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ATA DA 662ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 19 DE JULHO DE 2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia dezenove de julho do ano dois mil e dezesseis, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta 
e um Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidência: Célio Cássio dos Santos 
Primeira Secretaria: Antonio Carlos Marini Teixeira 
Segunda Secretaria: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Elida Pugliezi de Bessa 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do 
Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso Associado Francisco 
Roberto Pignatari). 

 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS 

Presidente – Justificou a ausência do Primeiro Secretário Paulo Sergio Uchoa 
Fagundes Ferraz de Camargo, por motivo de viagem profissional, submetendo ao 
Plenário que o Segundo Secretário Antonio Carlos Marini de Oliveira ocupasse a 
Primeira Secretaria; a Terceira Secretária Maria Emília Alves Rocha dos Santos, a 
Segunda Secretaria e a Conselheira Elida Pugliezi de Bessa, a Terceira Secretaria 
“ad hoc”. A proposta foi aprovada. 

 
 

5) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes 
convocados para esta Reunião: Grupo A: Mario Corrêa da Fonseca Filho, da Chapa 
Unidos pelo E.C.P.; Grupo B: Associados Fernanda Ribeiro Monteiro Vicentin,  
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Antonio Luiz de Toledo Pinto e João Gilberto Pacces, da Chapa Pinheiros de Todos 
Nós;  Paulo Octavio Pereira de Almeida,  Ruy Cardozo de Mello Tucunduva 
Sobrinho e  Antonio Carlos Del Negro, da Chapa Unidos pelo E.C.P.;  Carolina 
Collet e Silva, da Chapa Sou + Pinheiros;  Maria Cristina Machado de Araújo, da 
Chapa Participação; e,  Rubens Carlos Criscuolo, da Chapa Pinheiros Sempre. 
Foram também convocados, mas não compareceram, os Associados Ronaldo 
Bueno Donato e Rodrigo Ferreira Lara. 
 
 

6) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Antes de adentrar o Expediente formal, comunicou que a Mesa do 
Conselho deliberou “ad referendum” do Plenário, que nesta sessão não seria 
realizada “A Voz do Conselheiro” e não seriam tomadas eventuais inscrições no 
Expediente; apenas seriam apresentadas as informações de proposições da Mesa, 
com o objetivo de ingressar na Ordem do Dia com mais celeridade. Colocou a 
proposta em votação, tendo o Plenário a aprovado. Em seguida, submeteu ao 
Plenário, que aprovou as seguintes proposições de iniciativa da Mesa: votos de 
pesar: 1) pelo falecimento da Sra. Cecilia Martinez, mãe do Conselheiro Luiz 
Roberto Martinez e avó do Conselheiro José Renato de Andrade Martinez; 2) pelo 
falecimento da ex-Conselheira Marietta Strifezzi Rizzo Mirisola, mãe do Suplente 
de Conselheiro José Carlos Rizzo Mirisola Junior; 3) pelo falecimento da Sra. Elvira 
Bertolami Amaro, mãe das ex-Conselheiras Leila Eleny Amaro Marques e Eloísa 
Amaro, tendo subscrito o voto o Conselheiro José Manssur; 4) pelo falecimento 
do Sr. Humberto Meno Rosa, pai da Conselheira Eliana Elizete dos Reis; votos de 
louvor: 1) de autoria da Mesa e dos Conselheiros Cláudia Nemoto Matsui e Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia, ao associado Gesner Oliveira, eleito o economista do 
ano pela Ordem dos Economistas do Brasil; 2) de iniciativa do Conselheiro Djalma 
Funaro, subscrito pela Mesa, ao Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes 
Junior, Diretor Adjunto de Manutenção, extensivo à equipe funcional do 
Departamento de Patrimônio, pelo esforço e dedicação no atendimento às metas 
de preparação das diversas áreas para utilização pelo Comitê Olímpico Chinês 
(COC). 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria os seguintes documentos: 1) Relatório de Acompanhamento Trimestral 
– Quadro de Atletas; 2) cartas informando alterações em sua composição no 
biênio 2015/2017.  
 
Presidente – Informou que por razão de segurança, a Mesa decidiu não 
disponibilizar para consulta na Internet, os videoteipes das reuniões plenárias, 
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que são transmitidas em tempo real, exceto para os Conselheiros, que poderão 
assisti-los diretamente na sala do Conselho. Esclareceu que esta medida se dá 
porque os videoteipes poderiam ser copiados e compartilhados abertamente, o 
que a Mesa entende que não seria interessante. Comunicou, também, que 
existem em trâmite alguns processos que, se aprovados, demandarão alteração 
do Estatuto Social, o que implicará na realização de uma Assembleia Geral. Com 
intuito de diminuir as assembleias gerais e otimizar o trâmite processual, a Mesa 
resolveu que quando esses processos tiverem já instruídos devidamente pelas 
Comissões serão apresentados em Plenário para a primeira discussão. Aprovados 
em primeira votação, procederemos da mesma forma com os demais pendentes, 
de modo que quando todos estiverem sido aprovados em primeira discussão, 
serão trazidos para a segunda votação, e, se aprovados, serão submetidos a uma 
única Assembleia Geral. Prosseguindo, submeteu ao Plenário voto de pesar 
proposto pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, pelo recente 
falecimento do Atleta Benemérito Jacques Pennewaert, bem como voto de pesar 
de iniciativa do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, pelo falecimento da 
Sra. Anna Rosa Arroyo, mãe do ex-Conselheiro Lourival Arroyo e do Associado 
Leomar Arroyo. Votos aprovados. 
 
 

7) ORDEM DO DIA 

Item 2 - Apreciação do processo CD-28/2016, referente à discussão e 
deliberação, em caráter excepcional, tendo em vista a relevância de 
que se reveste e a urgência que requer o assunto e suas repercussões, 
acerca de processo em trâmite no CONDEPHAT, tendo por objeto o 
Tombamento do “Salão de festas, da Sede Social, do Conjunto 
Edificado das Piscinas e Trampolim, a Aléia de Palmeiras e áreas 
envoltórias”. 

Presidente – Queria comunicar as Sras. e Srs. Conselheiros que a Mesa pretende, 
como está fazendo nesta oportunidade, trazer para apreciação e deliberação do 
Conselho Deliberativo todos assuntos relevantes que de alguma forma impactem 
o Clube Pinheiros. Então, justificando porque esse processo está entrando em 
pauta, inclusive numa reunião especial do Conselho Deliberativo. Pretendemos 
que o Conselho Deliberativo e os Conselheiros exerçam em sua plenitude a sua 
competência e as funções de Conselheiros. Há também uma importância em 
especial sobre esse assunto, porque não se desconhece o impacto econômico, 
além de outros impactos que um tombamento de todas essas áreas importará ao 
Clube. Existem diversos projetos, já foi muito discutido, embora não haja uma 
definição específica do que se fazer ainda no Salão de festas, mas uma coisa é 
certa, o tombamento prejudicará ou não permitirá que se faça oportunamente 
qualquer edificação ou qualquer nova construção no Salão de festas, de maneira 
desembaraçada. Então, é essa matéria que vai ser discutida hoje, nenhuma outra. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Dr. Collet? 
 
Presidente – O senhor não pode apartear o Presidente, se o senhor quiser posso 
inscrevê-lo. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Já estou inscrito. 
 
Presidente – Então, o senhor falará na oportunidade. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Mandei um email sobre 
esta reunião e o senhor não me respondeu. 
 
Presidente – Não tenho obrigação de responder seus e-mails de caráter pessoal, 
por favor, não vou discutir com o senhor. O senhor dê sua opinião da Tribuna. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Vou dar opinião na 
Tribuna. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Presidente Collet, questão de ordem? 
 
Presidente – Que artigo estou infringindo? 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Gostaria de saber, já que fomos convocados... 
 
Presidente – Estou explicando, se não há infração de dispositivo... 
 
Fernando Silva Xavier Junior – O que vamos deliberar? 
 
Presidente – ...o senhor não pode falar em questão de ordem, sem indicar o 
dispositivo desrespeitado e não pode apartear o Presidente, por favor, o senhor 
poderá falar na oportunidade adequada como Conselheiro. Então, tendo em vista 
a importância da matéria, a Mesa decidiu colocar esse assunto em pauta. 
Pretende-se dessa reunião tirar uma resolução no sentido de apoiar o 
tombamento ou não apoiar o tombamento. Essa resolução será juntada no 
processo administrativo que tramita perante o CONDEPHAAT, para que 
demonstre a opinião do associado pinheirense. O Conselho Deliberativo 
representa 38 mil associados, portanto, é muito importante para o CONDEPHAAT 
e para todos que haja uma resolução, no sentido do que acredita o Conselho 
Deliberativo, o que pretende o Conselho Deliberativo. Essa reunião também foi 
designada para comunicar as instâncias da Diretoria, com as quais pudemos 
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colaborar de algum modo. Um nobre Conselheiro aqui da Casa pediu para não 
referir seu nome, mas colaborou sobremodo para que a decisão sobre o 
tombamento provisório ou não do Salão de festas e de outros locais fosse 
retirado da pauta designada para tratar do assunto no Condephat, na qual 
poderia ter havido o tombamento provisório, o que já implicaria em restrição de 
uso, restrição de construção. Então, quer dizer, essa posição do Conselho 
Deliberativo será utilizada oportunamente para uma reunião pública, que poderá 
ser designada pelo CONDEPHAAT. Então o assunto é muito importante e muito 
oportuno e da competência do Conselho Deliberativo. É isso que queria 
esclarecer a todos os senhores. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Queria um esclarecimento. 
 
Presidente – Sr. Bandeira, não pode, o senhor quer se inscrever eu ponho o nome 
do senhor? 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Pode pôr, mas tem um 
esclarecimento preliminar, uma reunião de 4 de julho. 
 
