
ATA RESUMIDA DA 658ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 18 DE 
ABRIL DE 2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia dezoito de abril do ano dois mil e dezesseis, em segunda convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo 
assinado a lista de presença cento e quarenta e cinco Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
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 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: votos de pesar: de 
iniciativa da Mesa do Conselho, pelo falecimento da Sra. Maria Celeste de Castilho, Professora de Yoga, e pelo 
falecimento do Associado Ney Antonio Debatin, que foi Conselheiro na década de 70; votos de louvor: de 
autoria do Conselheiro Guilherme Domingues de Castro Reis, aos atletas das categorias sub 12 e sub 13 do 
Futebol Menor, que representaram o Clube na competição Barcelona Premier Cup (21 a 28/03/2016 – 
Barcelona/Espanha), sendo que duas das três equipes pinheirenses, Sub 12, equipe Blue e, Sub 13, 
conquistaram o vice-campeonato, a saber: Categoria Sub13: Luca Jarmy Di Bella, Pedro Siqueira Barone, Luiz 
Gustavo S. Domingues de Castro Reis, João Pedro S. Aleixo, Thiago Café Naves, Bernardo S. Rocha Azevedo, 
Felipe Leite Teixeira, Pedro Sena Rebouças Paschoal. Guilherme de Paula Guião, Rafael Braga Viana, Henrique 
Caetano Guimarães. Felipe Fonseca Graziano da Silva, João Arthur Santos Wagner, Guilherme A. Soares Falzoni 
e Lorenzo Loeb Papa; Categoria Sub12: Enzo Berthe Palma, Eric Klatake Pereira, |Felipe Coseli Tabith, Filippo 
Marangoni, Giuliano Bove Gomes, Gustavo Ayub Ferreira Soares, Henrique Marques Metzner, João Pedro Saad, 
João Victor D. Q. Gadelha, Leonardo M. Von Bernuth, Luca Patriani de Albuquerque, Lucca F. Carraresi, Luiz 
Felipe Souza Anchieta, Matteo Maniaci Salim, Paulo Polato Pulino Palumbo, Renato F. M. A. Martinez, Rodrigo 
G. Guimarães e Stefano Bauducco; voto de congratulações: de autoria da Mesa do Conselho, ao Conselheiro 
André Franco Montoro Filho, extensivo à Família, pela passagem do centenário do nascimento de seu saudoso 
pai, o Governador André Franco Montoro. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta, cartas da Diretoria informando 
alterações de sua composição até 2017, bem como o R.A.M. – Relatório de Acompanhamento Mensal do mês 
de março de 2016. 
 
Presidente – Apresentou ao Conselho e foi aprovado voto de pesar consignado pela Conselheira Dulce Arena 
Avancini, pelo falecimento da Associada Irene Fongaro Caldeira, viúva do ex-Conselheiro Celso Bohn Caldeira, 
informando sobre a Missa de Sétimo Dia. Lembrou que foi enviada por e-mail e distribuída na entrada da sessão 
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uma Errata do Edital de convocação da Reunião do próximo dia 25, pois constou quarta-feira e trata-se de 
segunda-feira.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Propôs voto de louvor ao associado Dr. Gian Paolo Smanio, recém eleito 
Procurador-Geral de Justiça do Estado. Propôs, também, voto de congratulações com o Diretor Jurídico 
Fernando Amante Chidiquimo, pelo nascimento de seu filho, Ricardo. Continuando, propôs os seguintes votos 
de louvor: 1) à Diretoria de Área de Serviços Gerais, pela realização da obra do lago, em especial ao associado 
Marcelo Faisal, renomado paisagista, que trabalhou voluntariamente nessa obra; 2) ao Conselheiro Pedro 
Guilherme de Vergueiro Lobo, Diretor Adjunto de Medicina Geral, pela Vacinação contra a Gripe, propiciada ao 
corpo associativo no último dia 30 de abril; 3) à Diretoria de Bares e Restaurantes, especificamente pelo novo 
cardápio do Bar do Tênis. Votos aprovados. 
 
Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) ao associado Samir Daher e ao 
Conselheiro Nelson da Cruz Santos, Diretor Adjunto de Medicina Social e Preventiva, pela brilhante atuação 
deles na situação da vacinação; 2) às Diretorias de Bares e Restaurantes e Social, pela realização e sucesso do 
evento Esquenta, que precedeu o show do grupo Paralamas do Sucesso; 3) às Diretorias de Esportes e Adjunta 
de Esgrima, pela classificação da atleta Nathalie Moellhausen para disputar as Olimpíadas e pelas duas 
medalhas de ouro que o atleta Alex Souza conseguiu na 1ª Copa Brasil, que foi realizada em Valinhos, em 
março. Ele é atleta paralímpico, está em busca da vaga para as Paralimpíadas e conta com o apoio do Esporte 
Clube Pinheiros e dos técnicos e Diretorias Adjuntas. Propostas aprovadas. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Reivindicou a antecipação, para as 08:00 horas, da abertura da Cabana do 
Pai Tomás nos fins de semana. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pediu providências da Diretoria com relação aos períodos de chuva, 
alagamentos que ocorrem em cima do piso defronte à região do prédio do Centro Administrativo, que tem 
incomodado bastante os associados, inclusive quanto ao aspecto da segurança. Aprovado o encaminhamento 
da matéria à Diretoria. 
 
Célio Cássio dos Santos – Reivindicou que a Diretoria promova estudos visando à modernização do Auditório do 
CCR, abrangendo a troca dos assentos, etc. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Silvia Schuster – Pediu à Diretoria que estude a reorganização do fluxo do estacionamento, no horário de 
embarque e desembarque de crianças que vêm para o Jardim da Infância. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Presidente – Ao dar por encerrado este item, reiterou o convite para a apresentação do sistema da eleição de 
07 de maio, que seria realizada às 19:00 horas de terça-feira, dia 19 de abril. 
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Item 3 - Apreciação do processo P.D. 08/15, referente à Representação apresentada pela Diretoria, 

propondo a aplicação da sanção de exclusão a Associado, que teria atentado contra os superiores 
interesses do Clube. 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
Item 3 - Apreciação do processo CD-22/2015, referente ao Recurso de Revisão interposto por Conselheiro 

e Diretor, da decisão do Conselho Deliberativo objeto de sua Resolução nº 02/2016, de 
29/02/2016, que aplicou ao recorrente a pena de suspensão por dez (10) dias, em decorrência de 
fatos ocorridos no Solário da Piscina no dia 22/08/2015, objeto de Representação que formulou 
em face de Associada e, reciprocamente, de Representação formulada por essa Associada contra 
o mesmo. 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
Item 4 -  Apreciação do processo CD-03/2016, referente ao pedido de autorização formulado pela 

Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 2.462.279,00, para 
contratação de empresa especializada para executar a Reforma do Salão, da Cozinha e dos 
Sanitários do Restaurante da Sede Social. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Oscar José Horta – ... Inicialmente, venho agradecer aqui o carinho fraternal que tenho recebido de todos e 
espero fazer agora uma das últimas contribuições ao Clube nesse meu segundo mandato como Conselheiro. 
Esclareço, ainda, que venho aqui como pinheirense e independente de posturas pró-gestão ou contra gestão. A 
necessidade de revitalizar o salão e restaurante da Sede Social é clara e urgente, por isso parabenizo a Diretoria. 
Consultei, dado ao volume de dinheiro, praticamente R$2 milhões e meio de reais, o departamento de lojas 
novas do Viena, do Grupo IMC e também consultei um amigo da engenharia, que recentemente fez cozinhas 
industriais no SESC, na USP e para o FDE. Pude concluir, na análise dos valores e da planilha, que os valores de 
R$2 milhões e meio estão coerentes com a instalação de uma cozinha nova e salão de aproximadamente mil 
metros. No entanto, algumas dúvidas e sugestões eu quero trazer ao Plenário. Quase todas as vertentes 
políticas do Clube, inclusive a minha, falam em terceirizar os serviços de bares e restaurantes. Ora, cada loja ou 
prestador de serviços de grande porte tem o seu próprio padrão de equipamentos homologados, então, se 
formos, porventura, alugar o espaço nada mais justo que esses inquilinos, nossos prestadores de serviço 
paguem a reforma, pelo menos na parte do que tange à cozinha. Então, creio que essa decisão estratégica tem 
que vir do Conselho antes de se decidir por gastar R$2 milhões e meio no restaurante. Se formos terceirizar 
somente serviços e mantendo o espaço do Clube para aluguel, para outras coisas vale a pena também fazer a 
concorrência de quem fará esses serviços, pois, lembrando o que disse antes, esses equipamentos, essas 
empresas têm os seus equipamentos homologados. Então, essa é uma questão estratégica, que creio que este 
Conselho tem que passar para a Diretoria, antes de se gastar. Outra questão importante, os R$2 milhões e meio 
cumprem todas as instalações novas, como eu disse, mas nada se aproveita do que temos aqui no Clube, nem 
da nossa cozinha? Imagino que tenha mais de 20 anos... 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira (fora do microfone) – Tem 60 anos, foi inaugurado em 62. 
 
Oscar José Horta – Outra coisa que reparei foi que trocamos o estofado das cadeiras e tudo mais, só que o 
projeto prevê mais cem lugares aproximadamente, e vai reduzir um pouquinho o espaço, as pessoas vão ficar 
mais próximas, nesse projeto tem que se trocar o mobiliário. Outra sugestão que trago aqui, como é uma 
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reforma de toda região é que o elevador da região, que vai custar cerca de R$100 mil um elevador novo, ele 
está completamente sucateado, como nosso elevador daqui. Várias vezes eu vi idosos que subiram, o elevador 
quebrou, não tinham como descer, então, minha sugestão é que o elevador seja contemplado no projeto. E não 
só contemplada a troca dessa máquina, mas instalação de uma segunda. É um pouco incoerente um Clube de 
nosso porte ter uma Sede Social só com um elevador. Daí eu volto algumas críticas com diminuição do espaço 
dos expositores de comida, o que pode indicar uma menor variedade e também da redução da área do salão, 
mesmo já sabendo que há um aumento de quase cem pessoas, quase cem cadeiras, então, provavelmente as 
mesas serão mais próximas. Queria pedir que isso fosse explicado. Também gostaria de pedir que o balcão de 
café que está sendo retirado do projeto, que ele seja mantido, senão lá num outro lugar. Então, assim sugiro ao 
Conselho, à Diretoria que inicialmente avalie se vamos terceirizar ou não o espaço, terceirizar ou não o serviço. 
Essa decisão estratégica tem que ser dada à Diretoria, que a Diretoria não pode, isso tem que partir da gente. E 
caso opte pela obra custeada pelo Clube sugiro aprovação da verba, que está coerente, mas que o projeto seja 
aprimorado em audiências com os sócios e com o Conselho antes da versão final. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – ... Conselheiro, quando tive oportunidade de ser Vice-Presidente do 
Conselho, em 2004, a Mesa do Conselho, previamente ao jantar dos Conselheiros, estive pela primeira vez, 
como associado, nas instalações da cozinha do restaurante da Sede Social, e realmente fiquei surpreso, isso 
porque àquela época já demandava ali uma reforma. Então, até sugiro ao Conselheiro, com autorização da 
Diretoria obviamente que diligencie, vá pessoalmente lá, sobretudo que o senhor é da área, para verificar, 
porque lá no ano de 2004, pessoalmente fiquei muito surpreso com as condições, de que ali era absolutamente 
necessária uma reforma. Por isso quero até encaminhar meu posicionamento pessoal favorável à aprovação da 
verba. 
 
Oscar José Horta – Conselheiro Cardia, do que vi, não entrei na cozinha, mas todas as outras instalações, o forro 
está precisando, as esquadrias estão precisando, tanto que no começo louvei a atitude da Diretoria e disse que 
o Orçamento está coerente com orçamentos de instituições privadas e de empresas que conheço e que fazem 
cozinhas industriais. Não tinha noção de que a cozinha é de 1960, para mim algo se aproveitaria, ou até, senão 
fosse aproveitar que se fizesse um leilão dos equipamentos para arrecadar dinheiro e ajudar a custear a obra. 
 
Presidente – Conselheiro, apenas com relação ao seu pedido inicial de terceirização, quero dizer que a teor do 
artigo 51 eu não poderei encaminhar, porque a Diretoria, isso é ato de gestão, ela fica investida de poderes para 
administrar o Clube e decidir sobre toda e qualquer matéria de interesse administrativo. Então, seria um avanço 
à competência da Diretoria. 
 
