o Estatuto, como falaram. A propósito de o 

Conselheiro Luís Alberto ter abordado a questão da governança, confessou que o 

incomodava o fato de no item Várias haver apenas 40, 50 Conselheiros em 

plenário. 

 

Presidente – Interveio, dizendo que foram várias as críticas no sentido de que que 

se alongavam as reuniões e não tínhamos oportunidade para apreciar o item Várias. 

Hoje temos Várias. É que as críticas às vezes têm que observar um binômio: 

proporcionalidade e razoabilidade. Eis Várias aqui. Desculpou-se pelos 

Conselheiros terem se retirado do plenário quando iniciou Várias, às 22:15 horas. 

 

Luiz Eduardo Fernandes (fora do microfone) – Lembrou que aguardou três 

reuniões para poder falar em Várias, a reunião acabava meia-noite, ficava para o 

dia seguinte. Pediu ao Presidente que fizesse uma reunião extraordinária só para 

apreciar Várias. 
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Renato Bernasconi Zuccari – Concordou, dizendo que retirar-se da reunião é no 

mínimo é um desrespeito com os colegas e com a própria função de Conselheiro. 

Faz parte participar da reunião total, é uma vez, talvez duas por mês. 

 

Presidente – Comentou que é falta às vezes de conhecimento. Em outros 

colegiados tão honrados quanto esse, que frequenta, o item não se denomina 

Várias, se denomina Palavra Livre do Conselheiro para expor assuntos de interesse 

da coletividade. Aqui é Várias, mas é a palavra livre para se expor assuntos de 

interesse da coletividade. 

 

Renato Bernasconi Zuccari – Encerrou, dizendo que são coisas que estão 

acontecendo no Clube, e, infelizmente, o Conselho continua praticamente a mesma 

atuação nessa questão.  

 

 

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Convidou os Conselheiros para a Reunião Extraordinária do próximo dia 

31 de agosto, quando terá início a discussão da reforma do Regimento Eleitoral, dando 

por encerrados os trabalhos às 22:30 horas. 

 

 

 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 650ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 31 de agosto de 2015, com as alterações já dela constantes. 
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