Presidente – Faltou fazer esse esclarecimento, o Presidente da Diretoria, agora, 
de início, dará os esclarecimentos necessários sobre o que aconteceu na reunião 
anterior do CONDEPHAAT. Sr. Presidente Cappellano, queira, por favor, ocupar a 
Tribuna e dar os esclarecimentos pertinentes. Agradeço ao Presidente da 
Diretoria por ter se disposto a esse esclarecimento e de maneira abrangente 
explicar tudo que está acontecendo em relação ao CONDEPHAAT.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - ... Obrigado por me franquear a 
palavra. Meu pedido para poder falar é para poder atualizar todos aqui nesta 
Casa do que está acontecendo e dos porquês aconteceram. A história é longa, 
vou tentar reduzir, mas estou à disposição agora, a posteriori tudo que precisar 
sanar. Acho que quanto mais nosso associado, mais nosso Conselho estiver 
esclarecido melhor, em virtude da relevância do tema. O que aconteceu? Vou 
reduzir, porque é grande a história. Mandei uma correspondência ao Conselho, 
acho que todo mundo leu, dizendo o que aconteceu. Em 2014, o neto do 
Warchavchik pediu o tombamento do Salão de festas. Posteriormente, 14 
associados endossaram esse pedido e esse pedido foi protocolado em 2014, abril, 
maio, alguma coisa assim do gênero. Nós fomos procurados em junho do ano 
passado, eu tinha um mês de mandato, por uma correspondência eletrônica, 
solicitando uma visita dos técnicos do CONDEPHAAT. Em momento algum falaram 
de tombamento ou abertura de processo de tombamento do Clube. Isso andou e 
em 16 de fevereiro, senão me engano, veio uma técnica do CONDEPHAAT aqui, é 
nossa associada, se chama Silvia. Nesse dia 16 de fevereiro ela comentou que 
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estava se abrindo um processo de tombamento, porém, que ainda não tinha 
relatório pronto, que no momento oportuno o Clube poderia se manifestar e 
assim por diante. A partir do momento que a gente ficou sabendo que tinha isso 
começamos a acompanhar pari passu. Tanto é que vocês podem ver no material 
que a gente enviou, que no começo de março a gente pediu vistas do processo. 
Tem lá um pedido de vistas do Eric Caproni, que é nosso advogado aqui do Clube, 
para a gente se cientificar do que estava acontecendo. E neste momento a gente 
tentou falar: a gente gostaria de se manifestar, queria participar do processo, 
porque entende que isso tem que ser discutido com o Clube. O pessoal do 
CONDEPHAAT falou: tem esse relatório e depois desse relatório vai vir ao 
Conselheiro Relator e vocês podem se manifestar. Passaram uns dois meses mais 
ou menos nisso, quando de repente, foi aí que a gente avisou ao Conselho, em 29 
de junho se publicou, sem conversar conosco e ter nossa possibilidade de 
manifestação, a reunião para abertura do processo de tombamento seria no dia 4 
de julho. Assim que fiquei sabendo, nós da Diretoria, mandei esse assunto ao Dr. 
Collet, comuniquei ao Conselho. Pedi para ele comunicar todos os Conselheiros, 
porque poderia acontecer um problema ou não, dependendo do que fosse 
deliberado e acho que a gente tinha que ouvir pelo menos o nosso associado, 
nosso Conselho, parto desse princípio, que a maioria tem que prevalecer. Foi 
publicado na quarta-feira. Na quinta a gente tomou ciência. A gente se organizou 
na sexta-feira e muita gente falava: olha, é impossível, agora vai abrir o processo, 
vocês só vão poder se manifestar depois que vai abrir o processo e aí o Clube vai 
ter todas as suas instâncias de defesa. Aí já procurou o escritório de advocacia, 
ambiente, tal. Conversei com o Miller, nosso Diretor de Patrimônio, falei com o 
Heitor, que é do Plano Diretor, falei com alguns outros Conselheiros, comecei a 
conversar do problema, conversei com o Dr. Collet, falei: não é possível, a gente 
precisa ser ouvido pelo CONDEPHAAT antes de qualquer coisa. Ele falou: a única 
chance que você tem, tenta, vai lá você. Está bom, vou lá. Então, na segunda-
feira, no dia da reunião do Conselho, que era 9h30 da manhã, chegamos 8h30, 
conversando, até por um princípio, que vejo democrático, tudo, fui muito bem 
recebido pelo Dr. Lefèvre, que é o Presidente do Conselho, tem um respeito 
enorme pelo nosso Clube, sabe da nossa importância, me tratou muito bem. E aí 
coloquei para ele alguns pontos de vista para ele, que já vou explicar quais são. 
Vou colocar os pontos de vista. Comentei o seguinte: Dr. Lefèvre, contei essa 
história do processo do tombamento. Avisei que temos todas as instâncias aqui 
no Clube, de Conselho Deliberativo, como funciona nossa Instituição, que somos 
uma Instituição de 117 anos e temos todo um aparato legal, jurídico para 
representar os associados e nosso Clube. E eu, como Presidente do Esporte Clube 
Pinheiros no momento gostaria que fosse retirado de pauta esse assunto e fosse 
discutido com maior profundidade tanto dentro do Clube, que é o que está 
acontecendo hoje, quanto perante a sociedade também, com todos os canais que 
tem na sociedade. E que um processo desses não podia acontecer, saindo das 
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mãos de um técnico, de um relator e ser votado. O Conselho, só para vocês 
entenderem, são 26 Conselheiros que votam. Para abrir um processo desses, 
nível de tombamento, ou qualquer tombamento que seja é o quórum qualificado, 
2/3 tem que votar a favor de se abrir. Por exemplo, se nove Conselheiros votam 
contrário ou não favorável a matéria não prospera, não reabre o processo. 
Dentro desse processo a gente alegou, depois foi votado lá no próprio Conselho e 
dois Conselheiros votaram contrários e todos os outros favoráveis a nossa tese 
que estávamos defendendo. Primeiro ponto que a gente levantou, que o parecer 
foi elaborado por uma associada e em nosso entendimento qualquer um de nós, 
associado, é impedido de fazer parecer sobre o próprio Clube, porque existe um 
envolvimento emocional, um envolvimento afetivo e cada um aqui tem sempre 
uma linha de pensamento, que a gente sabe como é. Aqui a gente não vai ter 
unanimidade nunca, então, não poderia uma pessoa de dentro do Clube chegar e 
dar um parecer do próprio Clube. O que mais corroborou também com nossa 
teoria é que esse pedido de tombamento que foi feito – Esqueci de dizer, o neto 
do Warchavchik também é associado – Esse pedido foi feito para o Salão de 
festas e nesse relatório que foi elaborado foi ampliado para diversos outros 
setores do Clube, engloba a Sede Social, Piscinas, Aléia das Palmeiras, todo 
entorno chegando até a Pista de Atletismo. Explicamos a ele que essa área que 
estava com processo de tombamento são 80 mil metros quadrados e nossa área é 
de 170 mil metros quadrados, então, praticamente metade do Clube estaria no 
processo. Porque no processo, é bom salientar, a partir do momento que é 
aberto o processo de tombamento não significa que o Clube será tombado, 
porém, qualquer intervenção que seja feita, exemplo, reforma do Bilhar, reforma 
do Restaurante da Sede, que a gente aprovou aqui há dois, três meses, reforma 
da Biblioteca, qualquer coisa que a gente faça temos que passar ao 
CONDEPHAAT, para ele poder autorizar ou não autorizar. Então, para ter uma 
intervenção dessas, falei: olha, tem muito assunto envolvido. Então, fomos nessa 
linha, informamos primeiro que a técnica, em nosso entendimento, era suspeita, 
porque tem vínculo com nosso Clube, é uma associada. Do tamanho da 
intervenção. Depois, tecnicamente, posso discorrer sobre o assunto na área 
esportiva, do que tem hoje, até exemplo de Salto a gente pode entrar. Entrei no 
assunto da área e falei que uma intervenção também deste Clube tem que ser 
discutido com nosso Conselho, com nossos associados, não pode, em meu 
entendimento, como Presidente do Clube, porque acho que serve para todos os 
lados, tanto para a maioria quanto para a minoria desse e de qualquer outro 
assunto aqui no Clube você tomar uma atitude sem conversar com o restante do 
Clube. Ele entendeu esses meus pedidos e nos falou o seguinte: não sou eu que 
decido, vou propor audiência pública. Aí falei que gostaria que retirasse de pauta 
para ser feita uma audiência pública. Vou propor e sendo aprovado vou querer 
botar isso em pauta já no começo de agosto. Por isso celeridade para fazer essa 
reunião. Porém, já mudou um pouco, já não temos mais tanta pressa, óbvio que a 
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gente precisa ter um posicionamento do que o Clube e os Conselheiros querem, 
mas a ideia era, quando a gente fez a reunião, ele falou: ou vai ser dia 1º, 15 ou 
29 de agosto. Depois, conversando com mais propriedade, quando foi retirado de 
pauta, o sistema funciona da seguinte forma: são 30 dias internamente para se 
preparar uma audiência pública e depois de publicado para a audiência pública 
são mais 45 dias para ser convocada essa audiência pública lá. Então, agora não 
foi, tem outro assunto que surgiu no caminho, porque o negócio é assim, o 
Estado é o Estado. Então, se desse tudo célere, vamos dizer assim, tudo 
rapidamente, aconteceria agora no começo de outubro, não mais em agosto, 
como falei para o Dr. Collet: precisamos prontamente ouvir nosso Conselho, 
nosso associado para saber que caminho o Clube quer tomar e, como 
representante do Clube, eu ir lá defender os interesses de nossa coletividade. A 
princípio seria início de outubro, falaram em agosto, com os prazos seria em 
outubro. Nesse ínterim, estavam lá o Miller e Heitor, eu fui embora antes, que 
tinha de trabalhar, fazer outro assunto. Depois eles voltaram, os assuntos para 
vocês saberem, a gente não sabe o resultado ainda, mas está por vias de 
acontecer, poderá estar acontecendo esta semana, no começo da outra a 
suspensão ou não da relatora desse parecer. Se for aceito nosso pedido de 
suspensão isso volta e começa de novo o relatório. Se não for aceito nosso pedido 
de suspensão esse relatório vai, têm esses 30 dias que falei, mais esses 45 dias 
para essa audiência pública. Nesse ínterim acho que dá para a gente aqui, como 
Clube, se organizar e saber o que queremos para nosso Clube. Já adianto que essa 
intervenção que foi pedida, saindo do Salão de festas e indo até a Pista de 
Atletismo, a Diretoria hoje, eu, como Presidente, sou completamente contra isso, 
pelo que vai acontecer com o Clube com o tamanho dessa intervenção que 
acontecerá com o Clube e com todos os percalços que podem acontecer. Dou 
dois exemplos para a gente também refletir. Conversei com o presidente do 
Paulistano na quarta-feira passada, falei: Gusmão, vocês são tombados aí. Ele me 
deu dois elementos, tudo para a gente pensar aqui dentro. Falou: Cappellano, nós 
somos. Fomos colocar entrada de energia do clube, porque o clube é em bairro 
tombado, demorou dois anos para poder trocar a entrada de energia do clube. É 
um argumento que a gente tem de ter bem em mente se for para o caminho do 
tombamento. Ele falou: outra vez a gente foi mexer numa sala lá do ginásio, ficou 
quatro anos para aprovar um projeto lá. Todo mundo que tem imóvel tombado, 
conversa aqui, sabe dos prós e contras de um imóvel tombado. Lá no Paulistano 
aconteceu isso e vejo o Paulistano muito similar com a nossa estrutura de Clube e 
funcional. Na minha carta que mando lá, também já falei reiteradas vezes aqui 
que acho que o foro adequado para qualquer tipo de decisão tem que ser o nosso 
Conselho Deliberativo, essa não é uma decisão minha, não é da minha Diretoria, 
não é pessoal, tem de ser uma decisão coletiva de todos nós aqui dentro, por isso 
de trazer para cá. Obviamente que tendo essa sinalização que a gente pretende 
que tenha hoje, vou adotar o caminho para isso. Se o Conselho achar que tem de 
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ir para essa linha, sei que têm várias manifestações, a gente nem se defende do 
CONDEPHAAT. Se o Conselho acha que é completamente descabível, é inviável ou 
prejudicial ao Clube ir por essa linha do tombamento a gente vai defender o 
Clube de todas as formas, para o Clube não ser tombado. Independentemente 
disso, tem que deixar bem claro aqui, porque o pessoal confunde: são duas coisas 
completamente distintas: tombar e preservar o Salão de festas ou qualquer outro 
elemento aqui dentro do Clube. O tombamento você entra no Estado, com os 
critérios do Estado, que depois posso também explicar e fica sempre atrelado ao 
Estado qualquer intervenção ou qualquer coisa. Em nossa história não recente, 
mas de 117 anos acho que a gente tem provas suficientes que sabe preservar 
nosso patrimônio. Temos o Centro Pró-Memória que demonstra a grandiosidade 
de nosso Clube, desde o início até hoje. Desculpem-me, esqueci de falar, também 
falei ao próprio presidente do Conselho, Dr. Lefèvre, tenho meu jeito, falei: 
Doutor, por favor, tira de pauta, vamos fazer audiência pública, sou Presidente do 
Clube, pode ficar tranquilo que não vou fazer nada no Salão de festas nos 
próximos três, quatro meses ou em qualquer coisa, mas a gente precisa discutir 
isso, falei: estou dando minha palavra ao senhor, para tirar e a gente poder 
discutir, não vou fazer nada. Ele entendeu e isso que vou reiteradas vezes 
falando. Muito bem, quero deixar bem claro, abertura do processo tem todas as 
implicações, posso detalhar. O que a gente tem que aproveitar desse momento, 
desse pedido, e trazer, não hoje, porque hoje o assunto é abertura ou não do 
processo de tombamento, mas daqui a dois, três meses acho que tem que trazer 
aqui para esta Casa a discussão do que vai ser efetivamente feito naquela região, 
que é uma região que a gente precisa ter uma solução, porque senão qualquer 
que seja a solução, eu acho que a maioria dos associados aqui não quer que a 
gente fique alugando para baile do Zé ruela, sem nenhum demérito à festa do Zé 
ruela, mas, ao mesmo tempo, não dá para deixar do jeito que está lá. Então, a 
gente tem que trazer esse assunto para cá e discutir aqui no Conselho o que vai 
querer fazer. Não é o motivo da reunião hoje, porque hoje é abertura ou não do 
processo de tombamento, mas isso obviamente depois está ligado ao que a gente 
vai fazer, porque se tivesse aberto o processo não poderia ter essa discussão que 
está tendo hoje, que eu acho que é muito importante para o Clube.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone - aparte) – Consta para nós 
Conselheiros que um Membro de sua Diretoria é signatário desse processo de 
tombamento junto ao CONDEPHAAT. O senhor poderia nos dar uma explicação 
sobre esse assunto? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - Lógico. Isso aqui não é questão de 
Diretoria ou não, se você quiser entrar numa linha partidária vai vir se é uma 
coisa do Clube ou não, essa é a primeira resposta que posso dar. Com relação a 
uma das signatárias, já que você cita, a Ana Claudia Sá, hoje ela não está Diretora, 
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porque me pediu para poder participar, então está de Conselheira, assim como 
você, quando ela endossou o processo ainda não era Conselheira, era uma 
associada, como os outros 14 associados. Mas isso não tem nada a ver com a 
minha Diretoria ou não, ou com a Diretoria, ir para essa linha, se você quiser 
lincar alguma coisa eu acho que seu raciocínio está equivocado, não tem nada a 
ver, acho que o caminho é outro, é muito maior.  Só para complementar, Dr. La 
Terza, cada um tem o ônus e o bônus de cada um, você tem do que fala, escreve, 
eu tenho do que falo, escrevo, ela também sabe, isso é uma decisão. Em 38 mil 
associados não vou conseguir proibir ou não proibir ninguém de falar ou pensar 
do jeito que quer. Não funciono assim e está bem claro aqui que não tenho 
funcionado assim. 
 
