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ATA DA 670ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 
DE MARÇO DE 2017. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de março do ano dois mil e dezessete, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a lista de presença cento e oitenta e cinco Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Primeiro Secretário: Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo 
Segundo 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 SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os Associados Cesar Palermo Kassab, Suplente do 
Grupo A pela Chapa Pinheiros de Todos Nós, Maria Carolina Bastos Bolzan Piovesan, da Chapa Sou 
+ Pinheiros e José Carlos Rizzo Mirisola Junior, da Chapa Pinheiros de Todos Nós, ambos Suplentes 
do Grupo B, todos convocados para esta Reunião. 

 
 
5) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Apresentou ao Conselho, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: votos de 
pesar: 1) de autoria do Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro subscrita pela Mesa do 
Conselho e pelo Plenário como um todo, pelo falecimento do ex-Conselheiro Adhemar Arnez 
Domingues (Comandante Adhemar), ex-Membro do Conselho Editorial e Internet; 2) proposto pela 
Mesa do Conselho, subscrito pelo Plenário, pelo falecimento do Sr. Luiz Cezar Leão Granieri, irmão do 
Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri; 3) de iniciativa da Mesa do Conselho, pelo 
falecimento da Associada Suely Oliveira Guerra, viúva do ex-Conselheiro Antonio Guerra e avó do 
Conselheiro Filipe Guerra Carralcasaz; 4) proposto pelo Conselheiro Efetivo José Manssur, subscrito 
pela Mesa do Conselho, pelo falecimento da Associada Veterana Victoria Zamariola, mãe do 
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Conselheiro e Secretário da Comissão de Obras Waldemar Arthur Zamariola; votos de louvor: 1) de 
autoria do Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza, ao Associado Alexandre de Moraes, pela 
sua posse como Ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo subscrito o voto os Conselheiros Alberto 
Antonio Pascarelli Fasanaro, Antonio Moreno Neto, Aurea Lucia Ferronato, Carlos Roberto Sá de 
Miranda Bório, Cezar Roberto Leão Granieri, Clovis Bergamo Filho, Eduardo Luiz Malato, Flavia 
Ferronato, Janice Bernardes Couto, José Manssur, José Roberto Coutinho de Arruda, Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, Maria Carolina Bastos Bolzan Piovesan, Maria Elisa 
Cappellano, Max Rolf Heinrich Büssing, Severiano Atanes Netto e Afonso Ferreira de Figueiredo, 
Diretor de Veteranos. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria os 
seguintes documentos: 1) Relatório de Acompanhamento Mensal de fevereiro/2017; 2) cartas enviadas 
pela Diretoria, informando alterações em sua composição no biênio 2015/2017.  
 
Presidente – Referiu-se ao Edital de Abertura de Inscrições publicado no dia 22/04/2017, para as 
chapas que pretendam concorrer à Presidência e Vice-Presidência da Diretoria e ao Conselho Fiscal – 
gestão 2017/2019, explicou que na Agenda das Reuniões e Eventos do Conselho deste ano a Reunião 
Ordinária para eleição está prevista para o dia 24/04. Assim, em estrito cumprimento ao Art. 48 do 
Estatuto Social, a Mesa receberá as inscrições até às 17:00 horas do dia 15/04/2017, sábado, 
considerando que dia 14/04/2017 é feriado nacional (Sexta-feira da Paixão). 
 
Maria Elisa Cappellano – Comunicou a abertura do Restaurante da Sede Social no dia 31 de março, 
propondo voto de louvor às Diretorias de Patrimônio, Restaurantes e de Suprimentos, que cumpriram 
com o prazo acordado. Também propôs voto de louvor à Diretoria de Restaurantes e aos Restaurantes 
Meat – Steak House, tendo em vista que o restaurante da piscina está servindo mais de 280 pratos por 
dia, bem como à Padoca do Clube, que tem sido um sucesso grande entre os associados, com mais 
de 100 pessoas também por abertura. Votos aprovados. 
 
