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ATA DA 666ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 31 de OUTUBRO 
DE 2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidência: Célio Cássio dos Santos 
Primeira Secretaria: Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo 
Segunda Secretário: Antonio Carlos Marini Teixeira  
Terceira Secretária”: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 

 
 
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) EXPEDIENTE 

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

Presidente – Submeteu ao Plenário, que aprovou as seguintes proposições: votos de louvor: 1) de iniciativa da 
Comissão de Esportes, aos seguintes destaques esportivos: Atletismo: ao Diretor Adjunto Roberto José Lobo 
Queiroz e aos atletas que disputaram a prova 10 Km na competição Aniversário do Clube (ECP/SP - 11/09/2016), a 
saber: Andreia Aparecida Hessel – categoria Adulto - 2º Lugar, Erika Oliveira Lima – categoria Adulto –1º Lugar, Jean 
Carlos Dolberth Machado – categoria Sub 23 – 2º Lugar, Rafael Santos de Novais – categoria Adulto – 1º Lugar e 
Valdilene Santos Silva – categoria Adulto – 3º Lugar; Badminton: ao Diretor Adjunto Renato Narkevitz e aos atletas 
que disputaram o Campeonato Estadual – IV Etapa – Adulto – (Itapetininga/SP – 11/09/2016): Aline Brasil Moraes 
Mathias - categoria Adulto “C”– prova Simples Feminina – 2º Lugar, e Sofia Gato Alonso, categoria Adulto “A”– prova 
Simples – 1º Lugar; Biathlon / Triathlon: ao Diretor Adjunto Fernando Fioravanti e ao atleta Pedro Gordilho Apud, da 
categoria Sub 18, 1º Lugar na prova 5Km nos Jogos – Profissional – Nacional (ECP/SP – 11/09/2016); Esgrima: ao 
Diretor Adjunto Roberto Lazzarini e à atleta Naira Sathiyo Ferreira Silva, da categoria Cadete 17 anos - 1º Lugar na 
prova Espada, no Campeonato Pan-americano – Cadete e Juvenil – Individual – (Santiago/Chile – 11/09/2016); 
Ginástica Artística: ao Diretor Adjunto Luciano Deluqui Vasques e aos atletas que se sobressaíram nas seguintes 
competições: Campeonato Estadual (São Bernardo do Campo/SP – 25/09/2016): André Lucas Florindo de Moraes, 
categoria Infantil - prova Cavalo c/alça–Vice-Campeão, prova Salto – 3º Lugar e prova Argolas – 3º Lugar, Diogo 
Giuseppe Speranza Paes, categoria Infantil – prova Paralelas – Vice-Campeão, e Ellen Harumi Ueta, categoria Pré-
Infantil – prova Individual Geral – Campeã, Erick Trautwein de Oliveira Domingues, categoria Juvenil– prova Solo – 
Vice-Campeão, prova Cavalo com Alça – Vice-Campeão, prova Argolas – Campeão, prova Paralelas – Campeão, 
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prova Barra Fixa – Campeão e prova Individual Geral – Campeão, Giovanna Alves de Souza Tavares, categoria Pré-
Infantil – prova Individual Geral – Campeã e Tamara Alexandrino de Sousa – prova Barra Fixa – Vice-Campeã; 
Campeonato Brasileiro e II Etapa Circuito Caixa Azul (Belo Horizonte/MG – 11/09/2016): André Lucas Florindo de 
Moraes, categoria Infantil– prova Cavalo com alça – 3º Lugar, Isabel Almeida Barbosa, categoria Juvenil– prova 
Individual Geral – Vice Campeã, prova Salto – 3º Lugar, prova Paralelas – 3º Lugar e prova Solo – Vice Campeã, 
Jackelyne Soares Gomes Silva, categoria Juvenil– prova Individual Geral – 3º Lugar e prova Paralelas – Vice-
Campeã e Vinicius Cardoso Silveira, categoria Infantil– prova Salto – 3º Lugar; Judô: ao Diretor Adjunto Durval 
Amaral Santos Pace e aos atletas que disputaram as seguintes competições: Campeonato Paulista (São Paulo/SP - 
24/09/2016): Lucas Antonio Martins Lima, categoria Master – prova Meio Pesado – 1º Lugar, Washington Yuri 
Rodrigues, categoria Sub-21 – prova -73Kg – 1º Lugar e Wilian de Sousa e Lima, categoria Sub-20 – prova -60Kg – 
Vice Campeão; Campeonato Brasileiro Sênior (Lauro de Freitas/BA - 05/09/2016): Yanka Dalbem Pascoalino, 
categoria Juvenil – prova Individual – Campeã; Campeonato Brasileiro Sênior (Lauro de Freitas/BA - 25/09/2016): 
Eleudis Souza Valentim, categoria Sênior – prova -52Kg – Campeã, Jessica Baptista Santos, categoria Sênior – 
prova -63Kg – Campeã, Jonas Facho Inocêncio, categoria Sênior – prova +100Kg – 3º Lugar, Marcelo Garcia 
Contini, categoria Sênior – prova -73Kg – Campeão, Rubens Inocente Filho, categoria Sênior – prova -100Kg – 3º 
Lugar, Samanta de Almeida Batista Soares, categoria Sênior – prova -78Kg – Campeã e Vinicius Taranto Panini, 
categoria Sênior – prova -81Kg – 3º Lugar; Copa Interestadual – Prof. Hiroshi Minakawa (São Paulo/SP - 
25/09/2016): Ageo Mauricio de Oliveira Neto, categoria Sênior – prova Médio – Campeão, Fabiana Santos de 
Oliveira, categoria Sênior – prova Meio Médio – Campeã, Flavia Rodrigues Gomes, categoria Junior – prova Leve – 
Campeã, Nathalia Eduarda Lemos Silva, categoria Sub 20 – prova Meio Pesado – 3º Lugar, Tawany Gianelo da 
Silva, categoria Junior – prova Meio Leve – Vice-Campeã e Wilian de Sousa e Lima, categoria Sub 20 – prova Meio 
Leve – Campeão; European CUP (Estônia - 12/09/2016): Eduardo Yudy Brito Santos, categoria Junior – prova Meio 
Médio – 3º Lugar e Samanta de Almeida Batista Soares, categoria Sênior – prova Meio Pesado – 2º Lugar; Natação 
– Treinamento: à Diretora Adjunta Mariana Ueno Pimenta Katsuno Ferreira e aos atletas que se destacaram nas 
seguintes competições: Torneio Regional Absoluto – Juvenil I - Nacional – Ribeirão Preto/SP - 03/09/2016): Gabriela 
Cuzzi Fernandes, categoria Juvenil I – prova 50m Borboleta – 1º Lugar, prova 100m Borboleta – 1º Lugar, prova 
400m Livre – 1º Lugar e Marina Meneghesso Buonarotti, categoria Petiz I – prova 1500m Livre – 1º Lugar;     prova 
200m Costas – 1º Lugar; Torneio Regional Absoluto (São Paulo/SP - 10/09/2016): Arthur Esteves Calabresi, 
categoria Petiz – prova 50m Livre – 3º Lugar, Beatriz Giacaglia Kamel, categoria Infantil – prova 100m Livre – 3º 
Lugar, Carolina Mie Kikuchi – prova 100m Costas – 3º Lugar e prova 100m Livre – 2º Lugar, Emilly Boiani Watanabe, 
categoria Infantil – prova 50m Livre – 2º Lugar, prova 200m Costas – 1º Lugar r  prova 200m Borboleta – 1º Lugar, 
Gabriella Franco Borges, categoria Petiz I – prova 100m Peito – 2º Lugar, Isabela Hayashida Settanni, categoria 
Infantil – prova 200m Medley – 3º Lugar, Leonardo Gonçalves Santos, categoria Infantil I – prova 100m Costas – 3º 
Lugar, Lucas Halm Hoffmann, categoria Petiz I – prova 200m Peito – 3º Lugar e prova 100m Peito – 2º Lugar, Luiza 
Bifone Nocentini, categoria Petiz II – prova 50m Livre – 3º Lugar e prova 100m Livre – 2º Lugar, Maria Neves Reali 
Fragoso – prova 100m Peito – 3º Lugar e prova 100m Borboleta – 1º Lugar, Mirella Lima de Araujo, categoria Petiz – 
prova 400m Medley – 1º Lugar, Rafael Queiroz Giangrande, categoria Petiz I – prova 100m Peito – 2º Lugar e prova 
100m Livre – 1º Lugar e Thiago Akira Ura Sasho, categoria Petiz – prova 100m Livre – 1º Lugar e prova 100m 
Borboleta – 3º Lugar; Torneio Regional Absoluto (Presidente Prudente/SP - 10/09/2016): Rafael Queiroz Giangrande, 
categoria Petiz I – prova 400m Medley – 1º Lugar e prova 200m Peito – 1º Lugar, Julia Fernandes Pimentel, 
categoria Mirim I – prova 200m Livre – 2º Lugar e prova 100m Peito – 2º Lugar e Vinicios Javaroni, categoria Petiz I – 
prova 200m Livre – 2º Lugar e prova 400m Livre – 1º Lugar; Troféu José Finkel – Juvenil II - Estadual – Santos/SP - 
17/09/2016): Carolyne Gomes de Souza Mazzo, categoria Junior II – prova 50m Peito – 2º Lugar, Daniel 
Orzachowski, categoria Sênior – prova 50m Costas – 3º Lugar, Diego Candido Prado, categoria Sênior – prova 100m 
Medley – 3º Lugar, Fabio Arikawa Santi, categoria Sênior – prova 100m Costas – 2º Lugar e prova 200m Costas – 2º 
Lugar, Florência Perotti, categoria Sênior – prova 400m Medley – 3º Lugar e prova 200m Medley – 3º Lugar, Gabriel 
Silva Santos, categoria Junior II – prova 100m Livre – 1º Lugar, Giovanna Tomanik Diamante, categoria Master – 
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prova 100m Borboleta – 3º Lugar, Guilherme Augusto Guido, categoria Sênior – prova 100m Costas – 1º Lugar e 
prova 50m Costas – 1º Lugar, Henrique Cavalcanti Rodrigues, categoria Sênior – prova 200m Medley – 1º Lugar, 
Jhennifer Alves da Conceição, categoria Junior II – prova 100m Peito – 1º Lugar e prova 50m Peito – 1º Lugar, 
Joanna de Albuquerque Maranhão B. de Melo, categoria Sênior – prova 100m Medley – 1º Lugar,  prova 400m 
Medley – 1º Lugar, prova 200m Borboleta – 1º Lugar e prova 200m Medley – 1º Lugar, João Luiz Gomes Junior, 
categoria Sênior – prova 100m Peito – 3º Lugar e prova 50m Peito – 3º Lugar, Leonardo Coelho Santos, categoria 
Sênior – prova 400m Medley – 3º Lugar, Manuella Duarte Lyrio, categoria Sênior – prova 200m Livre – 1º Lugar, 
prova 200m Borboleta – 2º Lugar e prova 400m Livre – 2º Lugar, Marcelo Chierighini, categoria Sênior – prova 50m 
Livre – 2º Lugar e prova 100m Livre – 3º Lugar e Vitor Nascimento Guaraldo Santos, categoria Junior II – prova 100m 
Costas – 3º Lugar; Troféu José Finkel (Santos/SP - 17/09/2016): Larissa Martins Oliveira, categoria Sênior – prova 
200m Livre – 2º Lugar, prova 50m Livre – 3º Lugar e prova 100m Livre – 1º Lugar; Saltos Ornamentais: ao Diretor 
Adjunto Ubirajara Nogueira Barbosa e aos atletas que disputaram o Circuito Estadual (Campinas/SP - 18/09/2016): 
Amanda Cristina Aniceto Braga Fidelis, categoria Grupo D – prova Trampolim 3m – 2º Lugar, Debora Ciocler 
Trahtenberg, categoria Grupo D – prova Trampolim 3m – 1º Lugar, Gabriel dos Santos Rodrigues, categoria Grupo C 
– prova Trampolim 3m – 3º Lugar, Guilherme Rissatti Malheiros, categoria Grupo C – prova Trampolim 3m – 2º 
Lugar, Jackson André Rondinelli Oliveira, categoria Grupo A – prova Trampolim 3m – 1º Lugar, Luiza Dunker Lopes, 
categoria Avançado – prova Trampolim 3m – 1º Lugar, Mateus Nesi Miranda, categoria Grupo D – prova Trampolim 
3m – 2º Lugar, Luiza Dunker Lopes, categoria Principal – prova Trampolim 3m – 1º Lugar, Mylena Fernanda Santana 
Silva, categoria Grupo D – prova Trampolim 3m – 3º Lugar, Rafaela Sgai Morel, categoria Grupo D – prova 
Trampolim 3m – 2º Lugar, Raiane Carlos Silva, categoria Diversas – prova Trampolim 3m – 1º Lugar e Thais 
Delcides Carvalho Rocha, categoria Grupo A – prova Trampolim 3m – 2º Lugar; Tênis: à Diretora Adjunta Marilena 
Simões Queiroz e aos tenistas que participaram das seguintes competições: Torneio Aberto de Tênis (Ribeirão 
Preto/SP - 18/09/2016): Anne Aerts, categoria 13/14 anos fem. – prova Simples – Vice-Campeã, Enrico Melaragno 
Medeiros, categoria 11/12 anos masc. A – prova Simples – Vice-Campeão, Natalia Duarte Teixeira Mesquita, 
categoria 12 anos fem. – prova Simples – Campeã e Pedro Romano Franca, categoria 13/14 anos masc. A – prova 
Simples – Vice-Campeão; Copa Play Tennis Morumbi (São Paulo/SP - 18/09/2016): João Vitor Ferraz Sandoval 
Carvalho – prova Simples – Campeão e Thiago Alberto Stockl, categoria 17/18 anos masc. – prova Simples – 
Campeão; Clube – Nacional (São Paulo/SP - 18/09/2016): Giovanna Bove Gomes – prova Simples – Vice-Campeã e 
Thiago Venelli Rozenblit – prova Simples – 3º Lugar; 2) de autoria da Conselheira Cláudia Nemoto Matsui, aos 
Pinheirenses que participaram da Maratona de Berlim, modalidade Corrida de Rua, a saber: Daniel Mameri, Luis 
Felipe Jorge Bernardini, Pedro Amado, Silvia Araújo, Flavio Aidar, Humberto de Haro Sanches, Eduardo Spagnuolo, 
Barbara Cunha, Patricia Amaral Bei, Maria de Lourdes Mendes Faure, Anna Luisa Brant Frimm, Mara Pezzotti, Thais 
Aquino Alves Da Cunha e Tais Gasparian. A Mesa estendeu o voto à proponente, que também participou da 
Maratona; 3) de autoria do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, aos associados da modalidade Corrida de 
Rua que representaram o Clube nas seguintes provas: Maratona de Frankfurt, Alemanha: Ricardo de Oliveira Pini, 
que percorreu os 42Km em 3h44min, carregando as cores Pinheirenses em um evento internacionalmente 
reconhecido; Indomit Costa Esmeralda Ultra Trail, São Paulo: Rocco Dias, conquistou o 3º lugar na categoria 
Masculino 18-29 anos. É uma prova de endurância com 50Km de extensão e um perfil planialtimétrico de elevada 
dificuldade; 4) de autoria do Conselheiro Peter Alfredo Burmester, ao Diretor de Esportes e à Diretora Adjunta de 
Tênis, pela licitação realizada, que já aumentou o número de inscritos e é algo de elogios por parte dos novos e 
antigos alunos; 5) de iniciativa do Conselheiro Carlos Augusto Kodama Westphal, à Associada Isabela Maria Zanela 
Patinho pela brilhante apresentação de Balé no Espetáculo “A Bela Adormecida”, realizado pelo Estúdio de Balé 
Cisne Negro, no Teatro Alfa, nos dias 8 e 9/10/2016; à atleta Cláudia Santos, pela conquista da 6ª colocação na 
prova de Remo, modalidade ASWE1X nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro; ao associado Paulo Guilherme 
Moraes pelas seguintes conquistas: duas medalhas de ouro, modalidade Florete e Espada no 17º Torneio 
Intercolegial da Federação de Esgrima da cidade de Buenos Aires, realizado no dia 9/10/2016 e pelas medalhas de 
prata e bronze conquistadas na modalidade Espada e Florete no Campeonato Brasileiro Infantil de Esgrima, 
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realizado nos dias 21 e 22/10/2016; ao atleta André Brasil Esteves, pela conquista das seguintes medalhas nas 
provas de Natação dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro: medalha de prata nos 100m livre; medalha de prata 
no revezamento 4x100; medalha de bronze nos 100m borboleta e medalha de bronze nos 4x100m medley; e, ao 
atleta Alan Fonteles pela conquista da medalha de prata na prova de Atletismo, revezamento 4x100 dos Jogos 
Paralímpicos do Rio de Janeiro; 6) de autoria do Conselheiro Orlando Ferraz Alves, à Equipe Médica do Clube, que 
providenciou os cuidados urgentes que solicitou a esposa do associado Jayme Maia, a saber: ao Dr. Guilherme 
Muzy, Sra. Maria Cristina, enfermeira, Sra. Barbara Morais; a Sra. Elizabete e ao motorista Vanderlei; 7) proposto 
pela Mesa do Conselho, ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, que no próximo dia 21/11/2016 
receberá o Prêmio Franz de Castro Holzwarth, na sede da Ordem dos Advogados em São Paulo, pela sua 
permanente defesa dos direitos humanos e do estado democrático de direito concedido pela Ordem, que reeditará 
um de seus livros, intitulado “História do Massacre”, sobre o triste episódio do Carandiru, em 2/11/1992, convidando 
os Conselheiros para a cerimônia de outorga do prêmio; voto de congratulações: de iniciativa do Vice-Presidente 
Célio Cássio dos Santos, aos associados Roberto Cupini e Ana Maria Stickel, neta do ex-Presidente Arthur Stickel, 
pela celebração dos 35 anos de união do casal ocorrida em 14/09/2016; votos de louvor: 1) propostos pelo 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, à Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino e aos 
Professores Doutores Angelita Gama; Carmen Nadal e Sidney Nadal, pela realização, nos dias 29, 30 e 31/10/2016, 
no recinto do Clube, da Campanha de Prevenção ao Câncer de Intestino, votos extensivos à Diretoria Cultural; 2) de 
iniciativa da Conselheira Cláudia Nemoto Matsui, aos atletas pinheirenses que participaram das seguintes 
competições: Triathlon: Ironman Kona, Havai (Estados Unidos – 08/10/2016): Alexandre Takenaka, Ana Silvia Paller 
e Pedro Luis Cerize; Corrida de Rua - Maratona de Chicago (Estados Unidos – 09/10/2016): Carla D´Alessio, Luis 
Radial Filho, Norberto Giangrande Filho e Valentina Rodrigues; Corrida de Rua - Maratona de Buenos Aires 
(Argentina – 09/10/2016): Ana Lucia Gestal de Miranda, Bruno Pinna, Carlos Edmundo Miller Neto, Eduardo Vani 
Fernandes, Marcos Chagas Assumpção, Maria Pepe e Roberta Pepe; Corrida de Rua - Maratona de Long Beach, CA 
(Estados Unidos – 09/10/2016): Renato Limberte; Corrida de Rua - Maratona de Frankfurt (Alemanha – 30/10/2016): 
Ricardo Pini; e Corrida Montanha –  Indomit Costa Esmeralda 50Km (SC – 30/10/2016): Rocco Dias; votos de pronto 
restabelecimento de iniciativa da Mesa do Conselho, aos Conselheiros Victorio Antonio Mario Lomonaco, Walter 
Silva e Edmundo Comino Junior, este também subscrito pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, todos se 
encontram em tratamento de saúde.  
 
Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos – Lembrou que há poucos meses a Diretoria informou que ocorreu a 
licitação do Salão de Cabeleireiros, passando uma nova empresa a prestar esses serviços para o Clube. Reportou 
que algumas funcionárias do antigo concessionário deram que o Esporte Clube Pinheiros teria alguma 
responsabilidade de origem trabalhista, solidária ou não. O fato é que o Clube foi processado no Fórum do Trabalho. 
Houve até o momento três sentenças, de três Varas distintas da Justiça do Trabalho. Nos três processos o Clube 
teve ganho de causa e foi excluído do processo, ou seja, três juízes distintos entenderam que o Pinheiros não tem 
qualquer responsabilidade sobre eventuais danos trabalhistas que a antiga dona do cabeleireiro deixou, ou fez as 
suas funcionárias. 
 
Presidente – Comunicou que em complementação à prestação de contas do contrato celebrado entre o Esporte 
Clube Pinheiros e o Comitê Olímpico Chinês – COC, a Diretoria enviou carta informando que a Empresa de 
Assessoria TIT Marketing e Assessoria Esportiva Ltda. foi responsável pela assessoria e prospecção de interesse do 
COC na locação da estrutura física do Clube, para apresentação dos atletas chineses, objetivando a disputa dos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Comunicou que a Mesa providenciará o envio dessa carta aos Conselheiros. por 
meio eletrônico. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria os seguintes 
documentos: 1) Relatório de Acompanhamento Mensal de setembro/2016; 2) cartas informando alterações em sua 
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composição no biênio 2015/2017. Comunicou que na última sexta-feira, às 17:46, horas, a Diretoria enviou carta 
comunicando o desligamento da Conselheira Renata Fonseca Torres, do cargo de Diretora Adjunta Cultural, tendo a 
mesma sido imediatamente reintegrada ao Conselho, razão pela qual foi desconvocado para esta reunião o Suplente 
Felipe Perego Fiore, da Chapa Nova. 
 
Presidente – Leu carta recebida da Presidência da Diretoria no dia 28/10/2016, a saber: Informamos que em 
27/10/2016 recebemos a visita de agentes da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, conforme 
documento anexo. Foram solicitados documentos relacionados ao Show do Roberto Carlos, ocorrido em setembro 
de 2008 em nosso Clube. Esta solicitação decorre da operação Boca Livre, que investiga supostos desvios e 
irregularidades na aplicação de recursos provenientes da Lei Rouanet. Salientamos que o referido processo tramita 
em segredo de justiça, portanto, assim que novas informações estiverem disponíveis encaminharemos para 
conhecimento deste Egrégio Conselho Deliberativo. Em anexo, vem o mandado de busca e apreensão da 3ª Vara 
Federal Criminal da Justiça Federal de São Paulo. Assinado pela Dra. Raecler Baldresca, Juíza Federal, que 
autorizou a busca e apreensão de documentos relacionados com o Show do Roberto Carlos, inclusive a diligência foi 
exitosa e eles levaram os documentos que os interessavam. A Diretoria também, através de seu Presidente Roberto 
Cappellano, dá conta que os serviços de adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – 
SPDA, conforme autorizado na Resolução 20/2015, de 18/2015, encontram-se nesta data com 93% do total 
concluído, conforme documentos que encaminha. Tendo sido desembolsados até o momento a quantia de R$ 
236.214,76 do total aprovado de R$415 mil. Registra o Presidente que dada a importância das adequações ora em 
execução, que o andamento dos serviços foi prejudicado em alguns pontos devido a interferências com árvores, que 
já foram resolvidas através da autorização de podas e relocação de postes, em especial no parque infantil e na área 
entre a piscina infantil e a pista de atletismo, prevendo-se a total finalização dos serviços ao longo do mês de 
novembro próximo. Ou seja, 93% do trabalho respectivo já foi concluído, que imagino dá conforto a todos nós 
pinheirenses. 
 
Silvia Schuster – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à Diretoria Médica, pela realização do evento Outubro 
Rosa; 2) à Seção de Bolão, cuja categoria Masculino conquistou o Campeonato Brasileiro de Clubes, tendo três dos 
associados que disputaram esse campeonato, sido convocados para a Seleção Brasileira: Rogério Arkie, Eduardo 
Sanseverino e Alberto Sanseverino. Votos aprovados. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de louvor pela passagem do centenário do Instituto de 
Engenharia de São Paulo, na pessoa de seu Presidente, o Engenheiro Camil Eid. Proposta aprovada. 
 
Luiz Fernando Cimino Loureiro – Propôs voto de louvor para o Judô, pelos resultados expressivos alcançados nos 
últimos 12 meses, em especial a conquista do Troféu Brasil e as medalhas obtidas no Grand Prix de Abu Dhabi, com 
Charles Chibana, Eric Takabatake e Samanta; lembrando episódio havido na seção há cerca de 12 meses, superado 
com coragem não só pela Diretoria, mas também pela comissão de pais. Proposta aprovada. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Primeiramente, desculpou-se com o Sr. Presidente pela discussão havida na última 
reunião, confessando que realmente não estava com a razão, por não estar bem informado. 
 
Presidente – Agradeceu ao orador pela gentil conduta. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs três votos de louvor, a saber: 1) ao Diretor de Área de Patrimônio Carlos 
Edmundo Miller Neto e sua equipe, pelo trabalho que vêm desenvolvendo para solucionar o problema do barulho no 
Bar do Futebol, tão reclamado na sessão anterior; 2) ao Diretor Adjunto de Futebol, Carlos Eduardo Porto Mônaco, 
que chamou todos os patronos para conversar antes de tomar qualquer atitude sobre esse problema; 3) ao 
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Departamento Jurídico, na pessoa de seu Diretor, Fernando Amante Chidiquimo e seu Adjunto, Juliano Toloza 
Oliveira Costa, pelo trabalho que eles vêm realizando quanto aos processos jurídicos do Clube, em especial quanto à 
sentença dos processos trabalhistas das funcionárias do Salão de Beleza. Votos aprovados. 
 
Claudio Vita Neto – Propôs voto de louvor à Diretoria de Relações Esportivas, pela recente realização de torneios 
de Beach Tennis e Futebol no novo complexo de areia criado no Clube, competições que contaram com adesão 
maciça dos associados. Proposta aprovada. 
 
Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Propôs os seguintes votos de louvor: à Diretoria de Esportes, à Diretoria de 
Esgrima, especialmente aos técnicos da Esgrima Gennady, Marcos e Bernardo, que dos dias 21 a 23/10/2016 
levaram 65 crianças, sendo 64 associados para o Campeonato Brasileiro Infantil e Pré-Cadete, em Porto Alegre/RS, 
onde conquistaram 22 medalhas, levando o Pinheiros ao 1º lugar geral na classificação, coisa que não acontecia há 
15 anos pelo menos, resultado expressivo, demonstrando a renovação da modalidade na categoria de base e o 
crescimento obtido depois de enviar três atletas para as Olimpíadas; 2) às Diretorias de Bares e Restaurantes e de 
Suprimentos, que felizmente finalizaram a licitação do Restaurante Japonês, porque tinha sido veiculado em mídias 
sociais que não teríamos mais Restaurante Japonês no Clube e que também os preços aumentariam. Finalmente, 
apresentou voto de pesar proposto pelo Conselheiro Luiz Koji Ohara, pelo falecimento do ex-Conselheiro e Diretor 
Sérgio Mathias Horemans. Propostas aprovadas. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 – “A Voz do Conselheiro”. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Tenho três assuntos a tratar. O primeiro diz respeito ao vestiário feminino do 
Fitness, localizado no Conjunto Desportivo. As associadas que utilizam o local reclamam que o vestiário também é 
utilizado pelas equipes competitivas femininas do Clube. Quando termina o treino dessas equipes, elas chegam 
todas de uma vez só no vestiário e isso causa certo tumulto no local, constrangimento para as associadas. E as 
associadas pedem que pelo menos seja disciplinada a presença dessas atletas no local e que sejam orientadas, que 
tomem banho, troquem de roupa e deixem o local o mais rápido possível. E não fiquem fazendo brincadeiras que 
acabam constrangendo as associadas. O segundo assunto diz respeito às reclamações que tenho recebido sobre a 
baixa qualidade dos serviços no bar do Tênis. A quantidade de alimentos nos pratos servidos e a qualidade têm 
caído. Então, pedem que a Diretoria verifique o que está ocorrendo ali. O terceiro assunto que tenho diz respeito aos 
tenistas, que estão reclamando de excesso de torneios na seção de Tênis neste ano. Eles são programados em cima 
da hora, mês a mês. Então, reivindicam que seja feita uma programação semestral e que essa programação seja 
fixada logo no início do semestre, para que possam se programar e até participar e assistir a esses torneios. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Élida Pugliezi de Bessa – Diante do sucesso, reivindicou que seja reapresentado o evento educativo sobre a 
prevenção de câncer do intestino realizado no Mezanino do Salão de Festas, muito bonito e interessante. Com 
relação ao Bazar do Bem Possível, que já está em sua 20ª edição, comentou que neste ano foi feito um bazar só e 
as ONGs, várias delas inclusive presididas por associados, reclamaram muito, pedindo que o Clube faça novamente 
os dois bazares. As ONGs que são beneficiadas, trabalham com pessoas carentes. E com o dinheiro arrecadado 
compra-se alimentos para os pobres, moradores de rua. Neste ano faltou um pouquinho, porque não tivemos o 1º 
Bazar. Então, solicitaria à direção que conseguíssemos fazer novamente. O bazar este ano teve um visual lindo, mas 
pouco produtivo e para nós, ONGs, não foi assim confortável, porque o propósito desse bazar é ter uma 
comunicação entre as ONGs, porque uma ajuda a outra. E neste ano não tivemos esse visual, assim como não 
tivemos o visual da abertura do bazar, em que estiveram lá os atletas, porque era impossível, tínhamos uma parede 
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que não dava. Foi muito bonito, acho que a intenção da Gerente foi maravilhosa, mas infelizmente foi pouco prático. 
Então, gostaria que isso tudo fosse revisado, no próximo ano possamos melhorar. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Tenho três assuntos que me trazem aqui. Na verdade, um quarto, porque 
tenho que dizer que cada Conselheiro que vem aqui na Voz do Conselheiro é um herói, pois chega aqui às 4 horas 
da tarde para conseguir se inscrever entre os quatro possíveis. É uma coisa jurássica, tem que esperar duas horas. 
Entendo que é o processo, mas é difícil falar na Voz do Conselheiro.  O primeiro assunto que me traz aqui é o 
seguinte, é uma coisa boa e uma ruim. Têm diversos sócios que ainda pensam que sou Diretor do Futebol Menor ou 
que tenho envolvimento e estão me cobrando as quadrinhas lá do Society que estão completamente sem 
manutenção, só falta crescer planta lá. Ao mesmo tempo, tem muita gente querendo elogiar e vem cobrar a gente: 
Conselheiro, o projeto maravilhoso que foi feito de revitalização da área das quadras de areia, porém, como 
Conselheiro, não sabia de nada e a maior parte dos sócios também não sabia que ia ser mudado daquele jeito. Acho 
que cabia talvez ter tido um pouco mais de comunicação ao associado do que ia se fazer lá, até para que houvesse o 
reconhecimento agora do que foi feito. Essa é uma colocação dos sócios. Outra coisa que trago aqui também vêm 
dos sócios, aí de novo tem uma coisa boa e uma ruim. Primeiro, é um agradecimento dos sócios pela intervenção 
aos 48 do 2º tempo da Diretoria, não sei se foi você, Cappellano, que brecou a licitação do Fitness para que um erro 
não acontecesse. Mas os sócios realmente estavam muito chateados, houve muito barulho em relação ao que 
estava acontecendo e a decisão que ia ser tomada. O que fica complicado e é o que escuto muito dos associados, 
inclusive não tenho ido muito ao Fitness, mas o que estão falando demais é por que uma licitação leva tanto tempo e 
vai ser feita pela terceira vez? Ou a gente deixou de aprender como é que faz licitação ou alguma coisa está errada. 
Acho que o sócio tem que ser melhor escutado, porque a Diretora do Fitness diz que é o melhor produto aos 
associados. Os associados queriam aquilo que conheciam e o Clube estava querendo incluir um produto novo. Não 
sei se havia uma vantagem financeira, se ela era muito relevante ou não, mas um produto novo, que parece que 
inclusive não competia em termos de banana com banana com as outras bicicletas. Acho que não tem problema 
nenhum alguém querer oferecer algo novo ao associado. Oferece, põe aqui, dá 20 bicicletas ao Clube e a gente 
testa. Mas como a gente vai comprar, principalmente para um negócio que é usado todo dia do jeito que é, vamos 
comprar a melhor marca ou aquela que vai agradar e satisfazer a qualidade para o sócio e evitar que a gente gaste 
de novo daqui a pouco. Acho que não tem por que ficar inventando, então, o associado pede para que ele seja 
melhor escutado nessas licitações. O último assunto que trago, agradeço, fiquei sabendo pelo Collet agora, que veio 
o negócio da comissão dos chineses, mas esse é um assunto que acho, de novo, o associado do Pinheiros ficou 
meio sem entender. A gente divulgou bastante qual era o valor do contrato total, mas não se sabia até o final dessa 
comissão de 14%. Comissão de 14% no Brasil já não cheira muito bem. O São Paulo no ano passado, no Conselho, 
brecou o contrato do Aderaldo em 15%. 14% caiu o Presidente da CBF duas vezes, caiu o Presidente da 
CONMEBOL, 14% é uma comissão muito grande nesse mercado... Tudo bem, acho que é um assunto importante, 
só me deixe encerrar. 
 
- Manifestação de associada no plenário. 

 
Presidente - Só um minutinho, por favor, Conselheiro. Não é possível a senhora ficar interrompendo, nem é 
Conselheira, a reunião do Conselho Deliberativo. 
 
- A associada continua manifestando-se no plenário. 

 
Presidente - A senhora, por favor, não interrompa nem a Mesa, nem o Conselheiro. Muito obrigado. 
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Francisco Antonio Vassellucci Filho –Acho só que teria sido muito legal, até para legitimar o processo e para 
evitar esse tipo de comentários como esse agora, que o contrato dos chineses tivesse sido melhor divulgado antes e 
que essa comissão tivesse divulgado antes e explicado por que precisava de um intermediário. Qual era a 
experiência que o intermediário estava agregando? Por que outros clubes não precisaram? Acho que faltou um 
pouco disso e, de novo, o sócio fica sem essa transparência, que acho tão importante num valor desse tamanho, 
está bom? Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Presidente - Só queria fazer duas observações. A primeira, é que a Mesa do Conselho, a Presidência do Conselho 
cumpre as normas pinheirenses. Se é insatisfatório o modo para inscrição de Conselheiros na Voz do Conselheiro 
qualquer Conselheiro poderá, observadas as normas legais pinheirenses, providenciar mudança para um método 
mais adequado. Particularmente, também acho que esse sistema não é apropriado. O segundo esclarecimento que 
quero dar, hoje mesmo durante o Expediente cheguei a informar que a Diretoria mandou uma carta e, Conselheiro, li 
apenas o primeiro parágrafo. A Diretoria tece diversas considerações sobre o condicionamento da questão do COC, 
do contrato com a Comissão Chinesa, está bem? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Venho apresentar alguns pedidos. O primeiro, Dr. Collet, esse microfone de aparte 
ficou muito perto, se pudesse se inverter essa ordem para cima e o outro para baixo, talvez fosse reivindicação de 
alguns Conselheiros, que quando falam aqui parece que estão aparteando, gritando com a pessoa. É só uma 
consideração. A segunda é sobre bares e restaurantes. Além de diversas reclamações não estão sendo repostos 
diversos itens, como copos de vinho, por exemplo, quem quiser um bom copo de vinho parece que tem que brigar 
para ter esse copo. Ou você chega cedo e pega esses copos, ou não tem. Então, uma reposição mais rápida desses 
copos. Quebram sim, mas tem de ser reposto. Outro questionamento são os quadros na quadra do Poliesportivo. O 
Poliesportivo inteiro é um ginásio esportivo, ficaram muito bonitos aqueles quadros, só que de repente ter um preço 
do lado e alguém para dar orientação sobre a compra desses quadros. Então, a primeira pergunta: esses quadros 
estão sendo vendidos? O Clube está sendo beneficiado com isso? Segunda pergunta: após à venda desses quadros 
vão ficar pregos na parede, quem vai ser responsável pela manutenção desse problema? Outra reivindicação de 
alguns sócios é sobre a padronização de todos os restaurantes. Temos que ter os mesmos produtos em todos os 
lugares. Sei que o Diretor Marlon está começando, está querendo melhorar, mas é uma reivindicação que temos que 
fazer. Existiam fichas técnicas, não sei o que aconteceu com essas fichas técnicas. Um pedido também de alguns 
engenheiros é que se proteja o elevador quando vai subir alguma coisa, principalmente no Poliesportivo. Qualquer 
pessoa que mora em prédios sabe que você tem que protegê-lo, para não machucar, é um bem caro que temos aqui 
no Clube. Sobre o bazar. Alguns associados, até preocupados com o próximo bazar que terá, pediram pelo amor de 
Deus para se rever a maneira que foi montado, parecia um Outlet. Diversas montagens, é uma inovação, mas você 
não vê a pessoa de trás. As pessoas que vão a bazares gostam de ver um total, gostam de ver a próxima rua, 
gostam de ver o próximo produto, então, seria muito importante, como teremos um bazar do Clube em um mês fazer 
essa modificação. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.  
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 665ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2016. 