Maria Celina Cimino Loureiro (aparte) - Não entendi direito um pedaço: por que 
vocês pediram a suspensão da relatora do CONDEPHAAT? Não que seja contra, 
mas quero saber o motivo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - A gente pediu a suspensão da 
relatora, porque ela é uma associada. 
 
Maria Celina Cimino Loureiro (aparte) - A relatora do CONDEPHAAT, é isso? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - Silvia Wolff que está escrito, não 
sei se ela está aqui ou não, mas ela é uma associada nossa, como associada é a 
mesma coisa que advogado dar parecer. A gente entende que ela tem vínculo 
emocional, afetivo com o Clube. Até em nosso entendimento, porque se entrou 
pedindo o Salão de festas e no parecer dela, ela estendeu e fez várias 
considerações, que tenho certeza que um técnico não associado não faria, 
dizendo que temos de interligar a Sede com o Salão de festas, dizendo como era 
o Clube. Ou seja, em nosso entendimento ela meio que fez um plano diretor do 
que tem que ser feito nesses 80 mil metros quadrados, as intervenções que têm 
que ser feitas sem consultar os outros 37.999 sócios. 
 
Maria Celina Cimino Loureiro (aparte) - Nem as pessoas que assinaram o abaixo-
assinado, porque esse pedaço estava fora. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - Sim, no pedido inicial esse 
restante não estava englobado, mas, como relatora, ela tem esse poder, 
englobou e ampliou, vamos dizer assim, pediu um negócio e ficou bem maior. 
Então, em nosso entendimento, mesma coisa, sou um engenheiro, ou qualquer 
arquiteto nosso do Clube ir lá, estiver nesse cargo vai fazer do jeito que gosta, 
cada um tem seu amor pelo Clube, tem muita gente aqui, pelo que estou 
percebendo, que se diz contrário e acha um absurdo ter feito. Tem muita gente 
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que está aqui, dos 14 que pediram, que acha que está certo pedir. Por isso tem 
que ter a discussão aqui dentro do Conselho, para chegar ao consenso. E aí tem 
que se entender, quem perdeu, que é maioria, que o Clube é uma sociedade, não 
pode ser nem para um lado nem para outro, não pode: se perdeu furar a bola. 
 
Maria Celina Cimino Loureiro (aparte) - Não é por causa de três nem de 14? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - São de 38 mil pessoas aqui dentro, 
é esse nosso entendimento de Clube. 
Maria Celina Cimino Loureiro (aparte) - Obrigada Presidente.  
 
Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – Duas perguntas. Primeiro você falou que 
vamos deliberar, que vai ser importante a opinião de todos os Conselheiros para 
definir se a Diretoria vai dar andamento ou não junto ao CONDEPHAAT. Se vamos 
deliberar por que não há um parecer da Comissão Jurídica e da Comissão de 
Obras? Essa é a primeira questão. A segunda questão, você falou que caso o 
Conselho seja a favor do tombamento e contra o prosseguimento junto ao 
CONDEPHAAT você vai interromper a nossa defesa junto ao CONDEPHAAT. Mas 
acho que o interesse é altamente relevante e de importância para todos os 
associados, não pode ficar essa decisão de dar prosseguimento ou não somente 
ao Conselho Deliberativo.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - Sem dúvida, pode ser que eu não 
tenha feito me entender. Qual era a primeira pergunta mesmo? Ah, por que não 
passou nas Comissões, etc.? Fui bem claro aqui que foi no dia 4 de julho e viemos 
ter o problema no dia 1º de agosto. A celeridade do problema não cabia. Agora, 
se poderia ou não ter consultado tem que perguntar ao Dr. Collet depois, que não 
tenho essa autonomia sobre as Comissões. Eu sei que tinha um problema e tinha 
de mandar para cá. Mandei, então, me manifestei. Com relação à maioria do 
Corpo Associativo acho o seguinte, eu te devolvo até com uma pergunta, que 
acho que você não vai ter resposta. Se fosse no dia 1º de agosto, hoje é dia 19, a 
gente teria que se manifestar dia 1º. Agora, graças ao que a gente fez, aí acho que 
tem todo mérito do nosso trabalho, conseguiu postergar para fazer essa 
discussão, aí eu tenho as ferramentas, Dr. Collet têm as ferramentas para a gente 
ampliar isso, acho que a gente precisa de uma sinalização, não dava para ser uma 
pessoa, ou 14, que é no caso, decidir o que tem que acontecer no Clube. É o 
contrário, o que estou dizendo, quem perder ou ganhar tem que entender que 
isso aqui é um Clube coletivo, não é de uma, 14 pessoas, o Clube é muito maior 
que isso.  
 
Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado. 
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Presidente – Presidente, só para dar um esclarecimento ao Plenário. Esse assunto 
que está em pauta hoje não demanda nenhuma opinião técnica, nem jurídica, 
nem de obras; é um assunto político estratégico. Político no sentido não 
partidário, político estratégico do Esporte Clube Pinheiros. E como o Presidente 
Cappellano esclareceu, quando esta reunião foi designada tínhamos muita 
premência, urgência do assunto. Então, na verdade a Comissão Jurídica não foi 
ouvida e a de Obras também não, primeiro, em função desta urgência e, segundo, 
porque a natureza do assunto não é jurídica e tampouco de engenharia. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - Dr. Collet, desculpe-me, só 
complementando, acho que mais transparente do que está sendo feito, de trazer 
aqui para conversar, porque simplesmente poderia ter feito todas as instâncias 
sem trazer ao Conselho. Acho que é o contrário, tem que envolver e tem que ter 
todo mundo se manifestando sim.  
 
Arnaldo Osse Filho (aparte) – Nesse processo de tombamento está incluída a 
Sede da D. José de Barros também? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - É muito louco, eles pediram o 
tombamento, que não foi pedido pelo Warchavchik, foi pedido pela relatoria, só 
que nossa Sede da D. José de Barros já está no CONPRESP com o pedido de 
tombamento, então, pediu o que já está acontecendo, porque o quarteirão ali da 
D. José de Barros é tombado pelo Município, o CONDEPHAAT não conversou com 
o CONPRESP, posso te responder assim. 
 
Presidente – O CONPRESP é órgão municipal. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano - É isso. Acho que é isso, Dr. Collet. 
Muito obrigado.  
 
Presidente – Dr. Cappellano, agradeço seus esclarecimentos, suas informações, 
muito obrigado. Há 16 Conselheiros inscritos.  
 
... 
 
Heitor Ferreira Tonissi – ... Vou procurar ser breve, porque muito do que ia falar 
aqui o Presidente já se antecipou. Como os senhores têm conhecimento, talvez 
alguns nobres Conselheiros ainda não saibam, mas encontra se em andamento os 
trabalhos de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento aprovado nesta Casa 
em 2009. Como sou Membro da Comissão coordenadora desse trabalho e 
considerando que o assunto em questão se relaciona diretamente com o Plano 
Diretor achei pertinente e importante vir fazer algumas colocações e também 
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trazer meu posicionamento a respeito dessa questão, que, aliás, é extremamente 
importante e delicada em virtude dos reflexos que podem trazer ao futuro do 
Clube. Como o Dr. Collet colocou, acho que antes de tudo temos que ter ciência 
que estamos aqui hoje não para discutir o que deve ser feito com o Salão e com a 
Sede e sim o que esta Casa pensa em relação ao tombamento. Ou seja, como 
representantes do Conselho nós temos sim que firmar um posicionamento em 
relação à possibilidade de as nossas futuras alterações serem mediadas e geridas 
pelo Estado. Independentemente do procedimento oficial do processo é 
importante tanto para o Quadro Associativo quanto para o CONDEPHAAT, que 
saiba qual é a opinião desta Casa. Ou seja, se concordamos ou não. Quanto ao 
objeto do tombamento, o Presidente já esclareceu, que abrange uma área de 
quase 80 mil metros quadrados, isso corresponde à metade da área total do 
Clube. Acho que cabe complementar que envolve não somente as atividades 
sociais e culturais, mas também as esportivas. Quanto à possibilidade do 
tombamento em si eu analiso a questão sob alguns aspectos principais: 
motivação, finalidade, necessidade e as consequências do tombamento. Relativo 
à motivação é inegável que deve ser considerada a notoriedade do arquiteto 
Gregori Warchavchik, que projetou o Salão, uma vez que foi o precursor do 
movimento modernista na arquitetura brasileira, isso é indiscutível. Mas, por 
outro lado, mesmo que o Salão tenha importância no conjunto da obra do 
arquiteto nós não podemos desconsiderar a mutilação que a obra sofreu em 69, 
com a supressão das rampas e das marquises em decorrência da ampliação da 
Faria Lima. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Você chegou num ponto importante, não 
é uma obra do Warchavchik, é um pedaço de uma obra do Warchavchik, que está 
completamente mutilado.  
 
Heitor Ferreira Tonissi – A arquiteta cita isso em seu parecer, mas não explica de 
forma mais técnica e racional a influência dessa descaracterização numa análise 
do tombamento, o fato é que a descaracterização da obra original é significativa e 
irreversível. Mas em minha linha de raciocínio não gostaria de me estender no 
mérito das motivações e tampouco se as áreas pretendidas são merecedoras ou 
não. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Pedi para que essa reunião tivesse um 
especialista, me parece que não tem nenhum, então, gostaria só de dizer o 
seguinte, que consultei um especialista. E claro, um especialista que é... 
 
Presidente – Conselheira Regina, não quero ser descortês,... 
 
Regina Helena Secaf – Só quero fazer uma pergunta, posso? 
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Presidente – ...mas o aparte é para a senhora pedir uma informação, 
esclarecimento do orador, não para tecer comentários de outra natureza. 
 
Regina Helena Secaf – Mas preciso abrir o contexto. 
 
Presidente – Por favor, Conselheira. 
 
Regina Helena Secaf – Então, a partir do momento que fiz uma pesquisa a 
respeito disso, quero dizer ou te perguntar, em que nível, aonde você consegue 
informação de que, primeiro, é irreversível? Segundo, essa falta de originalidade 
tão grande assim? Porque a informação que tenho é que tem 90% de 
originalidade. 
Heitor Ferreira Tonissi – Uma vez que o próprio lote da implantação foi suprimido 
pela ampliação da Avenida Faria Lima entendo que a originalidade da obra jamais 
será resgatada, a senhora entendeu?  
 
Regina Helena Secaf – Obrigada, essa é sua leitura, ok. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – De qualquer forma, como falei, não gostaria de me 
estender aqui no mérito da motivação do tombamento, para mim o que é 
relevante é análise sob o ângulo da finalidade, necessidade do tombamento e 
suas consequências. Como o próprio CONDEPHAAT sugere, o tombamento é o 
meio de o Estado fazer a mediação das transformações dos bens patrimoniais 
através da sua expertise e a partir de uma predefinição e reconhecimento dos 
valores essenciais. Até aí perfeito, mas entendo que em patrimônios privados isso 
é pertinente quando os proprietários não possuem a filosofia de conservação e 
não tem o conhecimento e as condições suficientes para fazer a manutenção 
adequada dos bens culturais e patrimoniais. Entendo que esse não é o nosso 
caso, como o Presidente mencionou, os nossos 117 anos bem ou mal, com 
ameaças ou não tem revelado que nós temos tido a competência e 
responsabilidade para cuidar do nosso patrimônio. Então, com todo respeito à 
secretaria de cultura do Estado e sem querer desqualificar os atos de 
tombamento, mas, diante da nossa tradição de respeito a nossa identidade e a 
nossa memória, diante da nossa governança e da nossa estrutura organizacional, 
composta de Conselho, de Comissões, Estatutos, Regimentos, Plano Diretor e 
outros mecanismos que nós podemos criar decorrente inclusive desse fato. ... 
Tudo isso e, ainda, diante da qualificação do nosso Quadro Associativo, entendo 
que a ingerência do Estado para fazer a manutenção do nosso patrimônio é 
completamente desnecessária. Acho que, além disso, também, vale lembrar que 
o Pinheiros sempre exerceu bem o seu papel social, relacionando-se com a 
sociedade sempre de maneira aberta e acolhedora não só nas atividades 
esportivas, mas também nas ações culturais e sociais. Quanto às implicâncias de 



15/29 

 

um eventual tombamento, é sabido que tombamento permite alterações, 
inclusive até alterações de uso, mas as autorizações e aprovações prévias, aí que 
mora o problema, pois independentemente de morosidade ou não, será um 
procedimento a mais que vai afetar as nossas necessidades, vão afetar em nossas 
necessidades de adequações, de alterações de manutenção e consequentemente 
geraria um enorme descompasso à dinâmica do Clube, principalmente das 
demandas oriundas das atividades esportivas e sociais. Ou seja, a realidade do 
Clube é outra, inclusive para atendimento do associado. Ia falar um pouco em 
relação à revisão do Plano Diretor. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Heitor Ferreira Tonissi – Queria colocar rapidamente, Sr. Presidente, o Plano 
Diretor ainda está em fase de análise, seria precipitado aqui antecipar qualquer 
conclusão, mas é sabido e notório que aquela região carece de intervenções e de 
uma série de procedimentos, com um eventual tombamento seria extremamente 
impertinente. Acho que não devemos pensar essa situação de maneira imediata e 
em curto e médio prazo não, acho que devemos pensar aqui em nossos filhos e 
netos, porque o tombamento exige uma série de procedimentos e custos 
específicos de manutenção, que isso certamente acarretaria bônus adicionais às 
futuras gerações. Enfim, quero ratificar aqui meu posicionamento contrário ao 
tombamento, esclarecendo que não é por desmerecimento dos valores, mas sim 
porque acho que a ingerência do Estado é completamente desnecessária. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Tenho uma pergunta. Você comentou 
que o Clube tem o hábito de preservar, realmente isso é verdade, entendo esse 
pedido de tombamento, tenho sérias dúvidas em relação a ele, realmente 
concordo com o Cappellano, mas você comentou que o Clube tem essa coisa de 
preservação e queria manter, enfim, mas entendo esse pedido do tombamento 
como um pedido de socorro até, as pessoas pedindo socorro. Tem a história da 
arena... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Minha pergunta é: como é que você enxerga 
isso? Você falou que o Clube tem a vontade de preservar, mas a gente tem 
histórico de um Plano Diretor que vai construir uma arena ali em cima. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Aí é que está, acho que isso é um grande equívoco fazer 
esse entendimento, eu acho que em relação ao Plano Diretor de 2009, realmente 
o motivo principal que provocou esses dois pedidos de tombamento foi essa 
sugestão do Plano Diretor de 2009, que sugeriu a arena com a demolição. Mas 
acho que naquele momento, dentro de um contexto de Plano Diretor essa 
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proposição deveria ser encarada como uma ideia preliminar em caráter de 
diretriz, que carece de muita discussão e análise. 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, acho que já foi dado o esclarecimento. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Só vale lembrar, Conselheiro, só um minuto, só vale 
lembrar que nesse estudo do Plano Diretor de 2009 também, não estou entrando 
no mérito da proposição, mas ele dava como uma alternativa para o Salão a 
manutenção para um respectivo retrofit, é que isso não ficou tão explícito no 
produto final, mas essa alternativa era considerada. 
 