Peter Alfredo Burmester – Reportou que a caixa d’água pinheirense passou por uma grande reforma 
de novembro/2016 a fevereiro/2017, após uma avaliação da estrutura do reservatório por empresa 
especializada, abrangendo, entre outras melhorias, o restauro da construção e impermeabilização 
interna. Prosseguindo, referiu-se ao Torneio Brasil Open de 2017, que contou com a participação de 
tenistas estrangeiros e brasileiros, quando o Clube recebeu cerca de 11 mil visitantes, com uma 
arquibancada montada exclusivamente para os associados, lotada durante todos os dias da exibição, 
destacando atuação das Áreas de Patrimônio e de Serviços Gerais, principalmente Sr. Saito, que 
comandou toda parte técnica, Sr. Pedro Lancsarics, que novamente coordenou toda operação com a 
Koch Tavares e a Diretoria de Marketing, Diretoria Jurídica e todas demais áreas envolvidas, tendo o 
orador colaborado na coordenação. Também deu destaque ao trabalho da Área de Restaurantes, 
principalmente no horário de almoço, todo lounge e as barracas externas, permitindo que o orçamento 
fosse cumprido com cerca de R$300 a R$400 mil, com os outros restaurantes que foram 
movimentados por terceiros, funcionários de empresas. Finalmente, elogiou a rapidez imprimida na 
desmontagem das arquibancadas.  
 
Silvia Schuster – Apresentou os seguintes votos de louvor: 1) à Diretoria de Patrimônio, pela reforma 
do vestiário infantil e pela ampliação do vestiário masculino, que foi dividido em dois espaços, um para 
adultos, outro para crianças de 6 a 12 anos, havendo, ainda, um vestiário infantil com ambiente familiar 
para pais e mães acompanharem seus filhos com até 8 anos; 2) à Diretoria Financeira, pelo recálculo 
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da trimestralidade do Boliche, que reduziu de R$950,00 para R$633,00; 3) aos atletas do Boliche que 
foram campeões por equipe: 1ª divisão - Roberta Rodrigues, Celso Azevedo, Felipe Azevedo, Igor 
Pizzoli e Renan, todos estão elencados, além de terem sido campeões individual feminino, dupla mista, 
dupla masculina, terceto misto e vice no terceto masculino. Na 2ª divisão, em que há muitos 
associados, o Pinheiros foi campeão por equipe, por Clube. Nessa divisão temos muitos associados. 
Estendeu o voto aos atletas Mariana Paschoal, Bira Teodoro, Márcio Paschoal, Nilson Wada e Renato 
Kim. Reportou que além do campeonato por equipes, conquistaram o vice individual feminino: Mariana 
Paschoal; vice dupla masculina, Mariana e Márcio Paschoal; 3º lugar na dupla mista, Maria e Márcio; 
e, o terceto misto, composto por Mariana, Nilson e Renato Kim. Votos aprovados. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Elogiou a gestão do saudoso Associado Roberto Gouveia Quartim, que 
presidiu o Conselho Fiscal, propondo voto de agradecimento ao atual Conselho Fiscal, pelo excelente 
trabalho realizado, em especial nas pessoas dos Conselheiros Fiscais José Roberto de Araújo Cunha 
Junior e Alencar Severino da Costa. Voto aprovado. Associou-se ao voto de louvor consignado ao 
Associado Alexandre de Moraes pela posse no Superior Tribunal Federal. Prosseguiu, dizendo que é 
muito curto o prazo para inscrição de candidatos à Diretoria e ao Conselho Fiscal, de 22/03 a 15/04 e, 
por essa razão, não conhece ainda todos os concorrentes, suas plataformas. Manifestou seu voto de 
contrariedade, esperando que esse prazo seja aumentado em futuras eleições. Finalizando, alertou a 
Diretoria atual e a futura para o fato de o Presidente da Confederação Brasileira de Desporto Aquático 
ter sido afastado judicialmente. 
 