André Franco Montoro Filho – O que gostaria de esclarecer é que do ponto de vista financeiro, a decisão, se 
você fizer com o Investimento é um preço, se fizer sem é outro. De forma que você não necessita tomar essa 
decisão antes. 
 
Presidente – E quem decide isso é a Diretoria. 
 
André Franco Montoro Filho – E quem decide é a Diretoria, mas do ponto de vista financeiro é a mesma coisa. 
 
Presidente – O mais será encaminhado. Muito obrigado pela sua atenção. 
 
Oscar José Horta – Dr. Manssur, tenho algumas questões. Entendo que é ato de gestão, mas existem algumas 
questões, como, por exemplo, isenção de impostos, que seria de bom tom que a Diretoria... 
 
Presidente – Eles já ouviram e vão seguir esta recomendação. 
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Oscar José Horta – E outra questão, doutor, é muito importante, por exemplo, se vamos gastar esse dinheiro, 
como que uma empresa que tenha equipamentos homologados vai estar aqui? Por exemplo, se você vai ao 
Viena têm máquinas, estufas, equipamentos que eles trabalham com aqueles equipamentos. Nós vamos gastar 
um dinheiro para depois talvez alguns dos pretensos concorrentes não aceitar as instalações. Acho que isso 
deveria ser bem consultado. Só isso. 
 
Presidente – Perfeito, depois se a Diretoria quiser, foi chamada atenção aqui, quiser se pronunciar a respeito do 
item 4 da Comissão de Obras, onde ela entende, em razão do item 2, de Fls. 19: operação e controle da obra, no 
valor de R$60 mil, deva ser removido da proposta, passando o Orçamento ao valor de R$2 milhões e 402. Para 
que os Conselheiros possam decidir sobre isso seria de bom tom, Dr. Roberto, que o senhor esclarecesse essa 
questão. Está aqui no item 4 do parecer da Comissão. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ... Quero iniciar esse meu pronunciamento, cumprimentando o Presidente 
Cappellano, porque ele está cumprindo exatamente o que prometeu, qualquer verba solicitada vir ao Conselho 
com documentos que nos dê certa condição de análise. É verdade que ele tem cumprido esta forma, mas a 
parte de estar em condição de análise eu gostaria de conversar com os senhores. Todo engenheiro tem um 
número, tem um CREA, igualmente o médico tem o CRM, a OS tem um número, qualquer parecer de advogado, 
qualquer receita de médico, qualquer encaminhamento de médico tem um nome e tem o número da sua 
entidade. Analisando a forma desses documentos não vi, não reparei, não encontrei, inclusive usando lupa nos 
documentos enviados, que a letrinha é pequenininha e já estou velhinho, não encontrei nenhuma menção a 
quem é o responsável desta peça, quem é o engenheiro responsável. Vi assinaturas, mas não vi o CREA. Gostaria 
de dizer aos senhores que no Regulamento do CREA do Código de Ética, no seu número 14 está escrito: nos 
trabalhos gráficos, especificação, orçamentos, pareceres, laudos e autos judiciais ou administrativos é 
obrigatório, além da assinatura precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que se 
interessarem, a menção explícita do título do profissional que o subscreve e do número da carteira da referida 
ordem. Portanto, na sua forma este documento está apócrifo e não se tem a condição de se dialogar quem o 
fez. Analisando o documento em si os senhores observam que não há coluna de unidade e não há coluna de 
quantidade e, portanto, não há condição técnica de se avaliar se esses números estão dentro ou fora de 
parâmetros. Consultas podem ser feitas, por exemplo, eu devo ter orçado mais ou menos uns cinquenta 
refeitórios, restaurantes, etc., e não tem condição, analisando essa peça, de dizer se ela está compatível ou não 
está compatível, mesmo porque se os senhores analisarem alguns itens dessas peças os senhores vão ver que o 
item material e mão de obra não estão balanceadas. Qualquer orçamento que os senhores fizerem existem 
alguns números cabalísticos que se contratam e se verificam na prática. Material e mão de obra tem um peso 
equivalente entre 40 e 60, 30 e 70, são valores ponderados. Neste Orçamento não existe isso em sua coluna de 
material, em sua coluna de mão de obra. Portanto, eu não teria condição de avaliar se este Orçamento está 
dentro ou não está dentro de previsões. Existe uma Norma Brasileira, ABNT 16.200, que reza sobre reformas em 
edificações, sistema de gestão de reformas e requisitos. Entre os itens que esta norma indica, uma das 
exigências normativas é que se estude antes de qualquer proposta os itens que incide da reforma antes, 
durante e depois da obra em si. Isto significando, senhores, que para se fazer uma intervenção num prédio de 
1960 há de se ter análise se as tubulações e as instalações são suficientes nessa intervenção. Há de se estudar 
os acessos, há de se atender ao que essa norma preconiza. Não vi na análise do material que recebi nenhum 
atendimento a esta norma. Portanto, senhores, eu acho que temos que ter certo cuidado ao aprovar qualquer 
tipo de valores, mesmo porque este valor que está sendo solicitado é pontual de uma obra, de um local que 
deixou de ser tida a manutenção preventiva para num único momento ter uma intervenção corretiva e nós 
vamos pagar por isso. Se tivesse tido manutenção preventiva ao longo desses anos com certeza não teríamos 
que sugerir um aporte neste valor para essas obras. Sou absolutamente favorável à construção desta obra e de 
todas as outras obras que venham na melhoria do associado. Talvez todas as cozinhas deste Clube tenham que 
se passar por isso. Se os senhores não foram, eu fui. Têm cozinhas que está na iminência da engenharia 
sanitária interditar. Vamos por começar por uma e vamos seguir as outras, porém, eu talvez, aproveitando esse 
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pecadilho desta planilha, que não me traz nenhuma confiança, nem nos números nem na forma, pelo motivo 
que expus, pudesse encaminhar uma proposta alternativa, a que faço neste momento. Eu proponho aprovar a 
intenção das obras da reforma do salão, da cozinha e dos sanitários do restaurante da Sede Social, autorizar um 
recurso do Fundo Especial, no valor até R$200 mil, para elaboração de projetos executivos, planilhas executivas 
destas obras. E que nesses estudos obedeçam no mínimo o artigo 14, da Regulamentação do Código de Ética do 
CREA e a Norma Brasileira ABN/NBR 16.280, que mencionei. Após esses estudos, o valor da obra aí sim com 
certa consistência seria plausível que liberássemos essa obra. Por que falo isso? Porque já tivemos em muitas 
ocasiões deliberado verbas para obras. Essas verbas não foram suficientes, porque ao longo da execução da 
obra aconteceram casos que poderiam ter sido evitados com estudo um pouco mais aprofundado. E por que um 
projeto executivo? Porque isto vai dar condição de verificar as propostas da concorrência dentro daqueles itens. 
Conclamo a qualquer engenheiro desta sala a verificar esta planilha e ver se tem condição de avaliar qualquer 
proposta similar. Uma planilha que não tem quantidade e que não tem unidade. Senhores, esta é minha 
proposta, que passo à Mesa. 
 