Antonio Carlos Fiore – Pediu retificação da ata, pois na página 3, item 1, “A Voz do Conselheiro” o primeiro 
parágrafo se encontrava duplicado e no segundo parágrafo faltava uma palavra. Então, o parágrafo correto seria o 
primeiro, o segundo precisaria ser eliminado. 
 
Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, com a retificação supra. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-12/2016, referente à segunda discussão e votação de proposta 
formulada por cinquenta e três Conselheiros no exercício do mandato, de alteração do Artigo 
128 do Regulamento Geral, e deliberação sobre a redação final proposta pela Comissão 
Especial de Redação”. 

Eduardo Collet e Silva Peixoto (pela ordem) - Posso pedir a gentileza à Mesa e aos demais Conselheiros, com 
todo respeito àqueles que participaram da Comissão de Redação, se é possível fazer uma inversão da Ordem, 
porque há diversos outros temas pautados para hoje relativos a reformas do Clube. Todos os temas são importantes, 
mas parece que esses para melhorar o dia a dia dos associados têm mais relevância. Lembrando que na última 
reunião discutimos esse assunto sobre TI e ficou claro que o Clube vem investindo, o grande ponto desse item é 
garantir o investimento em tecnologia. Mas como ele já vem investindo e esses outros temas vão beneficiar todos os 
sócios peço essa inversão da pauta.  
 
Presidente - Inversão para que seja o último item? 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Perfeito. 
 
Presidente - Srs. Conselheiros, o Conselheiro Eduardo Collet faz uma proposta de inversão de pauta, de modo que 
a Apreciação do processo CD-12/2016 passe a constar como último item da Ordem do Dia. De modo que passemos 
diretamente para o próximo item do processo de deliberação. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (fora do microfone) – Tenho uma preocupação se a gente vai conseguir 
votar tudo. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente - Conselheiros, por favor, vamos pôr em votação. 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – Se alguém quiser encaminhar contra. 
 
Presidente - Se alguém quiser encaminhar contra está aberta... 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Me parece, Collet, que você tendo a segunda votação leva prioridade em 
relação a você ter a aprovação dos outros itens. Então, corremos o risco, se invertermos a Ordem, que não 
consigamos chegar à aprovação da segunda votação e aí vai deixar esse item para outra vez ainda, atrasando ainda 
mais o processo. Então, eu não inverteria. 
 
Presidente - Muito obrigado, Conselheiro, mas o Plenário do Conselho decidirá. Quem for favorável à inversão da 
pauta para que Apreciação do processo CD-12/2016 passe a constar como último da Ordem do Dia, fique como está, 
quem for contrário, queira se levantar. Foi rejeitada a proposta de inversão de pauta. Prosseguindo, então, vamos 
dar início à apreciação do CD-12/2016. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Pronunciou-se dizendo o seguinte: Na última reunião eu aqui, em aparte, acho que 
não consegui ser claro, porque achava que era um equívoco essa alteração, então, vou usar desse tempo para falar 
um pouco do porque acho que não deve ser feita essa alteração. Não tenho nada contra o Departamento de 
Tecnologia da Informação, mesmo porque ele existe independentemente de a gente colocar aqui ou não e 
provavelmente só deixará de existir quando a gente tiver. O problema é a forma com que a gente infelizmente decidiu 
fazer isso. Então, na realidade acho que um dos grandes problemas dessa alteração é que a gente está fazendo 
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uma alteração unicamente no Regulamento Geral em algo que têm outros itens no Estatuto Social. Isso acho um 
equívoco, porque, veja, quando criamos o Regulamento Geral com algo que seria regulamentação, ou simplesmente 
uma maior informação, maior detalhamento do Estatuto Social a gente queria simplificar, mas em nenhum momento 
isso significa que temos um compromisso, a gente assumiu um compromisso de que nada que alterasse o Estatuto 
poderia ser feito no Regulamento Geral. E ao meu ver nesse caso aqui estamos fazendo justamente isso, porque a 
gente acrescenta em algo que o sócio aprovou, que é “o Clube manterá, entre outros, quatro departamentos, além 
dos normais que fala em setores, que é Departamento Infanto-Juvenil, Departamento de Assistência Social, 
Departamento Médico e Departamento de Fisioterapia.”A gente altera apenas no Regulamento Geral e coloca 
Tecnologia da Informação me parece um equívoco grave, isso abre ao meu ver e por isso votei contra a alteração de 
pauta, acho que isso é um equívoco grave, mais grave do que aprovar ou não uma obra, porque, veja, por exemplo, 
a gente poderia começar usando essa base, alterar coisas como artigo do Regulamento Geral, que é o 83, equivale 
ao 46, do Estatuto: o Clube, administrado por uma Diretoria, constituída de Presidente, Vice, eleitos, tal, para em no 
máximo 16 Diretores. Aí depois ele fala: com atuação necessária nos seguintes setores: Administrativo, Financeiro, 
Patrimonial, Social, Cultural, Bares e Restaurantes, Esportivo. Acho que a gente não pode de repente aqui 
acrescentar, por exemplo, aluguel para terceiros, educação, tal, se a gente quiser acrescentar setores em algo que já 
tem no Estatuto a gente precisa fazer no Estatuto, não dá para a gente acrescentar pedaços só no Regulamento 
Geral.  Acho que isso foge de um compromisso assumido quando a gente tem Estatuto Social como algo pétreo, só 
mexido pelo associado e começa a alterar pelo Regulamento Geral algo que ele não aprovou. Acho que a gente não 
pode acrescentar departamentos não aprovados como obrigatórios pelo sócio. Acho que é uma questão muito séria 
o que a gente decidiu fazer. Acho que está errado e a gente deveria votar contra. Além disso, a gente tem que os 
outros departamentos que acabei de falar, que é Assistência Social, Médico, Fisioterapia, Infanto-Juvenil são 
departamentos fim, Tecnologia da Informação é departamento meio, nós estamos misturando coisas diferentes. Ao 
meu ver é um jeito equivocado de mexer em algo, acho que a gente está em alguma forma, sem querer ofender os 
proponentes, bagunçando um pouco o que temos como Regimento. Outra coisa, o departamento aqui, quando você 
pega o que está escrito no Regulamento Geral, ele é uma explicação do que são os departamentos. Então, por 
exemplo, Departamento Infanto-Juvenil que terá seu cargo, além de outras atribuições correlatas, ensino e recreação 
dos associados menores de 18. Assistência Social: para prestar assistência supletiva sobre várias modalidades aos 
empregados do Clube. Quando falo dessa nova alteração incluo lá, eu não falo nada do que é o Departamento de 
Tecnologia da Informação, falo: a que se destinaria verba anual de Orçamento de Custeio baseado em um plano, 
desculpe-me, gente, mais uma vez, sem querer ofender, um penduricalho em um Regulamento Interno, isso é sério. 
Minha visão é que isso é um equívoco grave. Peço que a gente, se quiser fazer isso, quer pôr o departamento, não 
dessa forma, essa é uma forma equivocada, o correto, além disso, vai falar de planejamento, Orçamento, como é 
que a gente faz plano, e tal, isso deveria estar no Regimento Interno da Diretoria, não aqui no Regulamento Geral. Lá 
temos no capítulo VI algo que fala das demonstrações contábeis do Orçamento e sua execução. E dos artigos 29 a 
53 vocês vão encontrar como é o Orçamento, como é a aplicação. Lá é o local apropriado para dizer que vamos 
aplicar dinheiro, ou não, de Orçamento tal, ou não, fazer plano, ou não disso aqui. Então, veja, gente, acho, dentro 
do que nos comprometemos a cuidar das nossas regras e segui-las, acho que a gente está cometendo um equívoco, 
não criando, porque assim não vamos criar nada, o departamento já existe e vamos criar aqui uma visão distorcida 
das alterações do que a gente deve fazer. Então, pediria aos colegas que votassem contrários a essa alteração e 
que ela viesse da forma adequada em outras áreas dos nossos regramentos e não aqui. É isso. Obrigado.  
 
Presidente - Não há mais inscritos. A Mesa quer fazer apenas uma observação. O artigo 128, do Regulamento 
Geral, do mesmo modo que o Estatuto Social, diz que o Clube manterá, entre outros, aí há quatro incisos, dizendo 
Departamento Infanto-Juvenil, Departamento de Assistência Social e assim por diante. Então, esta disposição força o 
entendimento, por singela questão de hermenêutica de que não há impedimento normativo, regulamentar ou 
estatutário vedando a criação de um novo departamento. Então, esse é um entendimento da Mesa, não pretende a 
Mesa evidentemente entrar no mérito da deliberação deste Conselho Deliberativo, apenas para deixar claro, esse 
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entendimento da Mesa, que já foi objeto na reunião anterior, até mesmo por conta de uma intervenção sempre 
oportuna e sempre com propriedade do ex-Presidente desta Casa, Conselheiro Manssur. Esse aspecto já foi 
resolvido, inclusive na reunião anterior. Quanto às demais ponderações do Conselheiro evidentemente que são 
objeto da apreciação do Plenário. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Respeitando, Dr. Collet, acho que realmente, entre outros, pode fazer, mas no 
momento que escrevo aqui torno obrigatório. E não torno obrigatório nos dois documentos como nos 
comprometemos a manter, torno obrigatório apenas no Regulamento Geral e esse é o equívoco, estou tornando 
obrigatório, não está mais entre outros, ele se torna obrigatório. É por isso que acho que é um erro. Não bastasse 
isso, todos os outros itens que acho que estão mal ordenados. Obrigado. 
 
Presidente - Isso vai ser decidido pelo Plenário. Na primeira discussão restou aprovada apenas alteração do artigo 
128, do Regulamento Geral. Rejeitadas as propostas destinando um percentual do Orçamento anual ao 
Departamento de Tecnologia da Informação e aprovada emenda apresentada pelo Conselheiro Antonio Carlos Fiore, 
no sentido de que a proposta orçamentária anualmente apresentada pela Diretoria contemple um Plano Diretor de 
Informática, denominado PDI. Os senhores receberam os documentos posteriores a primeira discussão. Então, há 
necessidade dessa alteração regulamentar ser novamente aprovada em Plenário, ou rejeitada. Quem for favorável à 
criação do Departamento de Tecnologia da Informação e destinada uma verba em Orçamento para esse 
departamento, fique como está, quem for contrário, queira se levantar. Proposta aprovada em segunda votação. Esta 
Presidência submete ao Plenário a indicação dos Membros da Comissão Especial de Redação que nomeou 
excepcionalmente ad referendum do Plenário no dia 28 de setembro de 2016. Nessas condições, submeto ao 
referendo do Conselho a nomeação dos Conselheiros Regina Helena Secaf, Vera Maria Patriani Marinho Gozzo e 
José Geraldo Louzã Prado como integrantes da Comissão Especial de Redação, a que se refere o artigo 87, do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo.  Aprovado, pela manifestação do Plenário. Agora, entraremos em 
votação da redação proposta pela Comissão de Redação. É a mesma redação. Então, a redação do inciso V fica 
com o seguinte teor: o Clube manterá, entre outros, incisos I, II, III e IV, inciso IV: Departamento de Tecnologia da 
Informação a que se destinaria verba anual do Orçamento de Custeio e do Orçamento de Investimento, baseada em 
um Plano Diretor de Informática – PDI, constante da proposta orçamentária. Quem for favorável a essa redação, 
fique como está, quem for contrário, queira se levantar. Aprovada a redação da Comissão. Antes de passar ao 
próximo item, agradeço aos Conselheiros Regina Helena Secaf, Vera Maria Patriani Marinho Gozzo e José Geraldo 
Louzã Prado pela colaboração prestada na Comissão Especial de Redação. 
 

 
Item 4 - Apreciação do processo CD-39/2016, referente ao pedido de autorização formulado pela 

Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 711.966,08, para 
contratação de Projeto para o Centro de Bem-Estar. 

Presidente - Houve diversos pedidos para que nesse item, antes de começar a convidar os Conselheiros inscritos 
para se manifestarem, que o Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano falará no final. Então, vamos dar início. 
Conselheiro Flávio Tatit, em seguida falará o Conselheiro Caio Avancine.  
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Manifestou-se dizendo: Acredito que alguma intervenção deverá ser feita nas 
proximidades do prédio onde hoje estão instaladas as Saunas, para criação de espaços voltados ao bem-estar dos 
sócios. Os últimos três estudos, ou Planos, apontaram nessa direção. Conforme anexo que recebemos da Diretoria 
podemos resumir que, acerca de 20 anos, o Plano de 1996 previu a construção de mais um andar, com 
aproximadamente 1.300 metros quadrados. O Plano de Obras de 2006 previu a construção de mais dois andares, 
com aproximadamente 3.390 metros quadrados. Já o Plano Diretor elaborado em 2009 previu a construção de novo 
prédio com três andares, com aproximadamente 2.700 metros quadrados, sendo que o pavimento térreo seria 
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semienterrado. Se analisarmos os dois últimos Planos podemos concluir que esses dois Planos previram a 
demolição do prédio da Sauna e a construção de novo prédio nesse local, porém, com áreas construídas e taxas de 
ocupação bem diferentes. Os dois previram a demolição do atual prédio do vestiário do Tênis e a transferência 
desses vestiários para um novo prédio da Sauna. No Plano Diretor atual a Lanchonete do Tênis seria transferida ao 
novo prédio da Sauna. E no estudo apresentado em 2006 seria construída uma nova lanchonete no local do atual 
prédio do vestiário do Tênis, que seria demolido. O Plano Diretor atual previu que no local onde hoje temos o 
vestiário do Tênis fossem implantadas mais duas quadras de Tênis. E o estudo de 2006 mais uma quadra. Todas 
essas intervenções que citei são nas proximidades do novo prédio, que o Plano Diretor chamou de Centro de 
Estética, Lanchonete e vestiário do Tênis e agora está sendo chamado de Centro do Bem-Estar. É aconselhável que 
toda construção que envolva aumento de área construída e da taxa de ocupação do solo esteja contemplado em um 
Plano Diretor atualizado, para só então ser enviado seu projeto ao Conselho. Nosso Plano Diretor foi elaborado em 
2009, tendo seu alcance pelo prazo de 10 anos, com revisão a cada dois anos. Como essas revisões não ocorreram, 
havendo inclusive várias mudanças na legislação municipal torna-se muito importante a atualização que está sendo 
feita neste Plano. Que intervenções serão sugeridas ao novo prédio da Sauna nesse Plano Diretor que está sendo 
atualizado? Enquanto ele não for apresentado, debatido e aprovado pelo Conselho não sabemos. Por mais cuidado 
que tomemos para definir as atividades a serem transferidas para esse local, sem que o Plano Diretor esteja 
aprovado poderemos cometer algum engano. Afinal de contas o Plano Diretor serve para que após serem analisadas 
as necessidades do Clube de uma forma global sejam definidas as intervenções a serem realizadas em suas mais 
diversas áreas. Observem que para a estimativa dos valores dos projetos foi considerada uma área de construção de 
3.045 metros quadrados, que seria a média aritmética das áreas previstas dos dois últimos Planos Diretores. Esse 
critério para estimativa de área não tem nenhum embasamento técnico, sendo um argumento sem nenhuma 
consistência. Tendo em vista que há mais de 20 anos falamos em intervenção desse local não podemos esperar 
mais alguns meses para após atualização do Plano Diretor estudarmos com mais embasamento esse assunto? Por 
esses motivos proponho que essa solicitação da Diretoria não seja aprovada e que esse assunto seja encaminhado 
novamente após atualização do Plano Diretor. Finalizando, recomendo ao Presidente do Conselho que evite trazer à 
apreciação do Plenário tantas obras, como foram trazidas para esta reunião, onde recebemos seis propostas. Todos 
temos nossos afazeres e o prazo de um pouco mais de uma semana é muito pouco para uma análise mais profunda 
dessas importantes propostas. É isso que tenho a dizer.  
 