Presidente – Submeteu ao Plenário voto de congratulações e agradecimento, em nome dos 
Associados, proposto pelo Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, ao Prefeito Regional de 
Pinheiros, Paulo Matias, por ter atendido ao pedido de associados do Clube no sentido de pulverizar e 
colocar inseticidas nas margens do Rio Pinheiros. Proposta aprovada. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Associando-se ao voto de louvor antes consignado, elogiou a inovação 
feita pelo Diretor de Área de Restaurantes, José Marlon Salvador Barroso, destacando a atuação de 
sua equipe de Diretoria, Ricardo Canepa Barbosa em TI, José Alípio de Barros com o Planejamento e 
Luiz Henrique Pugliezi De Bessa, inclusive mencionando a implantação de um aplicativo de 
autoatendimento no Meat Steak House. Propôs voto de reconhecimento à Diretoria de Patrimônio, na 
pessoa do Diretor Adjunto de Manutenção, José Roberto Carneiro Novaes Junior, pelas providências 
que já está tomando com relação a uma árvore próxima à Churrasqueira que poderia causar acidentes, 
conforme lhe respondeu por e-mail o Diretor Adjunto de Sustentabilidade e Projetos Especiais, Álvaro 
Rafael Mendes Latorre, cuja atuação também elogiou. Votos aprovados. 
 
Presidente – A pedido de alguns Conselheiros que se incomodaram com a generalização do resultado 
da votação, pediu àqueles que se interessassem em subscrever o voto consignado ao Dr. Alexandre 
de Moraes que informassem à Secretaria até o final da reunião.  
 
Élida Pugliezi de Bessa – Propôs voto de louvor à Diretoria, pela reforma do Jardim de Infância Tia 
Lucy, discorrendo pormenorizadamente sobre a modernização das instalações. Proposta aprovada. 
 
José Manssur – Leu manifestação que entregou à Mesa por escrito, aderindo ao voto de 
congratulações consignado ao Ministro Alexandre de Moraes, a saber: “... Sempre que tenho 
oportunidade regimental, Sr. Presidente, de propor voto de louvor ou de congratulações o faço 
realçando a notória excelência de nosso corpo associativo, composto de pessoas que mercê de suas 
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atividades quer sejam de natureza pública, como decorrentes de iniciativa privada, honram e dignificam 
a sociedade brasileira. E nesta oportunidade repete-se a mesma sobredita premissa. Realmente, Sr. 
Presidente, ínclito associado de nossa modelar Instituição, na quarta-feira passada, dia 22, tomou 
posse em sessão solene nas elevadas atribuições de Ministro do excelso Supremo Tribunal Federal, 
todos já identificaram por certo graças inclusive ao voto conduzido por V. Sa., que me refiro à figura do 
ilustre Associado, notável Professor de Direito Constitucional, Dr. Alexandre de Moraes. E foi com 
enorme honra, Sr. Presidente, e digo isso com muita emoção, que juntamente com Lucila, minha 
esposa, compareci à posse do digno associado do Esporte Clube Pinheiros, fazendo não apenas em 
nomini próprio, mas questão quando do cumprimento que o fazia também e certamente em nome 
expressivo deste Colegiado. Posto isso, Sr. Presidente, é que com o máximo respeito proponho para 
que fique consignado em Ata este voto de congratulações ao preclaro Ministro, Professor Alexandre e 
Moraes, que ao meu ver referiu-se a este Clube na presença de todos seus pares e de outros ilustres 
membros da República que se encontravam presentes, para que fique consignada esta homenagem, 
embora singela, oficiando-se em seguida o ilustre associado, dando-lhes ciência desta justa 
homenagem.”. 
 
Severiano Atanes Netto – Manifestou-se como Presidente da Comissão de Higiene e Saúde, 
observou a responsabilidade da assepsia das mãos na entrada dos restaurantes e saída dos 
banheiros, com o objetivo de diminuir a transmissão de infecções que se dá por microorganismos 
através da via oral e pelos dedos das mãos. Informou que a Comissão propôs à Diretoria a instalação 
de dispensadores de álcool gel em locais com melhor visibilidade e sinalização de sua existência e 
localização de onde estão colocados, a conscientização da necessidade do seu uso através de placas, 
cartazes, eventualmente através da Revista mensal e de todas as outras mídias internas do Clube 
através de campanha específica, do mesmo modo que observou ser grande o número de associados 
que saem dos banheiros sem lavar as mãos. Assim, cuidado especial faz-se necessário quanto ao uso 
de higienizantes, de espuma de sabão nos banheiros, campanha e outros avisos sobre este assunto. 
Em resumo, o objetivo dessa campanha é diminuir o risco de se contrair infecções no Clube, além de 
mantermos em nossas dependências comportamento civilizado. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Congratulou-se com a Diretoria que atendendo ao anseio dos 
frequentadores do cinema, que reivindicavam um equipamento compatível com a coletividade 
pinheirense, adquiriu um projetor de alta definição, de última geração, modelo K, com amplificadores 
também de última geração, permitindo a exibição no Clube de filmes de qualidade, inclusive aqueles 
exibidos nas redes externas e lançamentos. Aprovado. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs voto de louvor ao Conselheiro Heitor Ferreira Tonissi, pelo 
trabalho desenvolvido na elaboração da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento, extensivo aos 
demais colaboradores. Destacou a qualidade do trabalho presentado. Aduziu que o essencial é que 
não foi feito um novo projeto; foi dada sequência ao que já havia sido feito a respeito no Clube, 
sequência esta que ele, orador, espera que os próximos Diretores e Presidentes mantenham. Voto 
aprovado. 
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6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – “A Voz do Conselheiro”. 