Aurea Lucia Ferronato (aparte) – O senhor não acha prudente que esses projetos executivos contemplem 
acessibilidade, as normas de vigilância sanitária e a aprovação pela Prefeitura? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Isso não há necessidade, mas acessibilidade está contida na NBR 16.280, na sua 
proposta de estudos para uma reforma. Está inerente a isto, quem faz o projeto tem que saber as normas 
sanitárias. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Muito obrigada. 
 
Arnaldo Osse Filho (aparte) – Badra, só um esclarecimento. Esses mesmos detalhes que você levantou com 
relação à verba, tudo, nós solicitamos à Diretoria. Eles apresentaram, tem uma planilha no Conselho, é que não 
foi encaminhado aqui junto. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Eu concordo com você. Li seu parecer, acho que vocês têm toda razão. Não 
consigo entender qualquer sistema de Orçamento em que não tenha preço referencial, mesmo em verba. Aliás, 
aproveito seu aparte para esclarecer um pouquinho mais, acho que é oportuna essa sua intervenção, porque li 
seu relatório, achei pertinentes todas as questões que ali estavam. Não gostei da resposta, achei muito falha. E 
vou ler aqui o que reza sobre orçamento, da ABNT 12.572. 
 
Arnaldo Osse Filho – Solicitamos que antes de o processo ir para licitação que passasse novamente para a 
Comissão de Obras, para podermos analisar quando tiver o projeto executivo. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Acho que é isso mesmo. Senhores, eu vou ler por último, para deixar bem claro 
o que diz a norma sobre orçamento. O que é um orçamento? Ele é um documento onde se registram as 
operações de cálculo de custo da construção, somando-se todas as despesas correspondentes, a execução de 
todos os serviços previstos nas especificações técnicas e constantes da discriminação orçamentária, 
apresentada no Anexo D. As despesas de execução de cada serviço não determinadas como produtos de 
quantidade de serviços efetivamente medidos no projeto pelo respectivo custo unitário, acrescido de se 
necessário, a fim de compensar eventuais aumentos de custo no semestre subsequente. O que ele fala? Ele fala 
que numa peça orçamentária há de se ter quantidades e preços. E quando não tenha isto em verba, esta verba 
deverá ter referencial. E referência inclusive a preço unitário. Acredito que mais no sentido de deixar normativo 
eu acho que devemos analisar minha proposta e não deixar de atender os senhores engenheiros que vão mexer 
com reformas, não deixar de lembrar o que diz a Norma 16.280. Passo às mãos dos senhores a proposta 
alternativa, para votação. 
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José Roberto Coutinho de Arruda (aparte) – Pelo que entendi Dr. Pedro Badra, o senhor falou em se aprovar a 
intenção para depois ser regularizada uma série de detalhes, é isso? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Sim. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Como, por exemplo, a questão da inscrição no órgão de classe do 
engenheiro que elaborou a planta, é isso? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Não senhor. Todo documento que vem, qualquer que seja a condição, ele deve 
vir assinado com o CREA, esta é uma exigência do CREA. Nesse caso não veio. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – E nessa sua proposta poderia ser regularizado isso após ou isso seria, vamos 
dizer, uma nulidade, que precisamos parar agora o processo para que seja regularizado e posteriormente 
apreciarmos a proposta? 
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Pedro Antonio Lousan Badra – Isso não se classifica em irregularidade, isso se classifica em pecadilho. 
 
Oscar José Horta (aparte) – Badra, primeiro queria novamente dizer que sou fã de todas as suas publicações e 
admiro muito. Creio que a diferença entre o que eu disse e o que o senhor está denunciando, eu creio que o 
projeto deve ser aprimorado, o senhor também. Eu já estou pedindo a liberação da verba e o senhor só a verba 
do projeto inicialmente, é isso? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Fundamentalmente é isso, eu não concordo que este valor seja sujeito à análise, 
para mim esse valor não tem um significado se não tiver uma referência, quantidade, unidade e preço. 
 
Oscar José Horta – A análise que fiz foi para a métrica. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Eu quero mais que isso.  
 
Presidente – Comunicou que prorrogaria a reunião por 30 minutos. 
 
Célio Cássio dos Santos – Tendo em vista o adiantado da hora, já houve manifestações, o Presidente quer 
prestar os esclarecimentos necessários, então, regimentalmente, gostaria que o senhor perguntasse ao Plenário 
se a questão já está esclarecida, para que possamos prosseguir. 
 