Caio Luiz Avancine – ... Na verdade, primeiramente venho aqui como Conselheiro e não como Presidente da 
Comissão de Obras parabenizar à Diretoria pela metodologia, como propõe aprovação de uma obra de maior 
complexidade, onde se pretende com isso buscar um melhor aprofundamento prévio na área de projetos e definições 
técnicas, inclusive quanto às legislações vigentes e atendimento de nossas reais necessidades, para então 
posteriormente poder calcular os valores correspondentes à obra pretendida. Esta metodologia possibilita ao 
Conselho Deliberativo apreciação prévia do projeto, antes da aprovação da obra, indo ao encontro de solicitações 
defendidas por outros diversos Conselheiros nesta mesma Tribuna, obedecendo a forma correta do planejamento de 
uma obra de forma a não sermos surpreendidos futuramente quanto à parte econômica e quanto à parte funcional, 
gerando desconforto a nossa Instituição e aos nossos associados. Uma vez realizados os projetos necessários, será 
então apresentado o projeto de arquitetura, com as planilhas orçamentárias, para que então haja deliberação do 
Conselho. E uma vez aprovado, a realização de concorrências para as contratações. Passo a falar agora como 
Presidente da Comissão de Obras, então, vou dar uma explanação rápida sobre o Centro de Bem-Estar. Na verdade, 
o presente caso se refere à solicitação de verba com recursos do Fundo Especial para contratação de projetos para 
o Centro denominado Bem-Estar, visando a determinação de viabilidades e estimativas de custos para execução 
dessas obras. A referida solicitação da Diretoria considera os Planos Diretores de 1996, como já foi falado, 2006 e 
2009 e também estudos aprofundados da atual revisão do Plano de 2009, que apesar de se encontrar em fase de 
finalização já possui conclusões especialmente na parte do planejamento físico, que vem contando com assessoria 
de profissionais competentes. Através do diagnóstico da situação existente com o propósito de analisar e reorganizar 
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a nossa ocupação espacial em relação aos diversos usos, o trabalho atual do Plano Diretor aponta a necessidade de 
renovação de algumas zonas e edificações do Clube. E dentre elas encontra-se essa da Sauna e vestiários do Tênis. 
O Plano de 2009 já havia identificado isso e propunha revitalização dessa região através da implantação de um 
Centro de Estética, de modo que a intenção da Diretoria é com base no trabalho atual do Plano Diretor, está 
confirmando e mantendo a proposição do trabalho anterior. Ademais, ampla pesquisa realizada recentemente junto 
aos associados e estudo de fluxo de pessoas nas diversas áreas do Clube validam essa ideia e proposição. O 
Centro de Bem-Estar reunirá no mesmo espaço todos os serviços voltados ao bem-estar do associado, entre eles, 
sauna, fisioterapia, atividades médias de associados, serviços de massagem, centro de estética, cabeleireiro, 
barbeiros integrados aos novos vestiários do Tênis, Bar e Restaurantes, liberando para outros usos sociais, culturais 
e esportivos as instalações que hoje se encontram pulverizadas pelo nosso Clube. Para melhor entendimento da 
localização da implantação da edificação, se dará no local atual do prédio da Sauna e entorno próximo, a serem 
definidos no projeto arquitetônico, assim como sua área real construída e número de pavimentos, obviamente 
obedecendo as orientações passadas pelos contratantes, no caso o Esporte Clube Pinheiros, devendo ter uma área 
aproximada construída de 3.000 metros quadrados. Serão demolidos os prédios da Sauna, assim também o prédio 
onde abriga hoje os vestiários, a lanchonete, a Secretaria do Tênis. A jaqueira será preservada, de forma a se criar 
no entorno da edificação do centro de lazer, vestiários e lanchonetes uma área ampla, que também será incorporada 
a esse projeto arquitetônico. O local da construção pretendida somada à demolição do prédio dos vestiários e 
lanchonete do Tênis certamente terá uma vista com bastante profundidade e muito privilegiada, podendo se avistar o 
lago, a vegetação da região do parquinho, palmeiras imperiais, praça das árvores, etc. Quantos aos projetos a serem 
contratados envolvem as seguintes áreas: arquitetura, estrutura, instalações elétrica e hidráulica, dados, informática, 
prevenção contra incêndio, proteção contra descargas atmosféricas, elevadores e outros. O valor correspondente 
aos projetos foi retirado de tabelas técnicas, onde especifica para cada tipo de projeto um valor correspondente em 
porcentagem sobre o valor estimado da obra. As referências desses valores foram basicamente da AsBEA – 
Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura e outros órgãos respeitados. A Comissão Permanente de Obras 
por unanimidade entendeu que as contratações dos projetos sejam feitas de forma global, mas subdivididas em 
fases, de forma a possibilitar uma contratação, um cronograma adequado. Me coloco à disposição, assim como toda 
equipe de obras para quaisquer dúvidas. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Sr. Conselheiro, gostaria de um aparte. V.Sa. colocou bem a questão no 
seu relatório, agora na Tribuna também, reforçando a questão da contratação de forma global, gostaria que o senhor 
esclarecesse melhor o Plenário, para que todos pudessem entender melhor essa dinâmica. E já deixo aqui 
consignado que também sou favorável a esse tipo de contratação.  
 
Caio Luiz Avancine – A ideia da contratação por preço global, a primeira vez que nós nos reunimos, a Comissão de 
Obras sobre esse assunto, a princípio pensamos: poxa, por que vamos contratar só os projetos preliminares, 
inclusive está no relatório que vocês receberam, e mandamos essa comunicação à Diretoria. Ela nos respondeu e 
depois em reunião seguinte, até batendo sobre esse tema nos convencemos que realmente essa contratação de 
forma global, é o que vou explicar agora, seria mais conveniente, isso porque o principal dos projetos é o projeto de 
arquitetura. Se você contrata um projeto, só a fase preliminar do projeto e depois vai negociar com essa empresa de 
um orçamento para o projeto final, contemplação do projeto final detalhado, como já aconteceu no Restaurante da 
Sede Social, essa empresa acha que está com a bola na mão e botou o preço lá em cima. Então, criaram dois 
problemas. Primeiro, um aumento de custo, a pessoa já se considerava com a obra pronta com o projeto na mão e 
não iria perder a concorrência. Segundo, se você pega uma segunda empresa para dar continuidade a esse projeto 
original pode cair num problema jurídico muito sério, porque na verdade já tem autoria daquele projeto que está 
sendo desenhado, ele vai ser detalhado agora. Então, se um terceiro detalha aquele projeto que um fez, esse 
primeiro pode entrar com uma ação perfeitamente: eu que sou o dono desse projeto, quero meus direitos. Então, 
acho que essa é uma explicação que contempla e atende o Conselheiro. 
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Presidente - Sr. Conselheiro, seu tempo esgotou. Apenas um esclarecimento. V.Sa. encaminha no sentido da 
aprovação com a sugestão que se pratique o preço global? 
 
Caio Luiz Avancine – Exatamente. Um esclarecimento melhor, na contratação da arquitetura vai ser dividido o 
contrato em etapas. Mas para o Conselho agora é contratação no valor total. 
 
Presidente - Contratação no valor total, mas apenas o seguinte, Conselheiro, não há possibilidade de votarmos 
sugestões, estamos votando a proposta no sentido de acolhimento ou não. As sugestões que o senhor fez, inclusive 
no parecer da Comissão de Obras serão evidentemente consideradas pela Diretoria. Muito obrigado, Sr. 
Conselheiro. 
 
Caio Luiz Avancine – Está bem.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Rapidamente, Sr. Presidente, também aqui consignar na Tribuna minha 
posição pessoal. Inicialmente, vale ressaltar que de fato um Centro de Bem-Estar que contemple todas essas 
atividades relativas num local só é algo desejável ao Corpo Associativo. Hoje, por exemplo, temos a barbearia em 
dois locais, um na Sede Social e outro atrás da Sauna. De fato, ali no local da Sede Social poderíamos aproveitar 
muito melhor aquele espaço se tivéssemos uso daquele espaço que atualmente é contemplado ao salão de 
cabeleireiros e barbeiros na Sede Social do Clube. Então, a ideia de se ter, como bem a Diretoria colocou aqui, já há 
20 anos que há essa discussão, esse debate não só no Conselho, mas no Clube em relação ao Centro de Bem-
Estar, é desejado. Todavia, Sr. Presidente, uma colocação que gostaria de fazer em relação a esse caso é também 
em razão de a Diretoria ter enviado a esta reunião seis itens de obras, não apenas somente esse Centro de Bem-
Estar, que já consigno aqui, sou favorável, todavia, acredito que deveríamos ter discutido isso ao longo do ano talvez 
de forma mais paulatina, com envio de dois ou três projetos por reunião, etc., para propiciar um melhor debate. 
Entendo que na dinâmica da Diretoria às vezes é difícil. Nós estamos no Conselho, estamos aqui do outro lado do 
balcão, temos outra dinâmica, a Diretoria no seu dia a dia tem outra. Eu já integrei governos, participei da 
administração pública ao lado do executivo e via no dia a dia a dinâmica diferente e da necessidade de às vezes a 
Diretoria, no caso o executivo ter outra dinâmica para encaminhar seus projetos. Todavia, acho que seria 
recomendável que fosse enviado ao Conselho de forma mais paulatina esses projetos. Então, sou favorável, Sr. 
Presidente. Outra questão que gostaria de também deixar aqui consignado, tive meu aparte ao Presidente da 
Comissão de Obras, que a contratação seja feita a preço global. De fato, como bem explicou o Presidente da 
Comissão de Obras isso diminuiria qualquer problema no futuro, inclusive de atrasos em relação à obra. 
Basicamente, Sr. Presidente, tinha outra questão que agora me foge à memória – Deixe-me ver se anotei aqui – Ah, 
era com relação à revisão do Plano Diretor. A ideia do Plano Diretor é justamente discutirmos e planejarmos as obras 
do Clube ao longo de várias gestões. Essa ideia é muito boa e como foi bem colocado aqui, hoje estamos discutindo 
a revisão do atual Plano Diretor. Acredito que seria melhor discutirmos, aprovarmos no Conselho a revisão do Plano 
Diretor para posteriormente aprovarmos algumas obras, isso porque todas as obras que são propostas aqui devem 
obviamente se coadunar com aquilo que o Plano Diretor contempla. A Comissão que vem trabalhando o Plano 
Diretor, inclusive um dos Membros desta Comissão, Conselheiro Heitor Tonissi é Membro da Comissão Permanente 
de Obras, esses Conselheiros e associados vêm fazendo um excelente trabalho e aqui é bom deixar consignado que 
estão se esforçando, vindo ao Clube trabalhar bastante nisso, então, acredito que talvez fosse até bom que o 
Conselheiro Heitor Tonissi também pudesse se manifestar nesse sentido, porque acredito que seria melhor que 
discutíssemos primeiro essa revisão do Plano Diretor, para depois aprovarmos eventuais projetos de obras no Clube, 
porque seria de uma forma mais organizada. Mas até entendo a necessidade de a Diretoria enviar esses projetos no 
momento atual, mas acredito que teria sido melhor se tivéssemos discutido inicialmente a revisão do Plano Diretor 
para posteriormente aprovarmos as outras obras, como essa que sem dúvida é extremamente necessária. Como 
disse anteriormente, ela ajuda organizar melhor nosso parque de prédios aqui do Clube, a ideia é muito boa e sou 
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favorável. Com relação ao valor aqui colocado de R$711 mil acredito que oportunamente a Diretoria, através do 
Presidente, que é inclusive Engenheiro, possa esclarecer melhor, não tenho elementos para dizer se esse valor é 
alto. Comentei com alguns Conselheiros que achavam que o valor seria alto, não tenho essa condição de discutir 
com relação a valor, mas oportunamente a Diretoria vai bem esclarecer todos esses itens. Essa é minha opinião a 
respeito do caso. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Presidente - Muito obrigado, Sr. Conselheiro. 
 
Luiz Fernando Cimino Loureiro – ... Reforçando um pouco o que o Cardia e outros Conselheiros falaram, não 
quero me alongar no ponto de se devemos ou não discutir obras antes de finalizar o Plano Diretor, porque minha 
opinião é clara nisso, acho que não, mas isso tem que ser colocado em Plenário. O que quero discutir aqui um pouco 
e que também gostaria de esclarecimento é a questão das prioridades, sem ter conhecimento do Plano Diretor não 
fica claro para mim porque essas obras são as escolhidas em detrimentos a outras que a gente sabe que já estão em 
discussão, por exemplo, sem querer ser repetitivo, o vestiário do Judô. Não sei se vocês sabem, o Judô não tem 
vestiário feminino e temos 200 crianças, 80 atletas, pelo menos 30 atletas de alto rendimento, mulheres, que não tem 
onde se trocar. Temos em discussão o ginásio do Handebol, se aumentado em 1 metro na sua extensão consegue 
comportar competições oficiais, abrindo uma grade de horários que pode ser provavelmente usada. Posso citar mais 
alguns exemplos, assim, precisam ser melhor discutidos, mas não vi entrar em pauta. Acho que, de novo, a gente 
precisa tomar cuidado, já tivemos essa discussão em Várias, infelizmente poucas pessoas estavam aqui, de olhar 
projetos e priorizar de uma forma que eu, particularmente, gostaria de estar errado, não vejo como correta, acho que, 
de novo, as 200 crianças do Judô continuam sem um vestiário; crianças do Handebol continuam sem uma grade 
adequada, podendo citar outros exemplos que não estão contemplados nessa discussão. De novo, sem fechar o 
Plano Diretor fica difícil ter uma clareza do que é prioritário, o que não é, mas a percepção, pelo menos a minha, 
gostaria de ouvir esclarecimentos, é que a gente tem uma estratégia clara e que está levando em detrimento a 
algumas, vamos dizer, comunidades ou segmentos de sócios do Clube. É só isso.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – ... Sinceramente eu acho super acertada a ritualística proposta neste item. Aliás, 
diversas vezes este Conselheiro tem batido nesta ritualística. Os senhores se lembram na aprovação da verba do 
restaurante, em que este Conselheiro veio a esta Tribuna e propôs que se destinasse uma verba para se aprovar o 
projeto e posteriormente se aprovaria a obra. Foi rejeitado, a maioria dos senhores não atendeu. Deu no que deu, o 
projeto era ineficiente, era ruim, a planilha um horror, então, está tendo consequência. Entretanto, ao ler esta 
proposta, ao ler o parecer da Comissão de Obras, as ponderações, acho que agora estamos indo num caminho 
correto. E qual o caminho correto? Aprova-se uma verba. Faça-se os projetos. Discuta-se esses projetos. Faça-se 
em cima desses projetos discutidos uma planilha orçamentária. Traga-se a este Conselho esta planilha. Aprova-se a 
intenção lastreada nesse campo. Vá-se à concorrência. Escolhe-se a melhor firma para executar aquele projeto e dê 
sequência às obras, isto parece que é acaciana, porém, até hoje não foi adotado neste Clube e agora está sendo. 
Parabenizo à Diretoria de ter enviado nessa ritualística. Posso dizer a vocês que analisei os quatro, cinco ou seis 
itens pertencentes a esta sessão e devo dizer que em todas elas foram apresentadas planilhas, estimativas, 
assinada por um engenheiro com o CREA. Os senhores estavam aqui no dia que levantei essa questão, que vinham 
planilhas sem saber quem era, hoje já tem um engenheiro com CREA. Portanto, ele foi responsável pelas 
estimativas. Se alguém tiver dúvida que vá consultar e questionar este engenheiro, ele terá que responder. Mas de 
antemão verifiquei que estão bem feitos estes documentos. Bem feitos no sentido de ter uma homogeneidade nas 
informações. Os preços colocados se são certos ou não são certos, preço só é definido na concorrência, o que se faz 
aqui é uma previsão de preço. Essa previsão foi lastreada em índices, foi lastreada em referências muito certas, por 
exemplo, FDE, foram consultadas firmas, foram consultados elementos, portanto, estão consistentes essas 
informações. Neste caso específico pondero algumas recomendações que gostaria que ficassem gravadas aqui no 
Conselho e que se a Diretoria achar por bem acompanhe. Está aqui falando alguém que no ano que vem estará 
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fazendo 50 anos de profissão e me permito recomendar algumas coisas válidas. Portanto, a primeira recomendação 
que me permito dar é que se forme uma Comissão Mista entre Conselho e Diretoria, para que esta Comissão analise 
as diretrizes e o programa a ser estabelecido para esta firma ganhadora deste projeto. Portanto, não é o projetista 
que vai definir, mas sim uma Comissão Mista do Conselho e da Diretoria. A segunda observação e recomendação 
que faço, é que nesta planilha apresentada se falou em preço de projeto, mas não se falou em preço do orçamento e 
acredito que neste preço deverá constar não só o preço do projeto como também o preço da planilha orçamentária 
dentro deste valor. A terceira recomendação que faço, bastante técnica, é que os sistemas a serem projetados 
atendam à Norma Técnica NB 12722, essa é uma linguagem absolutamente técnica horrorosa, que peço desculpas 
aos senhores, mas explico, a Norma Técnica 12722 orienta que todos os projetos de sistemas, o orçamentista 
relacione os quantitativos do seu projeto, para que o orçamento saia dentro do que foi projetado. Pouca gente sabe 
disso, mas é uma norma técnica e recomendo que seja seguida. A última análise que me permito é o valor. Muitos 
Conselheiros me têm perguntado: puxa, mas R$711 mil para pagar um projeto está dentro ou está fora? Digo aos 
senhores o seguinte: em regra geral a gente estima nas viabilidades que o valor de todos os projetos fique em torno 
de 10% do valor previsto da obra. Este é um índice cabalístico, às vezes é mais, às vezes é menos. Por exemplo, 
hoje, com a crise que está aí você consegue fazer projetos de arquitetura por menos de 10%, porque está todo 
mundo precisando de projeto, inclusive eu, então, às vezes baixo meu preço – Não sou projetista, sou orçamentista – 
às vezes baixo meu preço porque a situação está ruim. E hoje a condição poderá ser menos até que este valor, mas 
o critério que foi adotado está super certo, quem fez a estimativa, certa ou errada de 3.000 metros fez a um preço 
razoável de R$6 a R$7 milhões o valor dessa obra. 10% disso dão R$600 ou R$700 mil, está absolutamente dentro 
de critérios possíveis, não que vá custar, poderá custar menos numa concorrência de projeto. Aí tendo a Comissão 
Mista do Conselho e da Diretoria para analisar esse tipo de postura, conforme estou sugerindo. E, finalmente, que a 
contratação desta firma seja por uma tomada de preço, ou como vocês entendem, uma concorrência. Na verdade, 
concorrência é para coisas maiores, mas tomada de preço acho que é razoável que se faça, sob análise desta 
Comissão Mista que estou propondo. Era só isso que tinha a falar. Muito obrigado. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Duas coisas que queria perguntar. Em função da situação atual do País, como você 
diz que podem baixar as propostas de preço, de custo dessas obras, você não acha que a gente deveria nessas 
licitações, antes de ter um Pregão aberto termos as configurações técnicas dessas empresas que vão entrar no 
Pregão, para a gente ter certeza que eles não vão baixar o preço e não vão fazer uma grande porcaria? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Recomendo o seguinte, em toda tomada de preço de projeto existe a proposta 
técnica e a proposta comercial. Na proposta técnica evidentemente que se analisa a performance da firma, a 
proposta da firma, o know-how da firma. E na proposta comercial os valores. Não recomendo que seja Pregão, tem 
que ser uma tomada de preço com dois envelopes e esta Comissão deve analisar esses assuntos. 
 