José Luiz Toloza Oliveira Costa (para requerimento) – Presidente Collet, tenho um requerimento a 
fazer a Vossa Senhoria com relação “A Voz do Conselheiro”. A matéria para inscrição carece de uma 
regulamentação. Hoje aconteceu um incidente, Presidente Collet. O Conselheiro Fernando Xavier 
chegou à sala do Conselho por volta das 15h20, 15h30 e pelo que temos conhecimento a sala do 
Conselho, ou seja, o Expediente que dá início aos trabalhos do Conselho se iniciam às 18h30. Então, 
presume-se que as inscrições para “A Voz do Conselheiro” tenham início às 18h30. Não obstante, o 
Conselheiro Fernando Xavier entrou na sala do Conselho por volta das 15h20. Lá havia honradas 
Conselheiras, ao que parece número de três ou quatro que disseram ao Conselheiro Fernando Xavier 
que ele não poderia se inscrever na Voz do Conselheiro porque essas quatro pessoas ali já se 
encontravam. O Conselheiro aguardou juntamente com outros Conselheiros. Desceu ao restaurante 
aqui embaixo e para surpresa do Conselheiro outra pessoa que não se encontrava na sala se 
inscreveu. Presidente, não quero aqui causar polêmica, muito pelo contrário, em que pese um 
incidente de menor importância, mas conheço seu caráter democrático. Acho que este Conselheiro 
chegou bem antes do horário e acho que V. Exa. deveria abrir uma exceção e ouvi-lo, porque de fato 
há várias testemunhas que comprovam que este Conselheiro chegou às 15h30 para se inscrever na 
Voz do Conselheiro. Sei, repito, conheço seu caráter democrático e acho que V. Sa. dará uma solução 
a essa questão. Ou então irá regulamentar essa norma de inscrição, porque daqui a pouco a pessoa 
começará a dormir aqui na sala do Conselho para se inscrever para isso. Então, precisamos 
regulamentar isso, Presidente. Era o meu pedido. Muito obrigado.  
 
Presidente – Dr. Toloza, hoje o Dr. Fernando Xavier compareceu à Presidência do Conselho 
Deliberativo retratando o que V. Sa. disse agora ao microfone. O Dr. Fernando Xavier inclusive pediu 
providências administrativas à Mesa do Conselho para que advirta inclusive se for o caso se alguém 
guardou lugar, se alguém fez alguma coisa que tenha de algum modo prejudicado a fila, é uma 
verdadeira fila que ocorre a partir de 15h, embora o Expediente do Conselho se inicia... 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – 18h30. 
 
Presidente – Um minutinho, por favor, Conselheiro. Também acho que esse sistema de inscrição para 
“A Voz do Conselheiro” demanda aperfeiçoamento para evitar esse tipo de situação. Gostaria muito de 
ouvir o Dr. Fernando Xavier, ele sempre tem algo interessante a acrescentar, mas não posso, Dr. 
Toloza, neste momento deferir algo que vá contra o Regimento. Não posso permitir que ele seja o 
quinto a falar, porque isso poderia suscitar outras reclamações também de alguém que alegue que 
chegou antes. Então, é um procedimento administrativo que vai ser devidamente instruído para 
apurarmos essa situação. Ele desistiu e depois para sua surpresa outro que não estava lá no momento 
chegou e acabou por se inscrever. É lamentável, isso não pode ocorrer, mas também não posso abrir 
exceção. É lamentável e o Conselho vai instruir o Administrativo respectivo, Dr. Toloza, e ver a postura 
que tomará a partir desse lamentável episódio. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Pois não. 
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Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Como é que o quarto vai falar se ele chegou depois? 
 