Presidente – E queria comunicar ao Plenário que serei severo com a questão de 
aparte, apenas para esclarecimento. E também já frisaria aos próximos oradores 
que a Mesa não vai prorrogar o tempo de 10 minutos máximo, do artigo 50, do 
Regimento Interno. Só passará de 10 minutos se o Plenário aprovar.  Obrigado. 
 
Marcos Martins Paulino (questão de ordem) – Minha questão de ordem era 
essa, Presidente. O senhor disse ao Plenário que temos 15 ou 16 Conselheiros 
inscritos.  
 
Presidente – Sim. 
 
Marcos Martins Paulino – É uma questão matemática: se 10 minutos cada um, 
prorrogando por cinco, ainda admitindo aparte depois dos 10, é 1h10 da manhã 
segundo minha conta.  
 
Presidente – O senhor tem toda razão, a Mesa comunga de sua preocupação, por 
isso mesmo será severa em apartes e não prorrogará os 10 minutos em hipótese 
nenhuma. Além do que a Mesa pedirá que as pessoas sejam concisas, objetivas, 
até porque desse modo impacta melhor o Conselheiro, o Conselheiro consegue 
entender. O tema é único e exclusivamente acerca do tombamento, o Conselho 
quer ou não quer o tombamento. Plano Diretor, obras, tudo isso não vem ao caso 
nesta reunião. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Só gostaria de agradecer, Presidente.  
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – ...  Em nome do tempo temos que ter todos aqui 
participando livremente, peço, em razão de minha idade, da minha dificuldade 
maior, que não me aparteiem, não porque não queira responder, mas para 
economizarmos tempo para que os outros todos possam se manifestar. 
Patrimônio. Às vezes eu ouço falar de patrimônio, propriedade, história como se 
num liquidificador colocássemos todos esses conceitos e fizéssemos um caldo 
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insosso que não serve para nada e o denominássemos de patrimônio histórico 
pertencente ao Poder Público por decreto. Patrimônio histórico se ajusta bem ao 
conceito de tombamento, que nada mais é que um destombamento, maneira 
pela qual o Governo determina o não me toques em bens públicos ou 
particulares: larga isso, determina o decreto. Agora isso continua seu, mas não se 
meta isso, pois pertence ao patrimônio histórico desta cidade. Aquilo que a duras 
penas e despesas de particulares se construiu em 60 anos, como neste Clube, 
passa a ser intocável por determinação do Governo. O que pretende? Que nós 
fiquemos mantendo patrimônio histórico para ele? Mas como, se já se passaram 
60 anos e precisamos, para mantê-lo, de reformas urgentes e inadiáveis, a fim de 
que o associado possa de novo contar com as receitas do Salão de Festas, para 
podermos manter o Clube com mensalidades e taxas justas e adequadas. São 60 
anos de manutenção sem necessitar do manto protetor do Poder Público. 
Lembro-me que em 1964, quando ainda jovem, fui Vice-Presidente Financeiro 
desta Agremiação, o Salão de Festas representava 30% da receita anual e era 
alugado para festas de formatura um ano antes. Dirão todos: ah, essa época já 
passou! Discordarei, temos que fazer reforma para adaptar essa fantástica sala 
aos dias de hoje sem afrontar a arquitetura magnífica que querem tombar hoje. 
Mas a história que testemunhei registrou uma das maiores agressões ao 
patrimônio deste Clube, quando se decretou a desapropriação pela Prefeitura de 
cerca de alguns mil metros, para o alargamento da nova Faria Lima. A arquitetura 
de Gregori Warchavchik tinha formas e espaços inovadores: de frente para a rua 
havia uma fantástica marquise que abrigava uma rampa monumental de acesso 
ao mezanino, ao mesmo tempo em que, no térreo, se convertia em amplo acesso 
direto. Era mesmo monumental, equilibrando a forma quase redonda da 
construção do Salão, dando à obra forte a magnitude frontal que necessitava. 
Discordo dos que dizem que apenas 10% foi tirado. Não, a arquitetura não é isso, 
não são 10%, 20% ou 30%, é a cara da obra. (Palmas) É como se, num corpo 
humano, eu decepasse a cabeça. A cabeça é tudo, o resto pode ficar fora. Lá 
deceparam a cabeça da obra. Não custa lembrar que sem a desapropriação de 
parte dos nossos terrenos não seria possível construir a Faria Lima. A indenização 
foi paga nos justos termos da lei e queria que os senhores prestassem atenção 
nesta frase: nada a mais, como se fossem demolir uma construção simples, como 
uma casa ou um armazém. Nem reclamamos em juízo o valor pago, que era 
direito nosso, mas devíamos tê-lo feito, devíamos! Diante de um Conselho 
ajoelhado, levantei-me e falei sobre o assunto, contestando o valor a pagar. Fui 
pouco ouvido. Resultado: as picaretas e escavadeiras da Prefeitura botaram 
abaixo rapidamente o que chamaria a cara da obra. Mas era também uma obra 
de arte à frente do seu tempo. Alguém reclamou? Alguém se lembrou que era 
patrimônio histórico? Porque não fizeram nada antes. Hoje não temos fachada 
nem entrada monumental, foi uma agressão, é uma mutilação de uma obra de 
um consagrado arquiteto em cujo escritório trabalharam Lúcio Costa e Oscar 
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Niemeyer. Ela deixou então de ser completa, cortaram-lhe a cabeça, não se trata 
mais da original. Agora, querem tombar o quê? Uma construção monumental 
com traços antigos, sem elevador e espaços adequados ao tempo de hoje. A 
quem serve esse tombamento? Esse despojo de um grande projeto ainda é de 
propriedade do Clube. Temos o direito, em favor dos associados, de torná-lo mais 
rentável e incluí-lo novamente entre as necessidades de receita. Já a Sede Social, 
inaugurada em 62, de uma Diretoria que fiz parte, é quase sessentona. Também 
sofreu três reformas: uma em 62, para adaptar-se à Diretoria que vinha da Rua D. 
José de Barros, ao térreo foram incorporadas divisórias, que depois tiraram. A 
segunda, no térreo, levou uma nova reforma necessária para utilização melhor 
para os associados. A terceira, para adaptação do Restaurante denominado O 
Ponto. Todas necessárias ao seu tempo. Outras adaptações foram sendo feitas 
em benefício dos associados. Agora é preciso reformá-la para que seja ocupada 
racionalmente. E a cozinha, amigos? O que falar das instalações elétricas e 
hidráulicas? Projeto do arquiteto associado Ícaro de Castro Melo, cuja memória 
reverenciamos, necessita de ajustes. Vamos deixar tombar essa construção que 
está a necessitar urgente de reforma em benefício dos associados? O que 
necessitamos é o contrário, é destombar, com o perdão do trocadilho, senão 
vamos andar pelos malfadados e tombados escombros desse importante 
conjunto arquitetônico, liderados por um guia que certamente explicará aos 
visitantes: aqui era onde eles comiam, onde cortavam o cabelo. Meu senhor, um 
momento, o senhor não pode usar o sanitário, que está tombado (risos do 
plenário). É uma piada, por enquanto. (Palmas) O recinto das piscinas, inaugurado 
em 1933, já foi reformado inúmeras vezes, é hoje uma construção com piscinas 
auxiliares, que nada tem a ver com o projeto original. Tombar o quê? Impedir o 
Clube de adequar esse logradouro às necessidades atuais e futuras. Ora, 
senhores, como o poeta Bilac: estamos a ouvir estrelas. Das alamedas e palmeiras 
deixo de me manifestar, lembrando apenas a vida e morte dos vegetais. Quem vai 
plantar outras quando chegarem a ficar totalmente tombadas? (Palmas) Será que 
não conservamos bem o nosso patrimônio? Será que somos desidiosos e 
incompetentes? Não há edificação deste Clube que não esteja em boas condições 
de uso para as 8 mil pessoas por dia em média, isso desde que foi possível 
construir essas obras que abraçam todo santo dia, das 6h00 da manhã à meia-
noite nossos atletas e associados. Ainda ontem entregamos 80 atletas para as 
Olimpíadas, treinados aqui mesmo. São 80, meus amigos. Tratamos dos humanos 
e cuidamos do nosso patrimônio com zelo e cuidado materno. Senhores 
Conselheiros, quando o Clube Germânia tornou-se Pinheiros, em 42, não se 
tornou um quartel de cavalaria, como desejavam alguns, nem foi incorporado ao 
time de Futebol conhecido, como os outros queriam. A sociedade paulistana 
capitaneada pelo então Governador de São Paulo, a Indústria, o Comércio e 
principalmente os moradores dos Bairros de Pinheiros, Jardim Europa e Itaim se 
uniram para criar essa incrível Entidade que se chama Esporte Clube Pinheiros, 
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respeitando os antigos sócios, que em 1920 adquiriram com recursos particulares 
esse imenso patrimônio que respeitamos hoje. Vamos ter coragem de abrir nosso 
coração, como tiveram os fundadores do Pinheiros e do Germânia. Vamos 
agregar nosso brado de altivez e coragem, chamando para uma vibração de 
verdadeira cidadania pinheirense. Afinal, deixamos de conservar nos últimos 60 
anos algum bem pertencente ao Pinheiros? Deixamos de conservar alguma coisa? 
E o Poder Público é o mais qualificado para manter o patrimônio seu ou de 
terceiros? O Museu do Ipiranga está fechado desde 2014. O Museu da 
Independência do País está lá fechado. Fechado para reformas intermináveis, e 
outras coisas mais. Tenhamos coragem e batalhemos com vigor e lealdade no 
combate daqueles que nada tem a temer pelo seu passado e pelo seu presente. E 
cada um de nós seja um incansável defensor desse patrimônio, porque por nossa 
vontade ele será sempre de nossa propriedade e conservação. Srs. Conselheiros, 
a hora não é depois. Depois vamos ter de novo a época que passei. O depois foi a 
demolição. Aqui o depois é deterioração. A gente tem que escolher, é olho no 
olho, é agora ou nunca. (Palmas intensas do plenário). 
 