Regina Helena Secaf – Posso fazer outra pergunta? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Se puder responder e souber. 
 
Regina Helena Secaf – Nesta Comissão que está sugerindo você não acha que deveriam ter pessoas gabaritadas, 
arquitetos, engenheiros, como você, que pudessem avaliar que a cara do projeto tivesse a ver com a cara do nosso 
Clube, porque senão vamos ficar com obras, como é o nosso chão, quer dizer, um patchwork. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Desculpe-me, não sei se na hora de falar da Comissão Mista, anotei aqui, talvez 
não tenha falado, mas é uma Comissão Mista do Conselho e Diretoria, composta de arquitetos e engenheiros. E que 
não quero estar nisso, não quero nem pensar nesse assunto, mas acho que são super válidas essas recomendações 
por uma lisura e transparência que merecemos. 
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Regina Helena Secaf – Obrigada. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Muito obrigado.  
 
- Assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 

 
Antonio Carlos Fiore – ... A aprovação da contratação de um projeto nos moldes apresentados me parece 
pressupor a aprovação do investimento objeto do próprio projeto. Estamos falando de uma obra de cerca de 3.000 
metros quadrados, pelo que pude observar, o que nos faz pressupor que o investimento da obra em si, não do 
projeto é investimento extremamente importante. Se o projeto for 10% do valor da obra, como diz o Conselheiro 
Badra, estamos falando de R$7 milhões. Se esse projeto for 5% do valor da obra estamos falando de R$14 milhões, 
ou seja, é muito dinheiro envolvido nesse investimento. Não estou entrando no mérito se ele é necessário ou não, 
estou mostrando apenas a preocupação com o valor que será alocado como investimento para esse item 
especificamente. E estamos tratando de vários outros itens que provavelmente todos deverão ter desembolsos para 
o ano de 2017. Me sentiria muito mais confortável se estivéssemos analisando um anteprojeto que indicasse pelo 
menos qual o montante que estamos falando de investimentos, porque estamos analisando um projeto de R$711 mil 
e não vi em nenhum lugar qual seria o montante desse investimento, isso me preocupa um pouco. Se esse projeto 
executivo for realizado e a obra no momento de sua aprovação não for aprovada, ou se ela for prorrogada para outro 
momento acho que o desembolso efetuado estaria sendo ou desnecessário, ou muito antes da sua real necessidade. 
Afinal, são R$711 mil apenas nesse projeto. Se observarmos o volume de obras que se avizinham, hoje nesta 
reunião acho que estamos falando de cinco ou seis obras, três delas com valor de relativa importância e outras 
menorzinhas. Devemos observar também que temos outras obras que já foram aprovadas e ainda não foram 
iniciadas, por exemplo, Restaurante do CCR e Cabana do Pai Tomás. E ainda existem outras obras que estão em 
tramitação pelas Comissões, por exemplo, o telhado do centro desportivo. Por estas razões, preocupado com o valor 
do investimento envolvido, desde já antecipo minha opinião, dizendo que os projetos da forma como estão solicitados 
nos itens 4, 5 da pauta de reunião, o investimento constante do item 6 só poderiam ser analisados após apreciação 
do Orçamento de Investimentos objeto da PO de 2017, que será discutida na próxima reunião. Estes investimentos, 
dados os valores que demandarão obrigatoriamente deverão estar relacionados na PO de 2017. E essa PO ainda 
não foi objeto de discussão neste Plenário. Analisando a PO poderemos ter certeza se temos taxa suficiente para 
enfrentarmos todos esses investimentos. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado.  
 
Presidente - Obrigado, Sr. Conselheiro. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Presidente, creio que o Plenário está suficientemente esclarecido, não seria 
oportuno que fosse convocada a palavra do Presidente da Diretoria? 
 
Presidente - Conselheiro Bório, o assunto é extremamente relevante, os valores envolvidos, a necessidade da obra 
é relevante. Só há mais dois Conselheiros inscritos, após o Presidente prestará os esclarecimentos, contando, é 
nosso 1º item sobremaneira importante, como disse, de modo que entendo que talvez possamos ouvir esses dois 
Conselheiros e ouviremos posteriormente o Presidente. Muito obrigado.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – Fiore, vi você citando que está aprovado, pendente de ser feito a Cabana 
do Pai Tomás. Quando foi aprovada essa obra? 
 
Antonio Carlos Fiore – Acho que já tem um tempo, coloquei aqui de memória, se não for a Cabana do Pai Tomás é 
algum outro investimento, mas acho que ela já foi aprovada sim. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Mas em sua opinião, se foi aprovada, mesmo que sejam seis, sete anos, ainda é 
passível de ser feita? 
 
Antonio Carlos Fiore – Com certeza, é ato de gestão agora. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Obrigado. 
 
Arnaldo Osse Filho – ... Venho nesta Tribuna para questionar o seguinte: o que está faltando, não sou contra essa 
obra do Centro de Bem-Estar que a Diretoria está propondo, sou contra a forma de executar. Primeiramente, temos 
que ter prioridade nas obras que vamos fazer. Temos um Plano Diretor que está sendo revisto, temos várias obras 
que não foram iniciadas, têm obras que foram propostas, inclusive de emergência, sistema de segurança, que 
quando estava na Comissão de Obras questionamos a Diretoria e até hoje não tivemos resposta. Iluminação de 
emergência no Clube, quando falta luz no Clube todos os vestiários ficam escuros, ninguém pode andar no Clube. 
Então, têm coisas que a gente precisa ter prioridade, fazer o planejamento de obra primeiramente, sem esse 
planejamento vamos ficar fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali e não vamos a lugar nenhum. Temos prédio 
para fazer Retrofit, a Sede Social, temos o Salão de Festas, temos aqui esse prédio que inclusive é uma proposta da 
Diretoria, só peço isso, para a gente ter a clareza, aguardar o Plano Diretor e depois fazer as obras, ter uma 
prioridade das obras, não fazendo a obra a bel prazer, deu vontade na Diretoria de fazer, um Diretor fazer, outro 
fazer, temos que parar com esse tipo de coisa. Acho que o Conselho deveria fazer uma comissão, que após 
aprovado o Plano Diretor essa comissão acompanhar o Plano Diretor e exigir execução dessas obras. É isso que 
tenho a falar.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – O senhor comentou sobre execução de obras e o pedido da Diretoria 
é no sentido de aprovar projetos. Como disse o Conselheiro Badra, a ideia de se estudar profundamente um projeto 
é evitar que a obra tenha sobre custos e que ela seja bem contratada, como é de seu conhecimento. Minha questão 
é a seguinte: está bem claro que o projeto, dentro de sua fala que a solicitação é para aprovação de verbas para se 
estudar um projeto e não de execução? 
 
Arnaldo Osse Filho – Perfeitamente, só que estamos gastando dinheiro para fazer projeto que não sabe se vai ser 
feito, não foi aprovado nada. Tem um Plano Diretor que está sendo estudado, mas não foi apresentado no Conselho, 
pode estar muito bem feito, mas não foi apresentado, não foi discutido este Plano Diretor. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Acredito que não cabe a, nós, Conselheiros, dizer à Diretoria o que deve ser feito, 
que obra tem que ser feita, isso é questão de gestão e ela vem estudando isso. Pela primeira vez aqui, fui um dos 
Conselheiros que aí esteve, juntamente com o Badra, até com o próprio Presidente atual desta Diretoria, que 
queríamos que fossem feitos aqui os orçamentos antes das obras, batalhamos por isso e conseguimos. Isso foi um 
avanço extraordinário, nunca existiu. Fizemos aqui um estacionamento que começou com R$27 milhões e terminou 
com R$70 sem nenhum orçamento.  Hoje ele está dando uma transparência a essas obras que nunca tivemos. 
Então, falar que estamos fazendo obra sem saber o que estamos fazendo é uma grande mentira, não acho que seria 
o correto fazer isso com a atual Diretoria.  
 
Arnaldo Osse Filho – Conselheiro, não estou falando que a obra está sendo mal ou bem orçada, estou falando que 
a forma de ser feito, com o planejamento de prioridade de obras, é isso. 
 
Cândido Padin Neto – E estou falando que a transparência que está se colocando... 
 
Arnaldo Osse Filho – Não estou discutindo transparência. 
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- Reassume a Presidência o Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 

 
Presidente - Sem debate, por favor. 
 
Arnaldo Osse Filho – ... Com relação à obra que está sendo posta não estou questionando a forma de contratação 
dessa obra, o que estou questionando é o time, que não é hora, não é prioridade para fazer agora. Acho que temos 
que aguardar o Plano Diretor que está sendo revisto e temos que planejar, para não ficar fazendo coisas sem 
prioridade. 
 
Maria Elisa Cappellano (aparte) – São duas perguntas também. A primeira é se o senhor tem conhecimento de 
como era feito antigamente? E essa transparência que está sendo implementada, se o senhor sabe como é melhor, 
aprovar primeiro o projeto? Outra pergunta é se o senhor sabe, apesar do tamanho do nosso Clube como temos 
problema de espaço, então, o senhor sabe que tudo é holístico, quer dizer, tudo trabalha no conjunto, então, se a 
gente fala das obras da Sede Social, esse realocamento para esse Centro de Bem-Estar, por exemplo, do 
cabeleireiro, do barbeiro, isso tudo vai influenciar as outras obras. O senhor tem consciência disso? 
 
Arnaldo Osse Filho – Tenho sim e acho o seguinte: não sou contra essa obra, já falei isso, sou contra a forma, o 
time de fazer, acho que tem que ter planejamento das obras para serem feitas, é essa minha proposta.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra (pela ordem) – Senhor Presidente ... gostaria que o som fosse um pouquinho mais 
baixo, porque está muito alto, por favor, peça ao responsável pelo som para moderar. 
 
Arnaldo Osse Filho – Então, Presidente, proponho que esse projeto seja retirado de pauta e seja aguardado o 
Plano Diretor, essa é minha proposta.  
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – ... Gostaria só de começar com um ponto, parabenizar o Conselheiro 
Badra por ter analisado todos os itens, acho isso muito importante, acho que outras pessoas que talvez não tenham 
tido tempo para analisar deveriam seguir seu exemplo de ler todos os itens e se preparar para uma reunião do 
Conselho. Somos Conselheiros, temos que ler os materiais e não reclamar do tamanho dos materiais. Ficou uma 
confusão em minha cabeça de acordo com os comentários que foram sendo feitos. Gostaria de usar as palavras do 
Conselheiro Francisco Vassellucci, de que não vamos misturar banana com laranja. Banana é banana, laranja é 
laranja, é muito importante que esta noite a gente tenha consciência que o que a gente está falando neste item da 
pauta é projeto, não é obra. E boa parte dos comentários que ouvi até agora são sobre obras. Ampliação do Fitness, 
que acho que é o último item da pauta é uma obra. Se a gente vai falar em vestiário do Judô é obra. Vamos tomar 
cuidado para não misturar o que é obra com o que é projeto, isso é muito ruim. Voltando ao ponto aqui, projeto, a 
gente está falando aqui de um estudo arquitetônico e de engenharia de um projeto. Em nenhum momento a gente 
pode falar que esse projeto não é relevante, porque esse projeto vem sendo dito há 20 anos pelo associado, desde 
1996 esse projeto está sendo pedido em Planos Diretores recorrentes. Alguém falar aqui que esse projeto não é uma 
prioridade na cabeça do associado, como é que essa pessoa vai voltar para casa e falar para sua família que esse 
projeto não é uma prioridade, se desde 1996 ele vem sendo colocado. Acho que não está claro isso para as 
pessoas, há 20 anos o associado quer esse tipo de projeto. Então, vamos em frente, acho que está na hora de a 
gente ir para a vanguarda e não ficar olhando para trás.  
 
Arnaldo Osse Filho (aparte) – Só foi esse projeto que foi discutido nos outros Planos Diretores, não teve outros? 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Não sei. 
 



20/34 

 

Marcos Martins Paulino – ... Tenho evitado ocupar esta Tribuna e quando o faço pareço uma ave de mau agouro, 
porque acabo tocando em assuntos um pouquinho introspectivos e talvez antipáticos. Só venho fazer um registro, 
apenas um registro, acho que a discussão está mais do que madura, todos os esclarecimentos foram feitos, aliás, 
peço desculpas ao Plenário por ter forçado nosso Vice-Presidente que estava na Presidência na ausência do Dr. 
Collet, que já teria encerrado as inscrições, me aproveitei da situação do Plenário não ter deliberado que estava 
suficientemente esclarecido para fazer minha inscrição, peço desculpas por isso, mas é uma questão formal, me 
beneficiei dela. Só quero fazer o seguinte registro: acompanhei durante muitos anos a política brasileira, alguns aqui 
sabem disso e uma coisa que sempre me irritou profundamente na dinâmica política brasileira era a questão do 
sistema de governo adequado para o País. Sempre houve uma discussão, infelizmente ela sempre esteve mais em 
quem tem conhecimento do assunto, nunca conseguiu se enraizar na população, até porque estamos um País pobre 
e pouco educado, é normal que seja assim, mas sempre houve uma discussão sobre qual era o melhor sistema de 
governo, se era o parlamentarismo ou o presidencialismo. Isso aconteceu durante várias vezes em nossa história. 
Infelizmente, não só o desconhecimento, como as circunstâncias históricas em que essa discussão ganhou 
prioridade e ganhou calor foram momentos cruciais. Quer dizer, tivemos a hipótese do parlamentarismo na véspera 
do Golpe Militar, então, foi um momento para evitar, Tancredo virou primeiro ministro, quer dizer, um arremedo, um 
puxadinho, como disseram aqui, foi uma coisa horrível. Depois, o parlamentarismo voltou a ser discutido logo depois 
da primeira eleição a presidente da República durante muitos anos, então, também não era um bom momento. 
Alguns devem estar se perguntando, o Paulino enlouqueceu, o que é que tem a ver isto com a discussão que 
estamos tendo aqui agora? Tem a ver o seguinte, meus senhores, como parlamentarista convicto que durante muitos 
anos corri este País defendendo esse sistema de governo, porque, rapidamente, sem aborrecê-los, de quando ele 
separa o chefe de governo do chefe de estado ele tem a qualidade. Numa crise de governo grande, ela não se torna 
uma crise de estado. Essa é a grande qualidade do sistema, quer dizer, quando um presidente é acusado, 
impeachment, ladrão cai o primeiro ministro e o chefe de estado continua. Enfim, mas não vamos nos aborrecer por 
isso. Onde quero chegar? Quero chegar no seguinte: todo mundo que é parlamentarista no País jura por Deus que é 
parlamentarista, houve vários, Fernando Henrique, José Serra, Paulo Maluf... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente - Por favor, vamos ouvir o Conselheiro. 
 
Marcos Martins Paulino – ...todo mundo que é parlamentarista convicto, a maioria evidentemente, é até, sabe 
quando? Quando vira primeiro lugar na pesquisa para presidente, aí não é mais, aí defende o presidencialismo. Por 
isso que o parlamentarismo nunca foi seriamente discutido, porque a preferência política partidária para chegar ao 
poder prevalece sobre os interesses do País a longo prazo. Estou assistindo neste Plenário hoje o seguinte: quem 
sempre defende obra e não quer saber de Plano Diretor é quem está na gestão. Bastou mudar o jogo, vamos tomar 
cuidado, não é hora, precisamos ver o Plano Diretor e o inverso é verdadeiro. Isso é o fim da picada, pelo amor de 
Deus!  E o interesse do Clube? Estou assistindo aqui desfilar, não tenho tanto tempo de Conselho, não sou tão 
experiente quanto muitos daqui, mas o pouco tempo que estive, em meus dois raros, um mandato, um pouquinho de 
Suplente, agora início de segundo mandato, assisto desfilarem aqui pessoas trocando a vestimenta de convicção por 
uma questão de oportunidade: não, essa obra vai beneficiar. Li hoje no jornal, não sei se algumas pessoas leram, 
para encerrar minha fala, que uma série de deputados encaminharam emendas parlamentares propondo obras em 
seus municípios. E hoje encaminharam a retirada aqueles que tiveram em seus respectivos municípios a eleição dos 
seus adversários. Meus amigos, vamos ser um pouquinho mais coerentes com o que a gente acha, pelo amor de 
Deus! Foi dito aqui que a metodologia usada por esta Diretoria é aquela que vem atender reclamos antigos, aqui o 
Conselheiro Badra e outros que o antecederam. Agora, o Plano Diretor vira prioridade. Tivemos aqui mesmo 
Diretoria e Conselheiros defendendo que Plano Diretor pronto, agora vamos fazer outro, tivemos isso aqui. Agora, 
hoje, a gente volta a necessidade, muitos Conselheiros, em que pese alguns meus conhecidos aqui, não sou contra 
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a obra, porém, está encaminhando contra, é contra, como é que não é contra, está na pauta, eu não sou contra? É 
contra. Muito obrigado.  
 