Severiano Atanes Neto – Estou aqui no Plenário e gostaria de rapidamente colocar minhas observações. Nós da 
Comissão de Higiene e Saúde visitamos a cozinha. De fato, há uma necessidade premente de reforma naquele 
local. A cozinha está numa situação lastimável, inclusive admirável o trabalho dos funcionários na situação que 
está a cozinha. Tem infiltração, tem vazamento e áreas mofadas. Na ocasião também fizemos uma visita ao 
salão de cabeleireiro e sugerimos que o salão de cabeleireiro fosse transferido e que na reforma necessária da 
cozinha já se estudasse a possibilidade de utilizar a área do salão de cabeleireiro. Na ocasião não se havia 
preliminarmente o local para onde se enviasse o salão de cabeleireiro. Hoje aquela área está de fato liberada e 
aproveito então essa reunião para que o Presidente eventualmente dê informações de que se essa área pode 
ser aproveitada ou se essa área pode eventualmente ser reformada com outro objetivo. Muito obrigado. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – ... Este assunto eu acho que vai merecer numa outra ocasião uma análise 
mais profunda, porque não podemos exigir da Diretoria que ela traga aqui um valor fechado. É evidente que a 
melhor situação que poderíamos enfrentar, como falou até o Engenheiro Badra, é que você antes de tudo faça o 
planejamento. Do planejamento você faça o projeto executivo para depois então orçarmos. Muitas vezes não 
dá, não é possível. Neste caso em particular mais um problema, trata-se de uma reforma, talvez parcial, o 
Presidente pode dizer, mas trata-se de uma reforma. E numa reforma você não sabe o que vai encontrar, pode 
encontrar nada, como pode encontrar uma porção de coisas que normalmente eleva o valor. É por isso que na 
lei de licitação para reformas você admite aditivos até 50% do valor orçado, porque você não sabe o que vai 
encontrar. Nas obras de construção que você já tem o planejamento feito, o projeto executivo feito, ainda assim 
você tem a possibilidade admitida na lei que você possa aditar até 25% do valor estabelecido. Então, o que 
quero dizer é o seguinte, ao longo dos anos fomos ficando mais rigorosos aqui com relação à aprovação de 
valores apresentados pela Diretoria e fomos ficando mais rigorosos teoricamente, porque na realidade, insisto, 
o melhor que possa fazer é você antes de começar qualquer coisa fazer o planejamento. Do planejamento vai 
para o projeto executivo e aí você tem melhores condições de atingir o valor que, porventura, tenha sido 
aprovado aqui. Melhores condições, porque digo que na maioria das vezes você exceder o valor. E aí fica uma 
grande discussão. Obra é assim mesmo. Acho que devemos, se possível, como colocou o Engenheiro Badra, que 
tenha um projeto executivo que possa ser trazido aqui. Apartar um recurso, uma verba para fazer esse projeto 
executivo, que neste caso acho complicado, porque isso é uma reforma. Então, acho que devemos considerar 
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esses aspectos para levar em consideração o pedido da Diretoria. E na realidade é uma necessidade mesmo que 
possamos fazer uma reforma em nossa Sede Social. 
 