- O plenário aplaude em pé. 

 
Regina Helena Secaf – Bom, gente, depois do Pedro Paulo vai ser complicado. 
Boa noite a todos, ... Essa convocação traz em si alguns enganos, esse processo 
que vocês receberam não é o início, é não sei se o fim, mas talvez uma 
consequência do início do processo. O Clube Pinheiros tem a cópia integral de 
todo processo, segundo fiquei sabendo ontem pelo Eric, do Jurídico, que o Clube 
tem todo o processo. Gostaria muito que todos vocês pudessem vê-lo, não acho 
que vão mudar de ideia, acho que todo mundo aqui já está com uma ideia pré-
estabelecida e pré conceituosa da questão do tombamento, que hoje mais o que 
se fazia há anos, que o tombamento fazia com que a obra virasse um túmulo, e 
isso não existe mais, isso é um absurdo. Hoje se dá o tombamento para o uso, 
que infelizmente, apesar de o Clube achar que está tratando bem dos seus 
patrimônios, é só ir dar uma olhadinha no Salão, né? O Salão está deteriorado, 
acabado, propositadamente deixado para cair. ... O dossiê é lindo, trabalhoso, 
como uma Conselheira disse, é um pedido de socorro e o momento específico 
onde se projetava a derrubada deste Salão de festas no nosso Plano Diretor, para 
colocar em seu lugar uma arena multiuso. E aí na eminência desse desastre 
fizemos um estudo sim, mas isso não quer dizer que um estudo seja um 
tombamento. O que o Dr. Cappellano disse que conseguiu evitar não foi um 
tombamento, nunca, jamais, em nenhuma reunião de CONDEPHAAT, para quem 
conhece o mínimo de tombamento, nunca se tomba numa reunião, isso não 
existe, isso é um absurdo. Existe sim o início de um processo de tombamento, né? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
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Regina Helena Secaf – Desculpe-me, como? Não entendi o que eles estão 
falando. Mas vou acabar de ler. O que mais poderia ter esse trabalho? Vou 
contar, está ali um momento histórico da vida do nosso País, a Semana de Arte 
Moderna, que todos sabem o que foi: um momento da cidade onde nasciam os 
grandes poetas, escritores e arquitetos modernistas reconhecidos 
internacionalmente. Dentre eles, o primeiro arquiteto modernista do Brasil, um 
ucraniano formado na Itália, o Gregori Warchavchik. Fiquei numa felicidade sem 
fim ao saber do ícone da arquitetura, que os pinheirenses da época escolheram 
para ser o autor do nosso Salão, para terem ideia, Gregori e Lúcio Costa, como foi 
dito, enquanto sócios tiveram Niemeyer e Carlos Leão como estagiários. Gregori 
imprimiu um tom progressista ao neocolonial do Lúcio Costa. Mas isso talvez 
neste momento não seja relevante para nossos Conselheiros, apenas irei 
apresentar que grandes especialistas, como José Lira, Geraldo Ferraz e Mirian 
Lemos assinaram esse pedido de análise de tombamento do CONDEPHAAT. Por 
que assinaram? Porque são especialistas no assunto. Então, vocês podem 
perguntar por que trouxemos ao Conselho? E vou dizer por que trouxemos ao 
Conselho. Porque trouxemos ao Conselho as pedrinhas, o mosaico português. 
Gritamos, falamos, chamamos a imprensa, fizemos abaixo-assinado. Do que 
adiantou? Nada. Passaram por cima do Conselho, porque não foi aprovado, 
porque era uma obra e disseram que era uma reforma. Passaram por cima do Dr. 
Manssur. Passaram por cima de tudo, passaram o trator nas pedrinhas. 
Mentiram, dizendo que o Ministério Público pediu para retirar as pedrinhas. Não 
é verdade, nós temos o pronunciamento do Ministério Público, ele não pediu 
para tirar as pedrinhas.  
 
Presidente – Conselheira, por favor, não quero ser descortês, mas temos que nos 
ater, Conselheira Regina, por favor, ao tema. 
 
Regina Helena Secaf – Estou me atendo ao tema, estou dizendo que o tema foi 
trazido ao Conselho. 
 
Presidente – Mas a questão da pedrinha portuguesa é antigo. 
 
Regina Helena Secaf – Exato e é o motivo pelo qual não trouxemos ao Conselho, 
está absolutamente inserido no contexto. O CONDEPHAAT, como todo mundo 
sabe, é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e a finalidade dele é 
proteger, valorizar, divulgar. Esse pedido que foi feito de análise, como vocês já 
ouviram aqui do Presidente, ele não foi feito nessa extensão da técnica, ele foi 
pedido ao Salão de festas. É preciso um órgão federal, municipal ou estadual para 
garantir nossa história? Não. É privado. Ora, o Jockey também é e fizeram um 
restaurante maravilhoso lá, espero que vocês conheçam. E existe um plano 
diretor do Jockey Club para 2019 num Jockey Club inteiro tombado. Maravilhoso. 
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Destruíram a arena multiuso do Jockey já quase inteira construída, por quê? 
Porque era tombada. Graças a Deus destruíram, né? O Hospital Umberto Primo 
conseguiu apesar de o tombamento ser vendido e lá está sendo erguida a Vila 
Matarazzo. Maravilhosa. Então, pergunto: o que exatamente significa para vocês 
um Salão cheio de memórias que temos aqui? Um Salão que foi ceifado pela 
abertura da Faria Lima, mas que ainda é considerado patrimônio histórico pelo 
CONDEPHAAT.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Por quem? 
 
Regina Helena Secaf – Pelo CONDEPHAAT. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Ah, interessante! 
 
Presidente – Dr. Bandeira, por gentileza, não faça interrupção dessa maneira. Por 
favor, Conselheira, queira prosseguir. 
 
Regina Helena Secaf – Um Salão que com essa desculpa foi literalmente 
abandonado aos bailes punks, às farofadas, enfim, para que a gente possa ter um 
pouco de entrada de dinheiro no Clube, tudo bem, mas ele foi bem destruído. Foi 
colocado no último mês um peso imenso dentro deste Salão em função da 
chegada dos chineses e este Salão nem piscou. 
 
Presidente – Conselheira, seu tempo terminou. Foi alertado a todos os oradores 
inscritos que não seria prorrogado o tempo de 10 minutos. 
 
Regina Helena Secaf – Sim, só dos primeiros, tudo bem, sem problema.  
 
Presidente – Muito obrigado Conselheira. 
 
Presidente – Queria esclarecer a todos os Conselheiros que o material 
disponibilizado é todo que o Conselho Deliberativo dispõe e quem o forneceu foi 
o Dr. Eric, do Departamento Jurídico do Esporte Clube Pinheiros. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – ... Depois de alguns anos sem frequentar o Clube, em 
2009 eu voltei a Casa e percebi que durante o período que fiquei ausente a parte 
mais nobre de nosso patrimônio, palco de inúmeras lembranças guardadas em 
minha memória, embora ainda fizesse parte do cenário pinheirense estava em 
franco processo de degradação, embora os jardins continuassem muito bem 
cuidados e alguns edifícios novos se apresentassem. No início de março de 2014, 
ao entrar no Clube pela portaria da piscina, como de costume, me deparei com 
um trator removendo o piso de mosaico português, sem que nenhuma nota ou 
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aviso tivesse sido emitido pela então Diretoria. Diante daquele fato e juntamente 
com outros associados pedimos explicações sobre o que estava ocorrendo, então, 
foi-nos prometido pelo Presidente do Conselho à época, Dr. José Manssur, que o 
serviço seria interrompido para que a Diretoria desse os devidos esclarecimentos 
e ouvisse o que, nós, associados, tínhamos a falar. Um ou dois dias mais tarde, 
entretanto, o trabalho de retirada recomeçou sem que ninguém emitisse uma só 
nota, enquanto uma parte das nossas vidas ia sendo perdida pelo serviço. 
Gostaria de lembrá-los que o Clube tinha então um Plano Diretor de 
Desenvolvimento, por isso decidimos conhecer o conteúdo do mesmo. Reagimos 
então com surpresa quando constatamos que este projeto aprovado pelo 
Conselho não estava sendo obedecido. Havia, portanto, um Plano aprovado, 
porém, ele não estava sendo executado e fiscalizado. Esse fato nos gerou um 
imenso sentimento de insegurança quanto aos rumos que o Clube estava 
tomando. Tínhamos um Salão de festas de extrema importância arquitetônica, 
por se tratar de um exemplar da arquitetura modernista, projetado pelo 
arquiteto pioneiro deste movimento, o ucraniano Warchavchik. No Plano Diretor 
era previsto sua demolição, para construção de um complexo, denominado Arena 
Pinheiros, com garagem mais arena. Novamente, iniciou-se um questionamento 
acerca do porquê da substituição do Salão pela arena. E além da resposta do 
Presidente à época, dizendo que o Salão tinha muitos problemas funcionais, de 
acústica, etc., um Diretor assegurou que esse assunto já estava negociado e que 
seria melhor não ficar espalhando isso pelo Clube. Neste momento entendemos 
que a única saída seria apelar às esferas públicas, no caso o CONDEPHAAT, pois o 
nosso Salão e possivelmente outros edifícios poderiam estar em perigo de 
desaparecer sem que nenhuma satisfação fosse dada aos sócios, já que nunca 
houve diálogo e principalmente porque o Plano aprovado estava sendo deixado 
de lado. Parecia a nós que a falta de manutenção seria proposital para justificar a 
demolição dos bens. Diferentemente das grandes cidades europeias, as cidades 
brasileiras recorrem ao tombamento como instrumento regulador de questões 
que poderiam ser resolvidas por ações urbanísticas, educação patrimonial e 
autoridades alinhadas. Na falta desses instrumentos, o tombamento surge como 
única alternativa para preservação possível. O tombamento é a cristalização da 
memória coletiva. A memória coletiva gera consciência e é ela quem pressiona as 
autoridades no sentido da preservação. Diante da desordem demonstrada por 
aquela gestão, igualmente diante da falta de diálogo, o que poderia criar 
alternativas, nosso pedido de socorro foi para quem julgamos pudesse ajudar. Foi 
um pedido de ajuda a quem poderia dar a palavra final. Possivelmente haja um 
excesso de pedido de tombamento hoje, mas enquanto não tivermos senso de 
civismo, educação patrimonial e autoridades conscientes... 
 