Presidente - Muito obrigado, Conselheiro. O Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano, pediu para falar, acredito 
que o Plenário deseja ouvi-lo. Por favor, Engenheiro Roberto Cappellano. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... O que me traz aqui, primeiro obviamente explicar nosso projeto e 
é um caso inovador. Acho que a gente tem que pensar bem o que está acontecendo, e até para quem quiser gastar 
energia contra a obra não é este o momento de gastar energia, é num segundo momento, não vai ser hoje que gaste 
a energia, gasta para depois, porque o que a gente está pedindo é o projeto. Projeto corrobora com Plano Diretor, 
não existe Plano Diretor sem projeto, se o Presidente não puder vir aqui e pedir para fazer uns estudos de um projeto 
é melhor mudar todo sistema do Clube, porque o Presidente está vindo aqui, pedindo: quero fazer um projeto para 
trazer ao Conselho para analisarem se a obra deve ser feita ou não, com os valores corretos. Não quero que 
aconteça o que tem acontecido, e a gente tem que evoluir, de a gente ter, por exemplo, problema, como teve no Bar 
da Piscina, no Bar do Futebol, na Brinquedoteca, quero trazer e não ter problema de estouro de Orçamento, que 
acabou acontecendo no caso citado do estacionamento. Então, precisa deixar bem claro o que a gente está pedindo, 
que a gente está pedindo um projeto para estudar e trazer, não gaste energia neste momento, gaste num segundo 
momento. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente - Sr. Presidente, só um minutinho. Por favor, Conselheiros, façam silêncio, está incomodando a todos, os 
Conselheiros que querem ouvir, a Mesa e o orador, vamos ouvir, essa é a finalidade. Por favor, Sr. Presidente, 
queira continuar. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Partindo desse pressuposto, o que a gente fez? Gostei muito hoje 
quando o Tatit falou, o próprio Arnaldo Osse falou, que temos um Plano Diretor, graças a Deus que agora todo 
mundo resolveu seguir o Plano Diretor, esse é o intuito do Plano Diretor, que para seguir e não fazer nada que esteja 
fora do Plano Diretor, por isso a gente está pegando, tanto essa quanto outra obra são obras que estão há 20 anos, 
o que me causa mais estranheza dos discursos é que na Chapa Pinheiros Sempre e na Chapa Pinheirense, que 
vocês pertencem, como na Chapa Pinheiros de Todos Nós foi tudo objeto de campanha há quatro meses. Todo 
mundo escreveu em suas campanhas que queriam o Centro de Bem-Estar.  Ou seja, as chapas que tem maioria no 
Conselho, essas chapas devem ser 60%, 70% do Conselho foi pedido ao Clube há quatro meses que queriam esse 
tipo de obra. Estava no Plano do Toni Moreno, no Plano do Arlindo, está no Plano do Antonio Rudge, com todas as 
pesquisas que a gente fez, só explicando, o Plano Diretor vem agora, vai ter audiência em dezembro, para votar em 
fevereiro ou março, você não contrata o projeto hoje e está pronto amanhã, pelo amor de Deus, quem não é 
engenheiro, eu explico, quem falou sabe como funciona o projeto. O Fiore mesmo vir aqui e falar que um projeto de 
2009, que passou por duas gestões e que duas gestões não quiseram fazer, tem prioridade, desculpe-me, para mim 
começa a sair do foco principal que está aqui. Então, é o seguinte, primeiro princípio que a gente estudou para 
trazer. Para contratar esse projeto que varia de 5% a 10%, vai ser especificado num segundo momento, vou trazer 
aqui para dizer se faz ou não, e não sei quem falou, projeto não se perde, se guarda projeto, você não vai perder 
projeto. Para a gente poder contratar melhor estamos pedindo essa verba de R$700 mil, por quê? Vamos licitar 
R$700 mil, que do jeito que está essa crise no mercado vai cair para R$500 mil, R$450 mil, R$520 mil, vamos torcer 
para quanto menos cair. Óbvio que a licitação vai ter critério de qualificação técnica, depois proposta de preço. Sou 
contra o Pregão em serviços, acho que em serviços você vai botar Pregão, acho que todos os engenheiros falaram 
aqui, não é o melhor caminho. Pregão é para compras específicas de outros materiais, de outros insumos. Projeto 
não é por Pregão e nem obra, é outro questionamento. Então, desculpe-me, discordo, vamos fazer uma pré-
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qualificação depois. Qualquer aluno de engenharia no 1º ano sabe que para ter uma obra, com bom orçamento você 
precisa de projeto básico, não dá mais para a gente aprovar obras de grande valor, vindo aqui: olha, quero R$20 
milhões, quero R$30 milhões, com três linhas e aprova, não é isso que a gente está querendo fazer. A gente está 
querendo participar, querendo que vocês participem. Já tinha falando anteriormente, falei muito com a Laís Lima 
sobre esse projeto, vou criar uma comissão para participar, não só de profissionais, como falaram de arquitetos, e de 
usuários, porque temos obras recentes entregues aqui no Clube que os usuários reclamam, porque eles não foram 
ouvidos. E temos que entender que essa obra vai atender todas as nossas mulheres, as esposas e liberar área no 
Clube. Temos problema de área no Clube, o próprio plano de uso e ocupação de solo que foi aprovado agora em 
março, quem tem conhecimento, sabe que a gente só pode verticalizar o Clube, nossa área ocupada não pode mais 
ser crescimento lateral, temos que crescer para cima, é isso que a gente está propondo, volto a dizer, um projeto. 
Fora outra coisa que gostaria de falar, até o Cardia falou rapidamente, que são muitos projetos. Não, são quatro 
obras, desculpe-me, de pequeníssimo valor, praticamente manutenção que a gente traz aqui porque tem trazido 
todas as obras para aprovar e usar Fundo de Investimento e são dois projetos com dois conceitos bem básicos, 
tentando focar o cultural a próxima e essa do Centro de Bem-Estar. Fiore, ouvi de você também uma coisa que 
nunca ouvi em 14 anos de Conselho, que para a gente poder aprovar um projeto precisa saber qual vai ser nossa 
previsão orçamentária do Investimento do ano que vem. A gente aprovou várias vezes várias obras sem ter isso, 
mas a gente vai aprendendo com o passar do tempo como é que funciona o discurso. Mas te falo, temos hoje 
praticamente R$20 milhões, graças a uma economia no Fundo Especial. Temos aí mais uns R$8 milhões dos 
chineses, nós vamos ter R$28 milhões para o ano que vem, que a gente pode fazer muito serviço, muita obra. E 
quando ela vier para ser aprovada obviamente que a gente vai fazer uma engenharia financeira, não vamos aprovar 
dizendo que a gente ia usar recebíveis do Bradesco, depois não tem recebíveis do Bradesco, vende 2 mil títulos para 
completar a obra. Vai ser bem diferente. Gostaria de falar também com relação ao que o Luiz Loureiro falou, uma 
hora precisamos seguir o Plano Diretor, sei que você é novo de Conselho, mas preciso também te explicar. Os itens 
que você falou que gostaria que fossem feitos, eles sim estão nos Planos Diretores. Se você ler qualquer Plano 
Diretor do Clube dos últimos 20 anos aquele local onde tem o Handebol e onde tem o Judô vai ser demolido para 
fazer qualquer outra coisa. Lá que não dá para investir, lá que está indo contra o Plano Diretor. Se você é a favor do 
Plano Diretor tem que seguir o que o Plano Diretor está pedindo, não falar: quero que mexa no Judô. Mas o Judô não 
está no Plano Diretor, como não está o Handebol, porque todos os projetos de Plano Diretor essa área é objeto de 
um estudo maior para depois fazer. ... Já falei do dinheiro que a gente tem, já falei que a gente está pedindo só valor 
de projeto. Ah, foi bom citar o projeto, porque alguém falou aqui: não, mas se a gente não usar vamos perder o 
dinheiro. Não vamos perder o dinheiro, deixe-me esclarecer o Plenário. Vamos fazer uma licitação de R$700 mil, que 
se Deus quiser o cara ganha por R$500 mil. Por isso que é bom ter uma Comissão Mista, que a Comissão de Obras 
é uma Comissão Mista, tem Membro da Pinheiros Sempre, tem Membro da Pinheiros de Todos Nós, tem Membro da 
Participação, então, a gente trocou muita ideia com esta Comissão de Obras. Qual foi o que a gente conversou? 
Porque é inovador, a gente nunca aprovou projeto aqui, sempre aprovou direto. Na conversa que a gente teve, falei: 
pessoal, preciso, foi pelo Miller, preciso licitar a obra inteira, já contaram de direitos autorais, sequência de projeto, 
tudo, e baixar, só que na hora de executar eu vou soltar uma ordem de serviço. O que tem essa ordem de serviço? 
Essa ordem de serviço vai contemplar anteprojeto, projeto básico de arquitetura, plano orçamentário e um pequeno 
memorial descritivo. Com esses elementos vou ter toda a certeza de quanto vai custar a obra mais ou menos, para 
evitar o que tem acontecido de diversos aditivos, não vai poder ter aditivo. Isso aqui vai ficar para o Clube, para 
frente, o cara vai ter uma obra e um projeto, pode ser que não queira que aprove o projeto para poder fazer do jeito 
que era feito antes, isso me preocupa, é importante aprovar projeto para poder ter o valor antes de começar, pode 
ser que não tenham percebido esse detalhe, estou fazendo o contrário. Aí vou pegar essa verba desse projetista que 
ganhou, falar: você me faz esses quatro elementos, solto uma ordem de serviço. Vai gastar R$80 mil, R$100 mil, 
R$120 mil, sei lá, depende do que vai fazer, aí a gente traz aqui, vou trazer ao Conselho. Aí vamos discutir obra, que 
se vai olhar para o lago, se vai olhar para cima, se vai olhar para baixo, se são dois andares, um andar não está 
legal, se a sacada não é boa, se bate vento, aí a gente vai discutir da obra, mas não neste momento. Neste momento 
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vou fazer os estudos para poder trazer para vocês, com os profissionais, que podem dar vários outros exemplos, 
falar: não acho legal isso. Aí a gente vai trazer. Veio ao Conselho, o Conselho aprovou, vai se gastar R$10, R$12, 
R$14, R$15 milhões, eu já tenho o projeto licitado. Solto o projeto do restante para poder, enfim, depois fazer a 
licitação da obra. Se for nesse sonho que estão pensando: não, mas faz aqui, depois vem aqui e traz vai demorar 20 
anos para fazer qualquer obra, porque cada aprovação você vem e for fazer uma licitação não faz mais obra no 
Clube. Então, vamos com calma, que estamos inovando, acho que todas as questões que o Badra colocou são super 
pertinentes para evoluir, é um processo de evolução, mas tem que ficar bem claro aqui no Conselho que temos um 
Plano Diretor. Graças a Deus que todo mundo está começando a defender o Plano Diretor. E este Plano Diretor que 
está vigente, falei com o Toni na semana passada, que é o último autor: pô, Cappellano, seu Plano é revisão, porque 
o meu está andando. Falei: lógico, Toni, seu Plano está andando. Estou seguindo o Plano do Toni, estou seguindo o 
que foi posto em todas as três maiores chapas do Clube. E o resultado da eleição mostrou o que aconteceu, que o 
associado quer isso. Agora, não podemos mais fazer o projeto. Esse projeto vai demorar quatro, cinco meses, vai vir 
aqui já numa outra situação, mas a gente sabe como funciona a gestão. O ruim é você chegar numa Diretoria e ter 
que fazer um monte de obras sem projeto. Como é que você faz as obras sem projeto? Esse que é o contrário. 
Então, isso só está ajudando o Clube, não está prejudicando em nada o Clube, não consigo entender um problema 
de você fazer projeto e estudo para trazer orçamento ao Conselho. Se depois você quiser gastar energia no segundo 
momento: pô, isso aqui vai ser ruim porque vai dar voto para a chapa que não gosto, beleza, é outro problema, briga 
depois. Só que tenho certeza que com o projeto, planilha orçamentária o Clube não vai ser prejudicado 
independentemente do Presidente que esteja sentado naquela cadeira, porque aqui vão ter 215 Conselheiros 
sabendo o valor que foi aprovado, o valor que foi licitado e qualquer escorregada que este Presidente que estiver lá 
sentado, ou esta Diretoria de Patrimônio vai ser cobrado aqui. Aí que quero ver a gente cobrar aqui. Acho que já falei 
praticamente tudo que queria falar e convoco também os Conselheiros que quiserem participar e se dispõe a ajudar, 
mas ajudar mesmo nesse projeto, porque acho que isso aqui é do Clube e toda obra do Clube acaba durando anos. 
Para colaborar na Comissão acho super válido. 
 
Luiz Fernando Cimino Loureiro (aparte) – Sim, fui citado. Primeiro, só para deixar bem claro e corrigir aqui que em 
nenhum momento estou falando que isso não é importante, não falei isso, o que falei é quais são as prioridades. A 
pergunta foi bem clara, Cappellano, quais foram as prioridades que definiram isso? Porque a favor do Plano Diretor, 
a favor do Centro de Bem-Estar todo mundo é, agora, quais as prioridades e por que isso? Já que você fala que o 
Plano Diretor existe há um tempão, por que está vindo agora, quando você mesmo diz que falta um mês para a 
gente saber o resultado do novo, ou da revisão, chame do que quiser, do Plano Diretor? É só essa questão, não tem 
política. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Você acabou de responder sua pergunta. Então, vou te ajudar no 
raciocínio, se temos um Plano Diretor e este Plano Diretor contempla essas obras, essas obras estão na prioridade, 
porque estão no Plano Diretor. Se as obras que você citou, Judô e Handebol não estão no Plano Diretor não pode 
citar na prioridade, porque o Plano Diretor não é feito por uma pessoa, o Plano Diretor é seguido de pesquisa, 
seguido de necessidades, é seguido de N coisas. Não é chegar aqui e falar: tenho 20, 30 atletas de alto nível, que 
me desculpe, no caso do Judô foi um projeto que mandaram de R$600 mil, acho um absurdo gastar R$600 mil para 
não querer atravessar 20 metros e ir ao banheiro da Hidroginástica, ou do Futebol. Para mim isso é diferente, acho 
que a gente pode economizar o dinheiro do associado enxergando tudo como macro, não olhando para o caso 
específico: pô, o Judô precisa. O Handebol, é como já te falei, quem leu o Plano Diretor, quem sabe como é montado 
um Plano Diretor sabe que no Plano Diretor vêm as prioridades. A gente fez uma reunião, foi um lapso que a gente 
não falou, que a gente chamou todos os ex-Presidentes, Dr. Manssur, Dr. Fasanaro, Dr. Cezar Roberto, Dr. Antonio 
Moreno, todos e foi uníssono lá. As pesquisas que estão embasando este Plano Diretor, quais eram as prioridades 
do Clube. Não posso fazer o contrário, sabendo que tem a pesquisa e está ali. E por que estou falando? Porque isso 
corrobora com o Plano Diretor, fazer projeto, é projeto, não é obra. Obra é depois, projeto para ter valor para não ter 
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dificuldade ou gasto excessivo, ou dizer que combinou de entregar 26 quadras, 24 quadras, depois falta quadra, faz 
um puxadinho da quadra para poder completar a quadra. É isso que estou fazendo, estamos fazendo tudo para 
poder entregar antes e não ter esse tipo de discussão. Se o projeto apresentado que vier para cá não for do gosto de 
todos os Conselheiros aí é o momento de questionar: olha, não gostei do projeto, acho que tem que ter uma banheira 
assim, acho que a Fisioterapia tem que ter mais meio andar. Beleza, mas se você não quiser fazer estudo, me 
desculpe, não poder fazer estudo de projeto e fazer toda essa discussão para fazer, sei lá, para mim é tão básico, 
tão simples do que a gente está fazendo, trazendo para cá, falando: vai custar tanto, vamos gastar R$100. Vamos 
trazer depois, vocês vão aprovar, vai ter um valor, está no Plano Diretor. Todas as chapas falaram, não é possível 
que a Pinheirense, ou a Pinheiros Sempre mudou o discurso de quatro meses atrás, que está lá no folder de vocês, é 
impossível, não dá para entender. Tanto é que trouxe essas obras, porque são prioridades e são faladas por todos 
os grupos. Ou estava errado aquele folder da Pinheiros Sempre, da Pinheirense que pedia essa obra, desculpe-me, 
foi feito campanha por todo mundo. Tanto é que todo mundo brincava, os líderes dos partidos: bom, mas quem é o 
pai da criança? Não tem pai da criança, é o Esporte Clube Pinheiros, o Pinheiros em primeiro lugar, está no Hino, o 
Pinheiros em primeiro lugar.  
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Gostaria de saber, escutar isso de sua boca, por gentileza. Embora o que 
se discute aqui é o projeto, mas na realidade queria entender se em sua visão é uma benfeitoria útil ou necessária? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É uma benfeitoria necessária e depois vai se tornar útil. Por que ela 
é necessária? Posso te explicar. Porque ela vai liberar todas as áreas que a gente tem hoje ocupadas, e alguém 
falou aqui remendos, concentrando tudo, abrindo área no Poliesportivo para o cultural, que também tem que decidir: 
vamos cortar o cultural, porque o cultural fica no rabo, do rabo, do rabo, então, vamos limpar a área de Fisioterapia, 
vamos limpar as outras áreas. A gente é sempre muito focado no esporte, acho que a gente tem outras áreas, o 
sócio comum merece essa obra e vamos liberar todas essas áreas, juntando. E ela é necessária. Sendo necessária 
vai virar útil depois, que vai poder usar a sequência para outras atividades. Acho que é isso, Presidente Collet. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Você falou da obra. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Falei do projeto, não falei de obra. 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Do projeto. Você sabe minha opinião, já te falei uma vez sobre esse assunto. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Você era favorável. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Sou favorável. Você é o primeiro Presidente que vem aqui pedir obras para a 
mulher Pinheirense. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Para o sexo feminino. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Está certo. Mas, Presidente, até o cumprimento por isso, porque acho que vir 
pedir dinheiro para fazer mais um bar aqui no Clube não dá, né, precisamos parar com isso. Mas, Cappellano, só 
uma perguntinha, essa obra não vai ser barata, vai ser de médio valor. Não vi a PO ainda, gostaria de saber se o 
valor da obra está previsto na PO do ano que vem? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Na Previsão Orçamentária que todas as Comissões já têm está 
previsto o valor do projeto e está previsto o valor de 40% da obra, porque essa não é uma obra para fazer em seis 
meses, essa obra vai demorar um ano, um ano e meio, só que, por exemplo, até no próprio Fundo de Investimento, 
que sempre a discussão que tem aqui no Conselho de ter fontes de receitas, que é a ideia da próxima obra, de a 
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gente ter fontes alternativas de receita. Quando entrar na próxima obra eu falarei. Então, essas verbas estão na 
Previsão Orçamentária, está previsão de projeto, previsão de parte da obra, que a gente acredita que 40%, 60% vai 
ser feito. Está tudo certinho, bonitinho, está lá, as Comissões. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Na próxima Previsão Orçamentária? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sim, até porque não vou fazer a obra agora. Pessoal, vou fazer um 
projeto, a obra vai ser aprovada aqui depois, se vocês quiserem fazer, porque não vai dar para ser antes, nem sei 
quando vai ser, ou quem estiver: Presidente, vai fazer? Custa tanto. Tem a verba? Tem. Não é agora. Então, 
partindo do pressuposto que dê tudo certo, que aprove, que o projeto seja entregue rapidamente e que dê tudo certo. 
Muito obrigado. Boa noite.  
 