Presidente – A proposta do senhor tem certa analogia com o que o Engenheiro Badra falou. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Muito obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Vou responder as perguntas dos questionamentos, até temos 
visão um pouco diferente de algumas colocações aqui. Vou tentar seguir a ordem cronológica das perguntas 
com a realidade dos fatos que a gente tem para tocar a Diretoria. Primeiro, é importante dizer ao Oscar Horta, 
que terceirizar ou não terceirizar é um assunto que compete à Diretoria, é um ato de gestão. Digo o seguinte, se 
você for pensar nesse raciocínio, nosso problema no Clube são as lanchonetes, que elas trabalham das 6h00 da 
manhã a meia-noite com serviço de garçom. Os nossos restaurantes não são os problemas, eles se auto 
sustentam, precisa melhorar a qualidade, precisa melhorar o serviço, mas eles não são os deficitários. Então, se 
eu fosse terceirizar começaria por bares e lanchonetes. Digo mais, tem uma série de impostos, desde IPTU, que 
a gente tem que pagar às vezes 5, poderia inviabilizar a terceirização. Sem contar que a gente paga outro 
imposto, paga 8.5 e não 3.25 de ICMS. Então, acho que a terceirização seria um ato de gestão. Também, 
independentemente de qualquer coisa, já respondendo sua pergunta, responde a do Badra e da Conselheira 
Aurea Ferronato. Quem vai fazer o projeto é pessoa do ramo, não é um novato. E obviamente uma pessoa do 
ramo, além de atender todas as normas de vigilância sanitária, acessibilidade, tudo, vai botar equipamentos 
compatíveis com os de mercado, o cara não vai botar um equipamento que só a grife tal possa usar. Isso não 
existe, então, sua preocupação é descabida, não tem problema nenhum. Não vai ter redução de área, pelo 
contrário, o café, essas coisas estamos fazendo para melhorar o pagamento, porque tem muita evasão de 
pagamento com aquelas mesas, o pessoal vai ao banheiro, depois não volta para pagar, é outra ideia, para 
evitar a saída do associado sem pagar a conta, dizendo que vai ao banheiro. Achei interessante você querer 
aumentar em mais R$100 mil a verba para colocar um elevador. Não precisa ser aqui, isso podemos fazer depois 
por outro sistema e implantar outro elevador. E é importante, como Engenheiro, você mesmo falou que não foi 
lá dar uma olhada, antes de a gente opinar é bom dar uma visita técnica no local, isso a gente vai aprendendo 
para não bobear em Orçamento. Vamos olhar o local antes para ter propriedade do que está falando. Quem 
visitou as cozinhas do Clube aqui sabe o estado péssimo em que estão. Essa cozinha, em especial, também 
ajuda na demanda do Ponto. Que quem também já visitou a cozinha do Ponto, o que o pessoal faz ali é milagre, 
os funcionários não têm espaço nem para se trocar, então, ela vai atender toda essa demanda, ajudar um pouco 
também na preparação dos alimentos. Com relação à pergunta do Atanes, já respondo. A gente fez agora no 
cabeleireiro uma reforma bem simples, bem parcial simplesmente para poder atender, porque ali acho que a 
gente tem que dar outra finalidade para aquele lugar. E a cozinha agora sendo preparada vai estar preparada 
para atender se ali virar esportes bar, ou trazer o karaokê para lá, que também o karaokê fica na cozinha lá do 
outro lado super pequeno, que atende à sinuca, karaokê. Você pede um misto quente lá, demora 20 minutos 
para chegar, chega frio. Mas a reforma foi o mínimo, para agora com a reforma do restaurante e da cozinha da 
Sede poder, num futuro próximo, que nossa ideia é mandar para cá, porque está sendo coincidente em todos os 
Planos Diretores a ampliação da Sauna como um centro de estética, SPA, beauty center, medicina. Traz para cá. 
Aprovando, depois, obviamente quando ficar pronto transfere para lá e assim por diante. Com relação ao que 
falou o Engenheiro Badra, discordo em parte com ele e tem parte que concordo. Em partes, o seguinte, ele está 
confundindo Orçamento para aprovar verba com Orçamento de licitação. Foi como o Dr. Arlindo falou aqui. 
Entendo que para vir aqui pedir a intenção, a gente pediu os R$200 mil para fazer o projeto, a gente pediu R$95 
mil para fazer o projeto. A gente entende que com R$95 mil, já andou cotando, para fazer esse tipo de projeto. 
Obviamente, quando você estiver com o projeto elaborado, atendendo as realidades do fato e como a Comissão 
de Obras prudentemente colocou, nós vamos mandar para eles a planilha de licitação e obviamente que essa 
planilha de licitação terá todas as informações que você mesmo pediu, quantidade, tudo vai ter na planilha de 
licitação. Trazer agora, neste momento aqui essa planilha sem estar com o projeto definido você não tem, é o 
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que o Engenheiro Arlindo falou, fica difícil. Ficaria difícil para a gente poder aprovar, então a gente tem que 
seguir o rito normal. Como funciona? Faz o projeto e traz depois para a Comissão de Obras avaliar as 
quantidades. Passaram cinco engenheiros na Comissão de Obras, que deram o mesmo tipo de parecer. Dois 
engenheiros canalizaram, eu e o Engenheiro Miller também concordamos. O Engenheiro Arlindo falou, então 
estamos com algumas opiniões divergentes com relação a como trazer a planilha para aprovar aqui. Eu entendo 
o que você está falando, mas acho que a gente está querendo exigir demais neste momento em que a gente 
tenha planilha. Outra coisa que você falou que acho que é um erro, que não é erro, que a gente já conversou 
anteriormente, que essas matérias foram mandadas no final do ano. Não tenho o número do CREA, mas está 
assinado pelo Engenheiro Carlos Miller, é só perguntar a ele qual é o CREA dele e para nosso engenheiro de 
patrimônio. Então, tem também a pessoa que assinou e a responsabilidade. A colocação ou não do CREA não 
exime a responsabilidade dele, porque ele assina a planilha. Volto a dizer, a gente até conversou isso no sábado: 
você pede ART para planilha antes de começar a obra, não existe ART em orçamento da Lei 8.666 quando você 
vai fazer a licitação. Você ganhou a licitação, vai tocar a obra, aí recolhe ART da planilha. Outra coisa, eu acho 
que a norma que você falou está super prudente, vamos pegar as normas que tem aí para reforma, quanto mais 
tranquilidade melhor ao Clube. Você também tem falado insistentemente e aqui tem um pequeno detalhe, que 
é diferente de você fazer reforma de um paredão: ah, qual é a tabela referencial? Quem olhou o Orçamento viu 
que tem R$1 milhão e 300, são os últimos três itens. Primeiro mobiliário: mobiliário você não vai achar 
nenhuma planilha referencial da SINAPI, EDIF, SIURB, FDE, CPOS, não existe mobiliário lá. Serve a mesma coisa 
para o ar condicionado e serve a mesma coisa para a cozinha industrial, não é item de planilha de prateleira, 
que você pega. O que a gente fez prudentemente? Cotamos isso no mercado, todos os itens têm a referência da 
cotação desses itens que não são itens de planilha. E não existe em nenhum órgão, se você pegar a tabela da 
EDIF, SIURB, não existe preço de cadeira, de mesa, como a gente fez. Então a gente cotou e coloca a cotação. 
Então, desses R$2 milhões e 400 tem R$1 milhão e 300 que está cotado, que são itens que não existem de 
prateleira no mercado. Então, se a cotação está certa, ou errada, ou está desconfortável, pode ficar tranquilo, 
na licitação você mata esse problema. Você tem um preço referencial para poder licitar e aí vai desenvolver. 
Então, acho que é muito detalhe para este momento aqui. Tem uma pergunta que o Dr. Manssur fez, que é em 
relação aos R$60 mil do gerenciamento. Vou responder como Engenheiro, não como Presidente, como eu estou 
respondendo ao Badra como Engenheiro neste momento por causa da planilha. Tenho um colega, que é o 
Carlos Miller, que é tão Engenheiro quanto eu. Eu igual a ele e vice-versa. Não vou interferir na forma que ele 
quer fazer a gestão da obra. Eu posso querer tocar a obra diferente. Ele que preparou o Orçamento, ele que se 
prontificou, ele se sente confortável de trabalhar com esse sistema de mão de obra, eu tenho que atender o 
que ele fala. Se fosse uma obra da minha empresa poderia tocar diferente, mas ele entende, e aí a gente tem 
provas concretas, não são nem suposições, que nosso corpo técnico tem deixado a desejar em algumas 
situações. E se for falar de economia, têm duas coisas que a gente não vinha fazendo aqui no Clube que a gente 
precisa começar a fazer. O engenheiro que vai lá e dá uma olhada na obra, chama o engenheiro mecânico para 
ver o ar condicionado, nunca foi lançado no custo daquela obra. Pegaram o cara para fazer consultoria. A nossa 
ideia, a gente tem feito isso, contratou um engenheiro para fazer a parte elétrica vai ser lançado no custo 
daquela obra, isso faz parte dessas verbas. E outra opinião, que pode ser que também não tenha chegado e 
agora resolveu em partes, a gente está desde junho ou julho mandou embora nosso Gerente de Patrimônio e 
subiu o menino que estava embaixo para Gerente de Patrimônio. Quando a gente mandou isso em dezembro 
tinha um engenheiro que tinha virado Gerente de Patrimônio e a vaga dele ainda está em aberto, porque a 
gente ainda não contratou. Então, se você pegar esse valor de R$60 mil, é tão insignificante, é tão pequeno, e aí 
volto a dizer como Engenheiro: o pai da criança é o Carlos Miller e respeito a forma que ele toca, porque se der 
certo eu vou falar para ele. Se der errado, a culpa é dele, no bom sentido. Eu não posso interferir e não vou 
interferir, porque o CREA dele é igual ao meu, falar: não, quero que você toque a obra dessa maneira. Eu não 
posso. É a mesma coisa que chegar ao médico e falar: opera. Não dá. A verba é essa, Miller: dá para tocar? 
Quero tocar assim. A responsabilidade é dele, o ônus e o bônus são de quem está tocando a obra. Ainda mais, 
em minha opinião, aí já vejo os pequenos problemas que têm acontecido nas obras entregues, que é falta de 
fiscalização, é um problema de caixilho, é um problema de ventilação, é um problema de alvenaria. Enfim, o 
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nosso corpo técnico, só para quem não sabe, é formado por um engenheiro, um técnico, que é o famoso quebra 
galho e dois arquitetos. Se o cara for olhar a piscina do Poli, ele não está olhando lá, não tenho esse corpo 
técnico que a gente gostaria de ter. 
 