Presidente – Tenho que me fiar na lista que recebo, não me cabe perquirir quem estava e quem não 
estava. A Mesa vai ouvir os quatro que estão aqui inscritos. O único que reclamou do assunto foi o Dr. 
Fernando Xavier. Ele já tomou por termo sua reclamação e o Conselho vai instruir o processo 
respectivo para chegar a alguma conclusão. Hoje a Mesa vai ouvir os que estão inscritos. 
 
Clovis Bergamo Filho – Presidente, gostaria só de relatar. Várias vezes segui o processo, que não é 
um processo novo, é um ambiente cortês, é um ambiente que todo mundo respeita todo mundo, às 
vezes você chega num horário aqui cedo, tem de chegar mais cedo. Realmente todo mundo sabe 
como funciona, às vezes você chega e tem quatro pessoas sentadas nas cadeiras aguardando 
abertura dos trabalhos. E nunca, por anos fiz uso desse Expediente, nunca vi uma não conformidade e 
um ambiente árido, como está sendo relatado. Então, acho que teve algum equívoco, porque sempre 
em minha vivência de vários anos que participei desse processo foi um ambiente cortês e todos os 
Conselheiros respeitando mutuamente. Então, gostaria de deixar claro, para não gerar nenhuma não 
conformidade perante os excelentes funcionários do Conselho, que fazem um digno trabalho e muito 
bem feito. 
 
Presidente – Perdão, Conselheiro, não há nenhuma reclamação contra funcionário algum do 
Conselho, o episódio relatado é anterior à posição dos funcionários do Conselho, não tem 
absolutamente nada a ver com os funcionários do Conselho. 
 
Élida Pugliezi de Bessa – Sr. Presidente, estou inscrita. Cheguei aqui às 15h15 e quando cheguei já 
estavam lá D. Wilma e Maria Elisa Cappellano, aí chegou o Max. Então éramos ali os quatro. 
Estávamos lá quando chegou esse senhor. O que ocorreu foi exatamente isso, o seu Peter se 
antecipou na mesa, foi lá e assinou. Acontece que ele foi na nossa frente, estávamos todos ali, ele 
chegou e se enganou, essa é a realidade, ele se enganou em assinar a pasta. D. Wilma está aí desde 
às 15h15, foi lá reivindicar o lugar dela e na mesa disseram: não podemos rasurar. Foi exatamente 
isso que aconteceu, ninguém invadiu o lugar de ninguém e ninguém tirou o lugar de ninguém. É só 
isso. Obrigada.  
 
Presidente – Ou seja, não seria, pelo que a senhora está retratando, o quarto o Dr. Fernando Xavier e 
sim a D. Wilma Gonçalves. 
 
Élida Pugliezi de Bessa – Ela estava desde às 15h15, ela chegou antes de mim. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, tendo esclarecida a questão, discutida em hora 
equivocada, podemos prosseguir a reunião?  
 
Presidente – Vamos prosseguir... 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Presidente Collet, acho que a vez é da D. Wilma, concordo 
plenamente. Se ela abriu mão de falar na Voz do Conselheiro, então teria que ter sido eu e não o 
Conselheiro Peter, essa foi minha reclamação. 
 
Presidente – Evidentemente que vou dar prosseguimento, Conselheiro, mas o fato que está sendo 
retratado aqui, inclusive por Conselheiros é muito grave, porque implica numa incorreção da lista de 
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preferência para se manifestar. Quer dizer, é muito grave. O senhor tem de ter paciência, queremos 
dar prosseguimento, mas é algo que a Mesa também está perplexa com o que aconteceu, não acho 
razoável que um Conselheiro se antecipe a outro, assinando e em seguida alguém na mesa diz que 
não pode rasurar. Portanto, ratifica o equívoco perpetrado. Estou perplexo, acho muito sério isso. 
 