Presidente - Não há mais inscritos, encerrada a fase de discussão. Vamos entrar em processo de deliberação. 
Todas as Comissões Permanentes se manifestaram neste processo CD-39/2016 e todas entenderam que o 
processo... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente - Srs. Conselheiros, por favor. Todas as Comissões Permanentes se manifestaram neste processo CD-
39/2016 e todas entenderam que o processo está em condição de experimentar deliberação. Há sugestões da 
Comissão de Obras que não são objeto de deliberação e serão analisadas pela Diretoria. Então, Srs. Conselheiros, 
quem for favorável à utilização de recursos do Fundo Especial pela Diretoria para elaboração do projeto para o 
Centro de Bem-Estar, permaneça como está, quem for contrário, queira se levantar. Autorizada a Diretoria a utilizar o 
Fundo Especial.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Presidente, um minuto só. Hoje à noite temos um item muito importante, que é 
ampliação do Fitness que envolve mais de 8 mil associados inscritos. Já são 23:00 horas, acho que o item do Fitness 
deveria ter prioridade ser votado, né? 
 
Presidente - Então, Sr. Conselheiro, sua justificativa é que há muitos inscritos no setor da academia de Fitness, por 
isso justificaria inversão da pauta? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – 8 mil. 
 
Presidente - Quem for favorável à inversão da pauta, de modo que o próximo item a ser analisado seria aquele 
relacionado com as obras do Fitness, permaneça como está, aqueles que forem contrários, queiram se levantar. 
Aprovada a inversão de pauta, portanto, falaremos agora do CD... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente - Por favor, Sras. e Srs. Conselheiros. Por determinação do Plenário do Conselho Deliberativo está em 
discussão o CD-32/2016. 
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Item 8 - Apreciação do processo CD-32/2016, referente ao pedido de autorização formulado pela 

Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$212.945,99, para 
Ampliação do Fitness, abrangendo a criação de Sala Multiuso e nova Sala de Spinning, com 
remanejamento de sala atualmente utilizada pela Administração de Esportes e sem prejuízo às 
atividades atuais do Fitness. 

Presidente - Todas as Comissões Permanentes interessadas já opinaram. Não há nenhuma objeção, exceto 
sugestões da Comissão de Obras.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... O Fitness realmente necessita aumentar, necessita ser ampliado, isso daí não 
temos nenhuma dúvida. Diversas Diretorias já olharam, agora, essa sala que estamos tirando é muito usada pela 
ginástica de academia. Ginástica de academia têm algumas ginásticas que você não pode fazer nas duas salas de 
cima do 5º andar do Fitness, são mais ou menos 1.200 pessoas que fazem essa ginástica. Essa sala que estamos 
tirando é ampla, é grande e a única coisa que gostaria que a Diretoria observasse, essa outra sala não tem o mesmo 
tamanho, essa sala tem aulas com 50, 60 pessoas, que até pedem para fazer ginástica, que são acima do volume 
total. Têm professores ali que dão uma ou duas aulas por dia, às vezes uma ou duas aulas por semana, que 
precisariam de salas maiores e não menores. Essa sala que estamos colocando essas pessoas é menor. Então, 
única coisa, sou favorável totalmente à ampliação do Fitness, sou favorável também que a PO tenha o aumento de 
maquinários do Fitness, porque vai ser necessário, estamos ampliando o Fitness e fatalmente isso já está 
comprovado, mas que esse estudo seja observado, porque se você pegar uma aula de Zumba, que tem 67 pessoas 
por aula, estourando qualquer previsão que colocamos ali, as pessoas chegam para fazer a Zumba. Você pega o 
Step, também têm bastantes pessoas, então, é só olhar isso daí, olhar onde se foi. Foi tentado se fazer isso antes, 
só que não optamos por isso pelo tamanho da sala, mas de qualquer maneira a ampliação é bem-vinda, o aumento 
de maquinário fatalmente já deve estar previsto e vai ser uma boa obra para o Clube.  
 
Presidente - Obrigado, Sr. Conselheiro. ... Vou encarecer aos Conselheiros, embora todos saibam, o tempo de cada 
um é de 10 minutos, mas já há seis inscritos, para ver se conseguimos, já são 23:10 horas, pelo menos se a gente 
consegue cumprir esse item da pauta. Muito obrigado. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Presidente, pediria que após apresentação do Presidente da Comissão de 
Obras consultasse o Plenário. 
 
Presidente - Se alguém pudesse fazê-lo, né? 
 
José Manssur (fora do microfone) – Eu faço. 
 
Presidente – Certo. Muito obrigado, Dr. Manssur. 
 
Caio Luiz Avancine – ... Só queria destacar aqui, essa obra no Fitness na verdade busca um pleito da parte do 
Spinning, que é a principal subestação lá da parte do Fitness, então, aumentará em torno de 40% a área das 
bicicletas. Isso certamente então atenderá reivindicação da maioria dos frequentadores do local. A parte de planilha, 
tudo mais já foi comentada anteriormente, baseada em dados técnicos, então não têm grandes novidades. Era 
basicamente isso que tinha a trazer. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Presidente? ... Tendo em vista os esclarecimentos prestados, os pareceres 
das Comissões, todo encaminhamento que atende ao anseio geral, consulto V. Exa. no sentido de observar com o 
Plenário se poderíamos dar por encerrada a discussão e entrasse na votação. 
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Pedro Antonio Lousan Badra – (aparte) – Engenheiro, por favor, um esclarecimento. ... A grande dúvida que há e 
que houve com relação a essa ampliação é a qualidade do ar que tem dentro desta sala de Spinning. Pergunto ao 
senhor se o equipamento que foi previsto nesta planilha de ar condicionado, que é da ordem de 80 mil BTUs da 
CARRIER foi dimensionado para dar a qualidade necessária do ar condicionado? Só isso. 
 
Caio Luiz Avancine – Como já comentei, é diferente a área que existe para a área que vai se tornar agora do 
Spinning. Obviamente o equipamento é outro e uma empresa especializada dimensionou esse equipamento. 
Inclusive sugerimos em nosso parecer um estudo especial focado nesse item. A gente sabe que anteriormente já 
teve problemas não só de refrigeração quanto de qualidade do ar, então, obviamente vai ter que ser feito com 
empresa técnica dimensionamento e se responsabilizar pela qualidade do material. 
 
Presidente - Isso foi objeto do parecer da Comissão de Obras que será obrigatoriamente encaminhado à Diretoria. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Muito obrigado. 
 
Presidente - Obrigado, Conselheiros. Vou colocar em votação a proposta do Conselheiro Manssur, no sentido se 
está ou não o Conselho esclarecido. Aqueles que entendem que o Conselho está esclarecido e bem informado, 
queiram permanecer sentados, aqueles que forem contrários, queiram se levantar. O Conselho está esclarecido por 
unanimidade. Portanto, vamos entrar na fase de votação. Aqueles que concordam que a Diretoria utilize os recursos 
do Fundo Especial para as reformas que pretende de ampliação do Fitness, permaneçam como estão, aqueles que 
forem contrários, queiram se levantar. Aprovado por unanimidade.  
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-38/2016, referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria, 

para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 436.360,08, para contratação de 
Projeto Executivo para Ampliação e Retrofit do Edifício do CCR (Cinema e Teatro). 

Flávio Henrique Rosa Tatit – ... Uma das áreas do Clube que precisa de um bom Retrofit é todo CCR, de modo 
especial o espaço ocupado pelo Cinema e Teatro. Há muitos anos não são feitas grandes intervenções nesse local. 
E como já esclareceu a Diretoria, a evolução de tecnologias na área de Cinema e Teatro, além do atendimento de 
normas de segurança justifica uma urgente intervenção desse local. A Diretoria lembra que apesar da atualização do 
Plano Diretor não estar concluída a tendência é a manutenção dessas atividades desse prédio. Contudo, o Plano 
Diretor recomendou a construção de mais um andar no CCR, para implantação de salas de idiomas, músicas e artes. 
E pelo que tenho conhecimento, a atualização que está sendo feita está contemplando a verticalização dos edifícios 
do perímetro do Clube. Como no estudo preliminar que a Diretoria enviou ao Conselho foi previsto alterarmos a altura 
da cobertura do Teatro, devemos projetar intervenções nesse local que não dificulte a construção de mais um andar. 
Com essas ressalvas sou favorável a essa solicitação da Diretoria.  
 
Heitor Ferreira Tonissi – ... Primeiramente, gostaria de fazer alguns esclarecimentos, em especial ao Conselheiro 
Cardia, que me citou aqui na outra pauta em relação à conveniência e a relação do projeto pedido, aprovação do 
projeto pedido com o Plano Diretor. É importante esclarecer, primeiramente, que a Diretoria nos consultou a esse 
respeito e houve então toda uma discussão nesse sentido, para se verificar o alinhamento do projeto com o 
andamento da revisão dos trabalhos do Plano Diretor. E diante disso fizemos algumas considerações. Primeiro, que 
o Plano Diretor, o trabalho trata-se de uma revisão, então, é considerado que há um Plano Diretor vigente. Segundo, 
que o atual estágio da revisão já permitiu visualizar que esta era uma área com necessidade de renovação, a área da 
Sauna e do Fitness. Embora o trabalho ainda não esteja completamente concluído já houve um entendimento nesse 
sentido. Terceiro, como o próprio Presidente disse, trata-se de projeto e entendemos que sendo assim o trabalho 
vem até colaborar com os estudos em revisão do Plano Diretor. Então, a colocação do senhor é perfeitamente 
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compreensível, mas foi diante dessas considerações que entendemos que poderia sim ser trazido aqui ao Conselho 
não só esse item de renovação do CCR quanto também aprovação do Centro de Estética. Em relação ao projeto de 
revitalização do CCR é oportuno esclarecer que essa intervenção também já constava no Plano de 2009, e que o 
atual trabalho que conta com uma assessoria na parte de planejamento físico também entende essa ampliação como 
importante e necessária para solucionar os problemas ainda existentes relacionados a diversas carências, 
inadequações de infraestruturas relacionadas às diversas atividades culturais. E também especificamente para 
melhorar as atuais condições gerais do CCR e dessa forma potencializar o uso de uma maneira adequada. A 
Diretoria me esclareceu que essa intervenção num primeiro momento visa principalmente a renovação desse Teatro. 
Mas de maneira, em meu entendimento, lógica e correta, o anteprojeto abordará a edificação de uma maneira global 
e já contemplando a implantação de um terceiro pavimento, possibilitando desde o início do processo estudar a 
renovação arquitetônica, considerando a necessária acomodação das diversas atividades culturais que hoje 
encontram-se pulverizadas e espalhadas de maneira desordenada por diferentes áreas do Clube. E, além disso, vai 
possibilitar adequação de acesso desse edifício e a revitalização dos ambientes e equipamentos. Então, é importante 
que fique claro que essa intenção da Diretoria também se encontra totalmente alinhada ao Plano Diretor e os 
respectivos procedimentos de projeto só vem a colaborar com a finalização dos trabalhos. Então, considerando isso 
e mais o fato ainda dessa demanda ser necessária e antiga, ainda relacionada a uma diretriz já consolidada e ainda 
se realmente almejamos a modernização e a valorização do nosso patrimônio com aproveitamento planejado e 
racional dos espaços é vital apoiarmos a Diretoria nesta ação, ainda mais dentro dessa sistemática de se estudar 
bem o projeto, possibilitando ao Conselho sua apreciação anteriormente à aprovação da obra correspondente. 
Então, me manifesto totalmente favorável a esse pedido, esperando que os senhores também tenham esse mesmo 
entendimento. Era isso, Presidente. Muito obrigado.  
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Vi que você falou sobre uma revitalização e em nossos documentos está escrito um 
Retrofit, você pode me explicar a diferença? 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Acho que não existe diferença, o Retrofit é uma ampla revitalização de uma edificação 
com as renovações dos sistemas construtivos, com eventuais mudanças de usos dos aspectos funcionais. Ou seja, 
trazer uma renovação ao edifício, aumentar sua vida útil. 
 
Regina Helena Secaf – Metros quadrados estão dentro do Retrofit ou da revitalização? 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Aí é uma ampliação.  
 
Regina Helena Secaf – Entendi, está bom. Muito obrigada. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – ... Venho a esta Tribuna porque essa explanação que a Diretoria fez sobre o Retrofit 
do CCR, aqui da sala de projeção de filmes e teatro não foi bem esclarecido a respeito do objetivo da obra. Creio que 
diversos associados aqui ficaram confusos a respeito do que vem a ser Retrofit e o que envolve esse projeto. 
Gostaria, até pedi que esse assunto fosse retirado de pauta em vista da falta de fornecimento de informações sobre 
o que a Diretoria pretende fazer de projeto a respeito desse nosso ambiente. Vi, pelo projeto, que têm algumas 
ampliações, infelizmente o projeto que nos forneceram não contempla com cores, que na engenharia com vermelho 
representamos como demolição e azul como construção e não consegui chegar à metragem quadrada dita pela 
Diretoria em virtude disso. Então, não pude avaliar o valor da obra. Também não foi dito se contemplava, por 
exemplo, a coisa que é muito necessária nesse ambiente, que é a troca dessas nossas cadeiras, se nesse projeto 
vai aparecer essa proposição de troca das nossas poltronas, se também uma reforma geral da parte de carpetes, da 
parte de sala de projeção. Então, pedi se nesses valores estão incluídos todos esses serviços. 
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- Conversas paralelas. 

 
Presidente - Um minutinho, Conselheiro. Por gentileza, vamos respeitar, há um Conselheiro na Tribuna. Por favor, 
Conselheiro, queira prosseguir. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Se todas essas alterações, além de aumento de área que foi solicitado. Então, pedi 
que se retirasse de pauta, para que a Diretoria fizesse uma explanação no objeto. Isso é normal em engenharia, 
você explicar o que pretende fazer e voltar aqui, se não foi contemplado talvez até com um valor maior de projeto, ou 
não. Não sou contra que se faça projetos, estou de acordo com essa norma da Diretoria, mas pediria que fosse um 
pouco mais bem explicado o tipo de projeto que se pretende fazer. É só isso. Muito obrigado.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, poderia tomar a Tribuna, mas vou fazer daqui mesmo. O 
Conselheiro Lima está pedindo que se retire de pauta, acho que é mais prudente a gente aproveitar a oportunidade 
de escutar o Presidente e ele esclarece. 
 
Presidente - Acho que o Plenário concordaria em ouvir o Presidente. Por favor, Presidente Cappellano, com a 
palavra. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Conselheiro Lima, a ideia é praticamente a mesma do princípio 
básico, a gente fazer um projeto e esse projeto, depois com o valor da obra, a gente trazer ao Conselho para aprovar 
num segundo momento. No projeto vai ser feito a licitação do global e depois dividido em etapas para não ter perda. 
Com relação, pode ser que o Heitor não tenha explicado direito, ou a gente, eu vou ser mais claro, o que é? 
Obviamente que a gente vai fazer essa intervenção, tem que estudar o prédio como um todo para não ficar, como foi 
dito na pauta passada, um puxadinho, temos que estudar a obra como um todo, porém, neste momento, não é 
casuístico, é a pura verdade, conversei muito também com a Laís, a gente conversou muito desse projeto e do outro. 
Qual é nossa ideia? Mexer exatamente aqui no auditório. O que a gente quer fazer aqui para o Cultural? A gente 
quer, primeira parte, trocar as poltronas, trocar o carpete, aumentar a boca do anfiteatro para poder melhorar nossas 
peças. Aqui atrás melhorar para cursos, etc. O que acontece? Nosso cenário hoje, não sei se tem alguém do Teatro 
aqui, ou do Cultural, a gente tem muito problema de cenário, porque é muito baixo, então, levantar para poder ter um 
cenário melhor e ter um Teatro melhor. Concomitante com isso, também vou criar uma comissão de usuários e 
participantes para poder ajudar. Conversei muito com o Conselheiro Bitelli, que também temos que melhorar, a gente 
reclama muito: pô, o Pinheiros não passa filme de última geração. Não passa, porque, primeiro, a gente não tem 
equipamento e não tem nem estrutura, então, a gente vai fazer. Também, que está junto com o principal, é trazer, 
hoje, por exemplo, quando sai um filme lá nem se a gente quisesse, pagasse não teria condição de passar aqui 
dentro do Clube. A gente só consegue passar aqui é Netflix, NET Now, sei lá, esses negócios, a gente não tem os 
aparelhos para poder passar. Então, a gente vai aprimorar, ou compra um DVD a posteriori, ou seja, está sempre 
defasado. Então, a obra em si, depois do projeto, que agora volto a dizer, é um projeto é para atender essa região, 
esse escopo. Qual é nossa ideia? E aí nos critérios de mobilidade, hoje a gente vê quando temos reunião, quem 
acompanhou hoje, a dificuldade que é de se subir a escada. É o contrário, então, a ideia é fazer a entrada por cima, 
fazer uma rampa descendo, quem tiver dificuldade, cadeirante sai por baixo e quem não tiver sai por cima. Não o 
contrário, subir. Temos como fonte de receita e hoje não tem porque, aqui a gente sabe das condições, já temos uma 
entrada apartada aqui na Tucumã para esse Teatro. Temos uma baia aqui na Tucumã aqui ao lado para entrar. Com 
o Teatro e Cinema em condições melhores e mais bem-acabados, ou no nível que o Clube merece, atualizado, a 
gente vai poder trazer peças melhores, vai pode até usar como fonte de receita se precisar, como existe em outros 
clubes, de trazer peças e poder dar ao nosso associado em parceria. Hoje não dá. Para trazer as orquestras aqui a 
gente pergunta primeiramente: quantos integrantes têm? Tem tantos. Ah, então não dá para trazer, porque não tem 
espaço. Então, a gente tem esse problema. Acho que é isso, a obra em si, esse projeto vai contemplar essa 
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conversa entre os elementos, porém, neste momento, onde vai ser feito, o projeto é focado aqui no Teatro e 
Auditório, que é um pleito. A gente chegou a ter uma época, agora não sei se tem, tinham até umas cadeiras ali. 
Ficaram testando, testando, testando e o negócio não evoluiu. Então, a ideia também é evoluir nesse sentido. Não é 
para agora, porém, a gente precisa conversar todo projeto junto, que também é um mote de campanha de várias 
chapas o tal do CART, que é aquele Centro de Aprendizado. E esse CART todo mundo que fala cita o lugar das 
bochas. Então, nesse estudo que vai ser feito de anteprojeto, mas não é agora, tem que ser levado isso em conta, 
que no futuro, mais para frente, com outra verba, com outro dinheiro. Não pode fazer o negócio, depois a gente não 
tem ligação nenhuma. Então, é isso, melhorar exatamente esse espaço para atender o que tem de melhor aí no 
mercado, com equipamentos de primeira, nosso próprio Teatro, pessoal do Cultural, abrir espaço para a sala, 
camarim, quem conhece aqui atrás sabe das dificuldades. Melhorar acessibilidade, melhorar saída para cadeirante, 
com entradas em cima, equipamentos. A gente acredita que tudo isso, Conselheiro Lima, vai sair em torno de R$6, 
R$7 milhões, já com os equipamentos, porque tem equipamento de R$500, R$700 mil, tem equipamento de R$1 
milhão e 500 mil, R$2 milhões. Aí, te jogando na fria, no bom sentido, tenho conversado muito com o Bitelli, que tem 
me dado muitos conselhos do que a gente fazer e o momento eu acho que é isso para fazer. E aí a mesma coisa, a 
gente faz o projeto. Traz aqui já sabendo quanto vai gastar para não ter nenhuma surpresa depois, achar que iam 
gastar R$3 milhões, depois começa a fazer uma obra aqui e custa R$9, R$10 e aí complica. É isso, acho que a ideia 
é focar aqui, que está há muito tempo precisando. E também faz parte de todos os Planos Diretores, a gente quis 
atacar as áreas consolidadas para evitar qualquer tipo de discussão, de estar desviando o foco ou a prioridade. Acho 
que é isso. É importante conversar e aprimorar, como é inovador ficar trazendo projeto para discutir, pode ser que 
tenham faltado alguns elementos para explicar, por isso a vinda aqui, a gente vai evoluindo, mas o mais importante 
de tudo é o novo conceito que gostaria que fosse, até sempre falei quando era Conselheiro e estou tentando exercer 
agora na Presidência, de a gente trazer um projeto para cá, as outras obras são muito pequenas, mas essas obras 
que impactam financeiramente e toda nossa comunidade tem que ser, em meu entendimento, apesar de não ter 
nada no Estatuto, ser aprovado em duas votações. Uma, o projeto e depois especificamente a obra. Muito obrigado. 
Boa noite.  
 