Roberto Höfling (aparte) – Não conheço o projeto, mas queria perguntar se no projeto está incluído o 
tratamento acústico do salão? Porque é a coisa que mais reclamam. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Exatamente, da reverberação, está certo. 
 
Roberto Höfling – Obrigado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Cappellano, com todo respeito que tenho a você, como Engenheiro, e 
ao Miller, a escola que o Miller aprendeu foi com o Murgel, meu companheiro e bastante conhecedor da área. E 
eu duvido que o Murgel tenha sugerido ao Miller qualquer planilha que não tivesse quantidade e unidade.  Em 
todo caso, não vou aceitar que você venha dizer que eu não saiba o que é uma planilha estimativa e uma 
planilha executiva. Pelo contrário, eu te chamei atenção delicadamente que esta planilha que me foi 
apresentada não tem elementos para sequer analisar os valores previstos, mesmo que estimativa de verba.  
Você sabe, eu sei também, que só o ar condicionado desta obra deverá estar em torno de R$800 a milhão, 
senão for milhão e meio, então, o restante é milhão de obra. E você sabe, como eu sei também e o Arlindo sabe, 
que qualquer valor de reforma, se você não tomar as premissas iniciais constantes a esta norma que eu citei vai 
extrapolar 50% numa boa, ou seja, você vai vir pedir aqui R$2 milhões e poucos de reais e essa obra vai custar 
mais 50% se não tomar essas medidas de projeto antes. Portanto, meu caro amigo e Engenheiro Cappellano e 
Engenheiro Miller, se eu tivesse na posição que vocês têm em trazer um número, qualquer que seja o número a 
esta Assembleia, por favor, estude um pouquinho mais do que está nessa planilha. Eu não me senti confortável 
ao analisá-la e acho que o Miller, se pegou esses elementos também não se sente, e você também. Se você 
recebesse uma planilha de previsão, mesmo se for previsão, sem ter unidades e quantidades, qual era sua 
postura? Quantos lugares têm? Quantas áreas de cocção? Está compatível? A área de refrigeração está 
compatível? São itens que o projetista tem que trazer, isso está na norma e esta norma tem que ser vista. 
Assunto muito técnico, mas é a favor de vocês que estou falando isso. E mais ainda, estou pedindo uma verba 
de R$200 mil, porque sei que isto vai custar mais caro. Só um parecer de um engenheiro, que vai dar toda parte 
elétrica, hidráulica não vai ficar em R$95 mil nunca. Então, pedi 10% de um hipotético valor, que acho que é 
mais que suficiente. É o que tinha a dizer a você. Muito obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só respondendo a suas perguntas, Badra, na verdade são duas 
colocações. Em momento algum falei que a gente não tem que fazer essa norma, eu acho que a gente tem que 
fazer sim, acompanhar, porque só enriquece o resultado. O que quis dizer e você também entendeu, que esse 
nível de detalhamento que você está pedindo numa planilha estimativa para uma planilha de licitação. E 
quando vier a planilha de licitação resolve todos esses problemas que você está apontando. E eu estou saindo 
para a realidade dos fatos. Essa obra aqui era para ter vindo, nós protocolamos 04 de janeiro, era para vir em 
janeiro ou fevereiro, está vindo agora em abril. Essa obra era para atender também os chineses quando eles 
estavam entrando aqui. Vai gastar-se muito mais, porque a gente vai ter que provavelmente terceirizar toda 
cozinha para os chineses, porque não vai conseguir. Nós vamos tentar fazer um milagre de conseguir arrumar a 
cozinha, não o salão, para atender os chineses. Então, é óbvio que se eu pudesse aprovar o projeto, veio com 
R$200 mil, beleza! Só que não é assim que funciona a realidade da Diretoria, das Comissões. O próprio Arnaldo 
mandou os questionamentos. Teve uma reunião, ele não pôde vir. Teve a outra, a gente conversou. O trâmite 
aqui é longo, se a gente for fazer isso que você está falando, e nada impede de a gente fazer o que você está 
falando, porque só estou alterando a velocidade, nada está impedido. Agora, se a gente for fazer nesse teu rito 
essa obra começará em junho do ano que vem, porque não vai fazer agora. Acho que a matéria está clara, acho 
que a sua questão é de conceito, que concordo em partes, mas não concordo em geral, para andar. Assim como 
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tenho maior respeito pela sua posição de Engenheiro, assim como eu e o Miller, também tenho pela posição do 
Miller, que está assumindo a forma de tocar a obra do jeito que ele quer tocar. Se der errado, como você falou, 
fazendo essas premissas que você está falando, que a gente vai pegar a norma, vamos levar para o Conselho. 
Badra, aqui ninguém é inconsequente, se chegar lá, levantar, fez o projeto: R$95 mil, R$100 mil lá. Gastou 
R$200 mil. Chegou, virou R$4 milhões que você está falando, pode ficar tranquilo que vou trazer aqui, não 
preciso de ninguém para me explicar que precisa trazer aqui, que trago tudo. Venho e trago de novo. Vamos 
mandar à Comissão de Obras, e falar: olha, pessoal, não são mais R$2 e meio, são R$4 milhões, são R$5 milhões. 
Eu trago aqui, para mim não custa nada. Agora, não podemos fazer o contrário. É só isso, que acho que está 
bem esclarecido e está muito tranquilo para poder votar a matéria, estou muito sossegado também. Muito 
obrigado.  
 
Presidente – Obrigado ao senhor. Declaro encerrada a discussão. Vamos à votação. Louvo o cuidado da 
Comissão de Engenharia, mas com a explicação do Presidente eu entendo que o item 4, quando ele diz que a 
responsabilidade é um ato de gestão, quando os senhores pedem para abater R$60 mil da proposta, passando o 
Orçamento para R$ 2 milhões e 402, ele deu as explicações de que ele não pode impor, então, fica como ato de 
gestão e no futuro vamos apreciar isso, ok, os senhores me permitem, com o máximo respeito. Nós temos uma 
proposta aqui do Conselheiro Badra, que a recepciono como emenda modificativa, ok? Eu vou colocar em 
votação em bloco, porque na verdade o que o Conselheiro coloca é aprovar a intenção das reformas do salão da 
cozinha, e tal, que coincide com a proposta da Diretoria. Onde que está a diferença? Ela já pede autorização de 
R$2 milhões e 462 mil já para contratação de empresa especializada para execução da reforma, enquanto o 
senhor... 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Não, não, não, não. 
 