- Conversas paralelas. 
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Presidente – Sra. Conselheira, só um minutinho. Por favor, queiram srs 
conselheiros evitar conversa paralelas. Está incomodando a Conselheira. É preciso 
respeitar todos os Conselheiros. Todos podem ter opinião pessoal sobre o tema. 
Vamos ouvir a Conselheira, por favor.  
 
Ana Claudia Alves de Sá – Obrigada. Possivelmente haja um excesso de pedido de 
tombamento hoje, mas enquanto não tivermos senso de civismo, educação 
patrimonial e autoridades conscientes de seu papel público e responsabilidades 
temos que dispor dos meios que estão em nosso poder. Gostaria, ainda, de dizer 
que as cidades européias estão cada vez tombando menos devido ao fato de 
essas cidades terem os próprios elementos de preservação incluídos nas 
legislações, planejamento e ações públicas, além da educação. É só o que tenho a 
dizer.  
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Primeiramente, parabéns pela coragem sua 
e da Secaf, por ter seus posicionamentos e vieram aqui colocar. Agora, como fiz 
parte da Diretoria passada, e muito atuante, gostaria de saber qual o Diretor. 
Ana Claudia Alves de Sá – Não vou citar nomes. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Então isso é covarde, desculpe-me. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Gostaria, apenas a título de 
colaborar com a Mesa, colocar a V. Sa. o seguinte: tivemos oportunidade de ouvir 
algumas manifestações contrárias ao tombamento e tivemos a exposição das 
duas Conselheiras no sentido favorável ao tombamento. E mais do que isso, até 
uma justificativa do procedimento delas. O que gostaria de colocar a V. Sa. é o 
seguinte: se houvesse mais pessoas que são favoráveis ao tombamento, 
eventuais Conselheiros, pudesse indicar, porque aí a partir inclusive até da 
manifestação do Conselheiro Moreno, entendo e gostaria que fosse submetido 
ao Plenário, que já estamos suficientemente esclarecidos, então, gostaria que 
fosse submetido aos Conselheiros.  Evidentemente, para que não haja nenhum 
cerceamento de manifestação de quem tem posicionamento favorável ao 
tombamento deveria ser questionado, ouça aqueles que são favoráveis. 
 
Presidente – Pela manifestação do Plenário entendo que o Plenário está 
esclarecido, porém, seguindo a sugestão do ex-Presidente do Conselho 
Deliberativo, Conselheiro Efetivo Alberto Fasanaro, esclareço que após o 
Conselheiro Antonio Moreno falaria Luiz Eduardo Cardia, Flavio Tatit, Guilherme 
Kawall, Luís Alberto de Sousa, José Manssur, Santo Romeu Netto, Beatriz Botelho. 
É Conselheira a Sra. Beatriz Botelho? 
 
Beatriz Botelho (fora do microfone) – Não, fui citada. 
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Presidente – A senhora não pode se manifestar, só os Conselheiros. 
 
Beatriz Botelho (fora do microfone) – Não concordo. 
 
Presidente – Marcelo Faisal, Conselheiro Bandeira, Vicente Mandia e Marcos 
Martins Paulino. Algum desses nominados encaminharia favoravelmente ao 
tombamento?  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, desculpe-me, temo me posicionar 
contra o ex-Presidente, mas dentro do Regimento só temos duas opções, ou 
submete se a Casa está esclarecida ou as pessoas retiram a inscrição. Começar a 
pegar as listas e perguntar quem é contra e a favor não cabe, não tem nenhum 
suporte regimental para fazer isso. Então as pessoas podem retirar a inscrição, ou 
podemos fazer como o Dr. Fasanaro propôs, pergunte se está esclarecido. Essas 
são as formas regimentais, porque senão nas próximas reuniões vamos começar a 
mudar o Regimento conforme o momento e acho que isso não é o que está 
constando aí. 
 
Presidente – Conselheiro, em primeiro lugar não há nenhuma infração de 
Regimento. Em segundo lugar, a preocupação do Conselheiro Alberto Fasanaro é 
de que não houvesse eventual cerceamento de manifestação, o que é importante 
para qualquer Plenário. Eu sei que V. Sa. tem um pensamento pragmático e 
cartesiano, mas muitas vezes V. Sa. tem que entender que existe, sobretudo, o 
princípio da razoabilidade, princípio de inspiração democrática, princípio de 
natureza republicana. Então, foi isso que preocupou o Conselheiro Alberto 
Fasanaro, que suscitou a decisão aqui da Mesa. Também acho que isso não 
poderá virar uma norma, mas não existe nenhuma proibição de que se proceda 
desse modo. Como o senhor sabe, não havendo proibição, é possível, até porque 
o Plenário, não sendo contra Regimento, contra Regulamento ou contra o 
Estatuto, pode deliberar o que quiser. Vou ouvir o Conselheiro Antonio Moreno 
Neto, em seguida submeterei ao Plenário se está esclarecido ou não, se está em 
condições de votar a matéria. Muito obrigado.  
 
Antonio Moreno Neto – ... Inicialmente, gostaria de ler uma frase rápida do ofício 
enviado pelo Presidente Cappellano ao Presidente Collet, que diz: na referida 
peça inaugural os requerentes argumentaram em síntese que o Salão de festas 
sofria eminente ameaça de demolição em razão do empreendimento 
denominado Arena Pinheiros, naquele momento previsto no Plano Diretor do 
então Presidente do Esporte Clube Pinheiros, Sr. Antonio Moreno Neto, que aqui 
está falando. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos e talvez alguns 
Conselheiros mais novos não participaram do Plano Diretor de Desenvolvimento, 
não tem conhecimento e até ia sugerir, Sr. Presidente, até nessa revisão que está 
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se fazendo que se mandasse a todos os Conselheiros o Plano Diretor, aos novos 
principalmente, que não tinham conhecimento. Segundo o Conselheiro Pedro 
Paulo de Salles Oliveira, ele falou muito bem, realmente o Salão de festas foi uma 
construção de uma arquitetura moderna de um famoso arquiteto aqui já citado, 
no ano de 1956 foi a pedra fundamental. E foi inaugurado no ano de 1958, na Rua 
Iguatemi não tinha nada à época e era realmente uma obra arquitetônica 
condizente com aquela época. Depois de tudo que já foi colocado aqui, para não 
ser repetitivo, tanto a obra quanto o projeto foram totalmente descaracterizados. 
E aquela fachada, se assim podemos chamar, para ter um tombamento de um 
histórico arquitetônico hoje tem um muro, ninguém consegue na Faria Lima ver a 
fachada do nosso Salão de festas. E do outro lado, que seria a visão do Clube, foi 
feito o prédio da Sede Social pelo Ícaro Castro Melo, descaracterizando 
totalmente o projeto original, porque tinha uma continuidade. Ou seja, hoje não 
existe nenhum embasamento histórico dessa arquitetura deteriorada 
infelizmente, mas é a realidade, além, é lógico, da ampliação da Iguatemi, 
transformando em Avenida Faria Lima. Quando elaboramos o Plano Diretor, 
dentro de todos os estudos feitos analisamos com muito cuidado as condições 
técnicas do Salão de festas. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, a 
estrutura, que é uma abóbora, redonda, hoje, uma coisa muito bem-feita à 
época, foi feita de ripas de madeiras em toda sua extensão, nas suas tesouras. E 
uma solução estudada seria para ter um conforto térmico e acústico se fazer um 
forro, porque tem um pé direito alto, depois ainda tem a abóbora. Fazer um forro 
horizontal, lógico, em que se prenderia com tirantes e talvez você conseguisse 
melhorar a condição térmica com ar condicionado do Salão de festas. Isso não foi 
possível, porque não têm estrutura suficiente para aguentar os tirantes para 
segurar o forro. Isso foi estudado por vários especialistas em estrutura, que 
fizeram parecer à época. Lembro-me que o Arnaldo e o Ronaldo Amaral tomaram 
cuidado de verificar essa situação. A segunda situação, como já estava projetado 
esse estacionamento que já foi realizado, ele era contíguo até a Tucumã, então, 
vamos fazer o seguinte: vamos tentar preservar o Salão de festas e dar 
continuidade, por baixo, com o estacionamento. Como a gente poderia fazer uma 
parte técnica? Uma sustentação do prédio, que por incrível que pareça é possível, 
mas teria que tirar a fundação. A fundação é maciça - todo projeto da fundação é 
maciço - redonda, de concreto, teríamos que destruir tudo aquilo, que seria 
quase impossível. Ou seja, as soluções técnicas para acústica e a parte térmica do 
Salão de festas são muito difíceis de serem hoje condicionadas a um sucesso e 
realização. Outra coisa de extrema importância é que nós fizemos uma pesquisa. 
Foram 4100 associados que responderam à pesquisa, em geral, de tudo do Clube. 
Tinha uma pergunta na pesquisa: quantas vezes um associado frequentava o 
Salão de festas por ano? Sejamos nós, que frequentamos mais em função de 
nossas atividades aqui no Conselho e Diretoria, ou seja associado normal. O 
resultado da média deu 0,1 vez por ano o associado se dirigia ao Salão de festas. 
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Ou seja, não tem arquitetura para se visualizar, o que isso está trazendo ao 
associado? 
 