Presidente - Não há mais inscritos. 
 
Marcelo Faisal Cury – Presidente Collet, posso tentar dar uma colaborada? 
 
Presidente - Por favor, Conselheiro. 
 
Marcelo Faisal Cury – As pessoas ficam muito assustadas com a questão de projeto e execução. São duas coisas 
distintas, que o Cappellano foi muito preciso na explicação dele. Para ter como referência, a gente tem uma variação 
de projeto de R$50 a R$200 reais por metro quadrado de projeto. Essa variação tão grande varia muito do nível do 
escritório, de projeto. E para a gente pensar já em obra tem um número mágico de R$5 mil por metro quadrado. 
Voltando lá ao Espaço Saúde, se a gente estiver falando em 3.000 metros quadrados vezes R$5 mil são R$15 
milhões. E para projeto, se a gente for falar em 3.000 metros a R$200 reais a gente está falando em R$600 mil. 
Então, para clarear a cabeça das pessoas que falam em projeto, para não criar polêmica pensamos de R$50 a 
R$200 reais e a gente vai chegar num preço razoável e por metro quadrado de área construída R$5 mil é um número 
de referência bem preciso. É só isso. E parabéns ao nosso professor parlamentarista, que mudou a cabeça dos 
Conselheiros aqui. 
 
Presidente - Obrigado. Não há mais inscritos, está encerrada a fase de discussão. Vamos entrar na fase de votação. 
Preliminarmente, temos que apresentar à votação a proposta do Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima. Ele retirou 
a proposta. Vamos diretamente à votação do mérito. Aqueles que forem favoráveis a que o Conselho conceda 
autorização à Diretoria para utilização dos recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 436.360,08, para 
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contratação de Projeto Executivo para Ampliação e Retrofit do Edifício do CCR (Cinema e Teatro), ou seja, aqueles 
que forem favoráveis, repito, permaneçam como estão, aqueles que forem contrários, queiram se levantar. Aprovado 
à unanimidade.  
 
 
Item 6 - Apreciação do processo CD-33/2016, referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria, 

para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 418.646,23, para reforma da 
Biblioteca, com ampliação e implantação de área de “Coworking” com entrada independente. 

Presidente – Todas as Comissões interessadas se manifestaram, em especial de Obras, Jurídica e Financeira, não 
havendo nenhuma objeção, exceto sugestões da Comissão de Obras. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – ... Em primeiro lugar quero me manifestar aqui, dizendo que não sou 
engenheiro e se alguns engenheiros tiveram dificuldade de entender o projeto por falta de cor, para mim foi 
extremamente mais complicado ainda entender algumas coisas. Então, essa discussão que tem aqui é muito sadia. 
Acho que existe o lado político, etc., e tal, mas entendo e participo de um grupo que é extremamente chato e 
analítico, entendo também que precisávamos muitos dos esclarecimentos que ocorreram esta noite, porque o que 
vem para o Conselheiro é muito complicado de ele entender. Entendi até que a Comissão de Obras também teve 
dificuldade de entender e precisou conversar para entender. Então, é só um desabafo aqui, porque não é fácil a 
gente se preparar para uma reunião e perceber que você não está com o material que te permite isso. Em relação à 
obra da Biblioteca em si e aí tem de novo esse confronto que tenho comigo, fui contra. Apesar de ser a favor do 
Bem-Estar e ser a favor de projetos antes de obras, extremamente a favor, eu que sou cara de processo, para mim é 
um pouco complicado entender como Conselheiro que a gente tenha votado tantas obras aqui que não são 
realizadas por problema de gestão, porque são atos de gestão e as gestões decidem não fazer mais, apesar de o 
Conselho ter aprovado aquelas obras, porque pareciam ou eram prioritárias. E aí tendo uma expectativa, como eu 
tinha de revisão de Plano Diretor como estava para acontecer, ter isso vindo um pouco antes do Plano Diretor ser 
apresentado ao Conselho. Então, olhando do meu lado, é mais confortável para mim ter o Plano Diretor antes, mas 
entendo e aplaudi aqui quando foi aprovado, apesar de ter votado contra, porque isso faz parte da democracia e 
ótimo, aprovamos a obra do Bem-Estar, que parece que é o que o Conselho queria. Em relação à Biblioteca em si eu 
sinto a mesma dificuldade. Sou a favor que a gente renove o projeto da Sede, como vai ser feito aqui, é uma 
renovação do projeto do CCR. Adorei a ideia do working station, acho que é uma coisa que tem uma demanda 
enorme aqui no Pinheiros. Muita gente vai querer usar esse negócio, só que quando fui ler o projeto de novo, me 
perdoem se li o projeto errado, entendi esse projeto como muito pequeno, então, não fiquei com a sensação clara 
que esse projeto vai nos beneficiar, é capaz de criar um problema, ser mais difícil reservar e controlar a sala do que 
hoje em dia controlar as quadras de Tênis. Então, foi essa a sensação que tive. A outra coisa que me incomodou um 
pouquinho é que o projeto da Sede em si tem várias demandas para lá. Em 2003 subi à Tribuna, foi meu primeiro 
pronunciamento como Conselheiro, pedindo pelo amor de Deus para a gente pensar em nossos jovens, em salas de 
estudo para as crianças, em espaço para os adolescentes. E a princípio todo mundo para o plano da Sede como 
uma possível solução. Lógico, porque se você tem o Bem-Estar sai o cabeleireiro, sai a barbearia. Bota aqui outra 
coisa e vem mais coisa para cá, é capaz de você criar na Sede o espaço necessário para criar essas coisas. Mas se 
isso vai acontecer e talvez esteja ligado ao Plano Diretor, por que estamos aprovando R$500 mil para gastar lá para 
fazer uma coisa que a meu ver não vai dar solução, é uma ideia boa, mas que vai ficar num espaço restrito e 
pequeno, para depois, daqui a pouquinho a gente entender que vamos ter que fazer uma coisa muito diferente na 
Sede, porque a gente precisa realmente revitalizar e reaproveitar aquele espaço, que para mim é o espaço mais mal 
gasto do Clube, despois do campo de Futebol A que só tem 600 sócios. Respeito, são meus amigos, mas só alguns 
sócios jogam no campo A. Lá na Sede também, é muito espaço, pouco utilizado, mal utilizado, aquilo poderia ser um 
lugar extremamente bem frequentado, então, eu tinha expectativa que um projeto viesse para a Sede. Um projeto 



32/34 

 

como o que estão apresentando para o CCR, um projeto como estão apresentando para o Bem-Estar, mas aí me 
vem uma obra. Então, estou com uma dificuldade, espero que, de novo, de repente ou o Cappellano, ou o Heitor, 
alguém me esclareça para que mude até minha opinião. Mas hoje estou com uma sensação que é capaz de a gente 
gastar o dinheiro aqui e daqui a dois anos descobrir que vai ter de gastar tudo de novo, porque tem uma demanda 
avassaladora vindo aí e que a gente não deu conta. É só isso que tinha a colocar. Obrigado. 
 
Caio Luiz Avancine – Na verdade vou fazer um resumo do meu resumo. Na verdade, a obra pleiteada, realmente a 
Comissão de Obras foi ao local e a condição da Biblioteca hoje é deficitária: umidade, o carpete está cheio de 
problemas, a parte dos móveis também está muito depreciada, então, grande parte desse valor aqui, senão me 
engano 40% se refere a mobiliário. Então, mesmo se mudar de local essa Biblioteca esse mobiliário não vai se 
perder, o que a gente não pode é ficar aguardando, deixar em más condições a Biblioteca, inclusive estragando até 
livros e tudo mais por causa de umidade. Quem olhou a planilha aqui verificou, tem um custo relativo aqui só para 
contenção de umidade, principalmente que vem do piso e das paredes. Em resumo é isso, estarei à disposição se 
tiver uma dúvida a mais aí.  
 
Gilberto De Luccia – ... De fato, o que falou o Presidente da Comissão de Obras, a Biblioteca precisa dessa reforma 
e como ele bem explicou 40% é mobiliário, quer dizer, pode ser transferido, porque num primeiro momento 
imaginava, estando no Plano Diretor: tem de esperar o Plano Diretor para poder fazer a obra, porque possivelmente 
daqui a um tempo essa Biblioteca pode mudar de lugar. Mas mesmo que mude, o que está sendo feito agora é 
extremamente necessário. Agora, o que acho, por exemplo, o “Coworking”, essa ampliação, vai ter uma ampliação 
dessa Biblioteca, justamente é o “Coworking”, mas é muito pequeno isso, então, quem sabe ficaria agora só 
Biblioteca e esse “Coworking” em outro local, já para fazer isso maior e mais fácil inclusive para ser organizado, para 
ser reservado esses locais de trabalho. Então, é isso, em minha opinião deveria ser feita essa reforma e esse 
“Coworking” seria depois arrumado outro local mais adequado para ele, que pelo que notei é muito pequeno. Era só 
isso. Obrigado.  
 
José Manssur (fora do microfone) – Faltam 15 minutos para meia-noite. Já ouvimos dois Conselheiros 
engenheiros, ouvimos o Presidente da Comissão de Obras. O parecer da Comissão de Obras recomenda a 
aprovação, apenas com o acerto da desumidificação. As explicações do Presidente Cappellano com relação ao 
mobiliário daqui pode se utilizar perfeitamente para o mobiliário da Biblioteca, razão pela qual entendo eu que a 
matéria está suficientemente esclarecida. Pediria a V. Sa. que consultasse o Plenário se assim entende também. Se 
assim entender nós já vamos à votação. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Manssur. Aqueles que entenderem que o Plenário já está suficientemente 
esclarecido, permaneçam como estão; aqueles que entenderem o contrário queiram-se levantar. O Plenário está 
suficientemente esclarecido. Vamos entrar em fase de votação. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Collet, a proposta do Gilberto vai ser colocada em votação ou não? 

 
Presidente – Não escuto bem. 
 
- O Conselheiro continua manifestando-se fora do microfone: se vai separar o “Coworking”. 

 
Presidente – Não, aqui estamos no momento só da aprovação da liberação da verba para a obra, a questão do que 
vai ser feito é algo discricionário, compete à Diretoria, ok? Aqueles que forem favoráveis à liberação de recursos do 
Fundo Especial no valor previsto de R$ 418.646,23, para reforma da Biblioteca, com ampliação e implantação de 
área de “Coworking” com entrada independente, ou seja, favorável ao pleito da Diretoria, permaneçam como estão; 
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aqueles que forem contrários queiram-se levantar. Aprovado. Srs. Conselheiros, são 15 para meia-noite, muito 
provavelmente não teremos tempo para enfrentar um novo item, portanto, entendo que devo dar a reunião por 
encerrada. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: prorroga. 

 
Presidente – Se os senhores forem favoráveis à prorrogação da reunião para que prossigamos na apreciação dos 
processos de pauta, permaneçam como estão; aqueles que forem contrários à prorrogação queiram-se levantar. A 
reunião está prorrogada. 
 
 
Item 7 - Apreciação do processo CD-35/2016, referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria, 

para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 236.141,39, para adequação do 
local e construção de Central de Resíduos. 

Caio Luiz Avancine – ... Para quem não sabe, essa entrada de resíduos fica atrás do campo de Futebol, junto 
àquela portaria, quem entra nessa portaria por trás do Clube, vira à direita, naquele corredor ali. Então, o que 
aconteceu? No fim do ano passado, o Departamento de Meio Ambiente contratou uma empresa especializada para 
auditoria nesta área, visando minimizar os impactos ambientais e ampliar o atendimento às conformidades legais, 
onde a reforma da Central de Resíduos foi sugerida como necessária. Com a implantação dessa obra estaremos 
então atendendo a legislação municipal, serão demolidas aquelas construções existentes hoje, que são construções 
antigas, cada uma num padrão, árvores passando dentro das construções. As construções estão irregulares, porque 
estão construídas com recursos não permitidos pela prefeitura, então, elas serão substituídas por contêineres 
metálicos, que está adequado à legislação da prefeitura. E a forma interna desses contêineres será cada um 
individualizado para atender às necessidades. Então, na verdade essa obra vai atender duas coisas principais: 
legalização junto à prefeitura e legalização junto aos órgãos ambientais, uma vez não feita estaremos sujeitos à 
multa de qualquer um desses órgãos. Obrigado.  
 
José Manssur (fora do microfone - pela ordem) – Se tratando de obra necessária a atendimento de legislação e 
meio ambiente, entendo que a matéria está suficientemente esclarecida.  
 
Presidente – Pela manifestação do Plenário, entendo que o Conselho está absolutamente esclarecido, está 
aprovado. Passemos à fase de votação. Sras. e Srs. Conselheiros, aqueles que forem favoráveis à expedição de 
autorização para a Diretoria utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 236.141,39, para adequação 
do local e construção de Central de Resíduos, favorável, portanto, ao pleito da Diretoria, permaneçam como estão; 
aqueles que forem contrários queiram-se levantar. Aprovado à unanimidade.  
 
 
Item 9 - Apreciação do processo CD-34/2016, referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria, 

para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 96.437,77, para reforma do 
Espaço de Funcionários do Departamento de Assistência Social - DAS. 

Flávio Henrique Rosa Tatit – ... Até 2014, o DAS ocupava duas salas do subsolo do prédio administrativo em local 
destinado apenas a funcionários. Nesse subsolo tínhamos também um local para lazer dos funcionários. Na ocasião, 
devido à necessidade de ampliação do restaurante dos funcionários foi necessário que o espaço ocupado pelo DAS 
e para recreação dos funcionários fosse liberado. Como o local atualmente ocupado pelo DAS estava praticamente 
desocupado, sendo usado apenas como alojamento em eventuais eventos realizados no Clube, com praticamente 
nenhum custo, apenas com pintura e readequações das instalações elétricas, em poucos dias o DAS foi transferido 
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provisoriamente para esse local. Na ocasião, como vários setores ocupados pela manutenção estavam sendo 
transferidos da vila da manutenção, que fica atrás do campo de Futebol A para o 2º subsolo do novo 
estacionamento, imaginou-se que após aprovação do projeto que seria enviado ao Conselho, o DAS poderia ser 
transferido à antiga vila de manutenção. Como a Diretoria esclareceu, apesar da atualização do Plano Diretor estar 
prevendo a relocação do DAS, em sua solicitação de reforma está sendo prevista nesse local apenas a troca de piso, 
pintura, instalações de aparelhos de ar condicionado, reforma dos banheiros, ou seja, intervenções mínimas, de tal 
modo que esse local já ficará preparado para no futuro receber outras atividades que estão sendo estudadas no 
Plano Diretor. Portanto, sou a favor da aprovação dessa solicitação.  
 
Presidente - Consulto o Conselho se está suficientemente esclarecido. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam 
como estão, aqueles que entenderem que há necessidade de ouvir novos oradores, queiram se levantar. O Conselho 
está suficientemente esclarecido. Vamos passar à votação. Aqueles que forem favoráveis à expedição de 
autorização pelo Conselho à Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no valor previsto de R$ 96.437,77, 
para reforma do Espaço de Funcionários do Departamento de Assistência Social – DAS, quem for favorável ao 
pedido da Diretoria, permaneça como está, aqueles que forem contrários, queiram se levantar. Aprovado.  
 
 
Item 10 - Várias.  

Não houve, dado o adiantado da hora. 
 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por encerrados os trabalhos 
às 23:58 horas. 

 
* * * 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 668ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 

de janeiro de 2017, com as alterações já dela constantes. 

 
 
 
 

FRANCISCO CARLOS COLLET E SILVA 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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