Presidente – Eu estou lendo o que ele escreveu. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – É a interpretar, ele está pedindo uma verba, que nós deliberaríamos uma verba 
do Fundo Especial. Daí para frente vai seguir um rito, que é uma concorrência. Esta concorrência terá suas 
planilhas de custo. A partir daí será eleita uma firma e aí contratação da obra. Só que a planilha que vai ser base 
para esta análise é a planilha que está sendo apresentada e que eu coloco em questão. 
 
Presidente – A dúvida formal? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Por isso estou pedindo que se faça uma planilha melhor e estou liberando uma 
verba a mais... 
 
Presidente – De R$200 mil. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ...do que o pedido, para que esta planilha seja mais consistente e a partir daí se 
faça o trâmite normal. Essa é minha proposta. 
 
Presidente – Quer dizer, na verdade ambos concordam da necessidade da execução da obra. Ele já pede os R$2 
milhões e 400 para esse rito que o senhor coloca. E o senhor coloca que se deve apenas por hora autorizar do 
Fundo Especial uma quantia de R$200 mil para elaboração de projetos... 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (fora do microfone) – De até R$200 mil. 
 
Presidente – De até R$200 mil para elaboração de projetos executivos e planilhas, além da obediência a esses 
componentes formais previstos em lei, que obviamente se está em lei tem que se observar. E aí, diante desses 
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estudos que o senhor propõe é que volte novamente ao Conselho para que seja autorizada a obra com base 
nesses estudos. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (fora do microfone) – Que seja autorizado o valor da obra. 
 
Presidente – Que seja autorizado o valor da obra com base nesses estudos. Os senhores entenderam? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Sim. 
 
Oscar José Horta (fora do microfone) – Tem a questão do elevador também. 
 
Presidente – Ah, a questão do elevador que o senhor pôs, aí também está fora, é um ato de gestão. Então, vou 
colocar primeiro a proposta do Engenheiro Badra, dos três itens que consegui apreender. Aprovar a intenção 
das obras da reforma do salão, da cozinha e dos sanitários do restaurante da Sede Social, que vai ao encontro 
do que a Diretoria pretende. Aí vem a modificação: autorizar recurso do Fundo Especial no valor de até R$200 
mil, para elaboração de projetos executivos e planilhas executivas dos custos das obras. E que estes estudos 
obedeçam às inteiras o artigo 14, da Regulamentação e Código de Ética do CREA e a Norma Brasileira ABNT/NBR 
16.280. E que após estes estudos, que o valor da obra assim concretizado nesses estudos venha para ser 
autorizada por este Conselho, depois de atendidos esses dois itens acima. Os Conselheiros que estiverem de 
acordo com a emenda modificativa do Conselheiro Badra, permaneçam como se encontram; os que forem 
contrários queiram levantar-se.  Engenheiro Badra, ela está rejeitada. Então, agora a proposta da Diretoria, já 
com a consideração de que o elevador é ato de gestão e os R$60 mil também para a administração também é 
ato de gestão, pelas razões que o Conselheiro e Presidente Cappellano apresentou da Tribuna. Então, os 
Conselheiros que estiverem de acordo... 
 
Antonio Carlos Fiore – Só uma questão, o senhor falou em elevadores como um ato de gestão, isso significa que 
o custo de elevador vai para Custeio? 
 
Presidente – Não está nem colocado aqui. A proposta da Diretoria é: pedido de autorização para utilizar 
recursos – Depois que fizer isso, só vou pedir 30 segundos para dar uma explicação aos senhores, não é disso, é 
de outra coisa que preciso falar – Os Conselheiros que estiverem de acordo com o pedido de autorização para 
utilizar recursos do Fundo Especial, no valor de R$ 2.462.279,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois 
mil e duzentos e setenta e nove reais) para contratação de empresa especializada para execução da reforma do 
Restaurante da Sede Social, salão, cozinha e sanitários, permaneçam como estão; os que forem contrários 
queiram levantar-se.  Está aprovada por expressiva maioria. Então, este item está aprovado.  
 
O que queria lhes dizer é que há um item, mas o adiantado da hora e o Regimento não me permitem, e isto fica 
para a próxima. O item que eu lhes trazia aqui era uma proposta de Regulamento e de Estatuto, onde eu iria 
estabelecer, da mesma forma como se estabeleceu para a Diretoria, a vedação a mais de uma reeleição para 
Presidente do Conselho. Queria trazer isto, era algo importante para mim, infelizmente não deu tempo, mas eu 
quisera fazer essa colocação, porque me sensibilizou muito a discussão a respeito deste tema em assentadas 
anteriores, que só não foi aprovada, com todas as vênias, porque ela veio com uma alteração de norma de 
Regimento Eleitoral. E tendo em vista que a Diretoria é igual Conselho, se a Diretoria reforma de igual modo 
está no Estatuto, o Conselho, por maior razão, que é o órgão primeiro na ordem do artigo 20, também deveria 
estar no Estatuto. Eu lhes trouxera isto, não foi possível, não vou cumular isto com a reunião ordinária, dizendo 
que está adiado e entraria na próxima reunião, porque não vou atropelar o Regulamento ou qualquer discussão. 
Fica para a próxima legislatura apresentar.  
 



14/44 

Obs: Os Itens 5 e 6 da Ordem do Dia, que diziam respeito, respectivamente, à apreciação do processo CD-
09/2016, referente à primeira discussão e votação de proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo, 
de alteração do Artigo 38 do Estatuto Social, do Artigo 69 do Regulamento Geral e do inciso II, do Artigo 7º, do 
Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo; e, à apreciação do processo CD-25/2015, referente à primeira 
discussão e votação de proposta subscrita por sessenta e quatro Conselheiros, de alteração do Artigo 19 do 
Regulamento Geral serão, automaticamente, inseridos com preferência na pauta da primeira Reunião 
Extraordinária que se realizar, conforme prevê o inciso V, do artigo 38, do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram a lista de presença e declarou encerrados trabalhos 
aos quarenta minutos do dia 19 de abril de 2016.  

 
 

*** 
 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 660ª Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 30 de maio de 2016. 

 
 
 
 
 

Francisco Carlos Collet e Silva 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 
 

Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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