Ana Claudia Alves de Sá – Posso fazer um aparte? 
 
Antonio Moreno Neto – Ao final, por favor. Quando fala Arena de multiuso 
parece que vamos fazer aqui uma arena para 10 mil, 15 mil lugares. Muito pelo 
contrário, o que se pensou foi o seguinte: como o Pinheiros tem a vocação 
esportes, cultura e social aquele local poderia ser aproveitado para eventos 
esportivos com uma modernidade muito grande, pode chamar de Espaço de 
multiuso, Arena de multiuso, Salão de multiuso, em que poderíamos transformar 
conforme a necessidade do Clube. E o estudo preliminar demonstrou que 
poderíamos atender a esses três pilares que os associados sempre quiseram e 
sempre foi tradição do Clube. Para isso, quando fomos fazer o estacionamento 
pedimos as diretrizes para a Secretaria de Transportes, o impacto que poderia 
trazer tanto esse estacionamento agora quanto o estacionamento futuro, e 
colocamos lá de ter um local para 4 mil pessoas. Aliás, perguntamos quantas 
pessoas seriam e ele falou que o limite era 4 mil pessoas. Só para os senhores 
terem ideia, podem ler no relatório, quem leu, o Salão de festas foi previsto em 
1956 para 3 mil pessoas, nós estamos falando num prédio, numa Arena para 4 mil 
pessoas há 56 ou 66 anos. Então, não tinha nenhum exagero quanto a isso. Mas 
teve uma premissa fundamental para que sugeríssemos no Plano Diretor, e isso 
foi falado aqui que ia fazer de qualquer jeito. Não foi feito nada de qualquer jeito, 
foi estudado e este Plano Diretor foi aprovado por unanimidade nesta Casa por 
todos os Conselheiros que tiveram oportunidade de sugerir, opinar e assim por 
diante. E pusemos três premissas para, se por acaso este Conselho fosse aprovar 
esta Arena, ou chama Espaço, o que quiser, multiuso, três premissas. Primeira, 
todos os eventos tradicionais do Clube fossem mantidas suas datas. Segunda, não 
poderia influir na vida normal do associado do Esporte Clube Pinheiros. Já 
sabemos que não influi, porque colocaram uma via de acesso lá uma vez, não vai 
interferir em nada. E a terceira é que a receita proveniente da participação do 
Clube nos eventos sociais, culturais, esportivos da Arena iria diretamente para 
amortizar a contribuição social. No estudo à época, muito preliminar, chegamos 
ao número de 40%. Então, com essas premissas, não aviltando, não mudando e 
que os sócios aprovassem juntamente com o Conselho, é lógico que isso seria um 
estudo bem detalhado, para o futuro seria feito essa, ou Arena, ou outro tipo de 
uso. Então, só para encerrar, queria dizer o seguinte: primeiro, uma sugestão ao 
Conselho, é um parecer técnico de um profissional especializado na área, para 
que embasássemos, pode ser que tenham profissionais aqui no Conselho, ou no 
Clube que tenha esclarecimento, que é fundamental nos detalhes, com relação à 
descaracterização desse Salão de festas, totalmente descaracterizado, esse 
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relatório seria embasado, seria muito importante. E queria dizer o seguinte, como 
disse muito bem o nosso Conselheiro Pedro Salles Oliveira... 
 
Presidente – Sr. Conselheiro... 
 
Antonio Moreno Neto – Vou encerrar, é última frase: temos que pensar em 
nossos filhos, netos e gerações, porque não podemos engessar alguma coisa de 
futuro para o Esporte Clube Pinheiros. É isso que queria dizer.  
 
Ana Claudia Alves de Sá (aparte) – O senhor falou bastante, poderia repetir o que 
falou sobre frequência das pessoas no Salão? 
 
Antonio Moreno Neto – 0,1 vez por ano por associado, não deu nem uma vez. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – Mas o Clube promovia algum evento para que essas 
pessoas frequentassem o Salão? 
 
Antonio Moreno Neto – Sempre teve festas no Clube, até hoje tem. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – Então as festas eram vazias? 
 
Antonio Moreno Neto – Não senhora. Se a senhora fizer uma conta, isso foi feita 
uma pesquisa. Temos 38 mil sócios. Dos 38 mil sócios nas festas que vão, que 
sejam 2 mil, 2 mil e 500, 3 mil não se verifica a frequência que estou falando. E 
fizemos uma pesquisa. Se a senhora quiser posso pegar a pesquisa para lhe 
mostrar. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – Gostaria. Obrigada. 
 
Antonio Moreno Neto – De nada. Obrigado Sr. Presidente.  
 
Presidente – Obrigado Conselheiro. Com base no artigo 61, do Regimento do 
Conselho Deliberativo, coloco em votação do Plenário o requerimento formulado 
pelo Conselheiro Efetivo Alberto Fasanaro, ou seja, o Plenário será ouvido para 
dizer se está esclarecido ou não. Se estiver esclarecido se dará início 
imediatamente ao procedimento de votação. Quem entender que o Plenário está 
esclarecido permaneça como está; quem for contrário queira se levantar. Por 
ampla maioria, o Conselho Deliberativo entende que o assunto está esclarecido. 
Entraremos, então, na fase de votação. Conforme consta da convocação há duas 
posições possíveis: a favor do tombamento, contrário ao tombamento. A partir da 
decisão do Conselho Deliberativo se expedirá uma resolução. Essa resolução terá 
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um caráter formal e representará a vontade do Conselho Deliberativo que 
representa totalidade dos associados do Esporte Clube Pinheiros. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (fora do microfone) – Independentemente dos 
resultados? 
 
Presidente – Perdão, Conselheiro? O Conselheiro está falando pela ordem para 
um encaminhamento, não é isso? 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Encaminhamento de votação, exatamente. Pelo 
edital de convocação pela Mesa do Conselho V. Sa. esclareceu bem, na hipótese 
de o Conselho Deliberativo deliberar de forma contrária ao processo de 
tombamento que está tramitando junto ao CONDEPHAAT a Mesa expediria uma 
resolução, que seria oportunamente oficiada ao CONDEPHAAT, nos autos daquele 
processo administrativo.  
 
Presidente – Perfeito Conselheiro. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Muito embora pela manifestação dos 
Conselheiros aqui na Tribuna, pude perceber que há um sentimento do Conselho 
no sentido de votar contra o tombamento, mas na hipótese de o Conselho decidir 
favoravelmente ao processo de tombamento essa decisão da Casa vincularia a 
uma decisão da Diretoria naquele processo, ou seja, a Diretoria do Clube teria 
que... 
 
Presidente – Conselheiro, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer. Como 
todos aqui sabemos, e o Conselheiro Cardia de modo especial, o poder maior do 
Esporte Clube Pinheiros, o poder político do Esporte Clube Pinheiros, não 
partidário, mas político, é exercido pelo Conselho Deliberativo. Caso o Conselho 
Deliberativo nesta reunião decida que o Clube Pinheiros é favorável ao 
tombamento, essa posição do Conselho Deliberativo seria vinculativa, ou seja, 
cumpriria à Diretoria obedecer ao ditame do Conselho Deliberativo. Mesma coisa 
o inverso, ok? 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Ok. 
 
Presidente – Submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 
O Plenário, representando a totalidade do Quadro Associativo, contra os votos 
dos Conselheiros Regina Helena Secaf e Roberto Gonçalves La Laina, resolveu 
expedir competente Resolução que retrata, para todos os fins e efeitos, o 
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posicionamento do Esporte Clube Pinheiros sobre o tema discutido, que, diga-se, 
converge com o entendimento de sua Diretoria Executiva, conforme 
manifestação verbal expressa nesta ocasião, estabelecendo que O CONSELHO 
DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS, DE MANEIRA VINCULANTE, 
AFETANDO TODAS AS ESFERAS DE PODER DA INSTITUIÇÃO, RESOLVE 
POSICIONAR-SE CONTRARIAMENTE, DE MODO ENFÁTICO E PÚBLICO, AO 
TOMBAMENTO DO “SALÃO DE FESTAS, DA SEDE SOCIAL, DO CONJUNTO 
EDIFICADO DAS PISCINAS E TRAMPOLIM, A ALÉIA DE PALMEIRAS E ÁREAS 
ENVOLTÓRIAS” PRETENDIDO PELO CONDEPHAT. 
 

Pedro Antonio Lousan Badra – Sr. Presidente, uma questão de ordem? 
 

Presidente – Então, damos por encerrada a sessão, comunicando que 
participaram cento e cinquenta e um Conselheiros. Muito obrigado a todos. 
 

Pedro Antonio Lousan Badra – Sr. Presidente, uma questão? 
 

Presidente – Pois não. 
 

Pedro Antonio Lousan Badra (Questão de ordem) – Gostaria que fosse retirada 
das notas a palavra covarde, mencionada por um Conselheiro. 
 
Presidente – Conselheiro, isso será matéria da próxima reunião, quando se 
discutirá acerca da aprovação da ata. Eu entendi sua preocupação. 
 

Pedro Antonio Lousan Badra – Obrigado. 
 
 

Encerramento da Reunião: 22:37 horas. 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 664ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 29 de agosto de 2016. 
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