Peter Alfredo Burmester – Não estou sabendo de nada desse equívoco. Cheguei às 15h30, não vi o 
Conselheiro... 
 
Fernando Silva Xavier Junior (fora do microfone) – Você não chegou às 15h30 lá. 
 
Peter Alfredo Burmester – Às 15h30. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (fora do microfone) – Não, eu cheguei às 15h40, o senhor chegou 40 
minutos depois, que fiquei sentado no banco lá fora. 
 
Peter Alfredo Burmester – Eu não fiquei lá fora. 
 
Presidente – Srs. Conselheiros, não vamos... 
 
Peter Alfredo Burmester – Fiquei lá em cima aguardando o momento de se inscrever, simplesmente 
isso. Desconhecia que você estava lá também. 
 
Presidente – Srs. Conselheiros, não vai haver debate, o Conselheiro Peter já deu o esclarecimento 
dele. Agora, no momento não tem outra forma de agir senão ouvirmos os que estão inscritos. Mas 
esse procedimento vai ser apurado, já está instaurado no Conselho Deliberativo e vamos apurar 
direitinho o que aconteceu. Acho lamentável episódio semelhante, se de fato ocorreu. Com a palavra a 
Conselheira Maria Elisa Cappellano. 
 
Maria Elisa Cappellano – ... Vim pedir aqui na Voz, são algumas solicitações que tenho ouvido dos 
associados. Diversos sócios estão me questionando se haverá extensão e se a programação das 
aulas de patins que teve agora no começo do ano vai ser estendida. Foram umas aulas gratuitas para 
a gente testar se havia interesse dos sócios. E tenho recebido várias solicitações que realmente tem 
interesse, não só para as crianças quanto para os adultos também. Então, se há uma maneira de a 
Diretoria avaliar a possibilidade de dar continuidade a essas aulas de patinação. São mais duas... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Conselheira, só um minutinho. Por favor, vamos ouvir a colega da Tribuna, por gentileza. 
Prossiga, Conselheira. 
 
Maria Elisa Cappellano – O que falo é importante, é solicitação dos sócios. Outra solicitação é que 
fosse estudada uma maneira dos sócios que entram nas garagens com suas bicicletas dentro dos 
carros têm de retirar. Eles moram longe, querem começar o exercício aqui do Clube, quando chegam, 
entram com a bicicleta na garagem e não conseguem sair nem pela saída dos carros, porque não 
pode, nem dentro do Clube. Então, é para a Diretoria pensar numa viabilidade dessa bicicleta poder vir 
dentro de um carro, ser retirada e ele poder começar o exercício ali da saída da garagem. Aí não sei, é 
uma questão de ser avaliado como fazer essa retirada. Também concernente às bicicletas, que fosse 
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estudada a viabilidade de colocar cobertura nos locais onde as bicicletas são guardadas durante a 
estadia dos sócios no Clube. Todo mundo sabe que esse meio de locomoção tem crescido muito na 
cidade de São Paulo como um meio de locomoção alternativo, os sócios vêm de bicicleta para o Clube 
e às vezes começa a chover, eles estão dentro do Clube. Eles têm abrigo, mas as bicicletas não. 
Então, que fosse colocada cobertura nos locais onde as pessoas estacionam as bicicletas. São essas 
minhas solicitações em nome dos associados. Obrigada.  
 
Presidente – Pela manifestação do Plenário, aprovado. Conselheiro Max Büssing, em seguida falará a 
Conselheira Élida. 
 
Max Rolf Heinrich Büssing – ... Em virtude da reabertura do restaurante da nossa Sede, que ficou 
muito bom, gostaria de pedir a viabilidade que o restaurante tivesse seu serviço À la carte e também 
de peso, se fosse possível os dois juntos. Os sócios estão pedindo isso, para ver se pode, porque nem 
todos gostam de quilo, então, no mesmo local ser À la carte também. E gostaria de aproveitar e pedir, 
na lanchonete do Boliche tem um quadro na cancha, o jogador aperta o botão e aparece lá no fundo, 
ao lado da cozinha o número da cancha que está pedindo o serviço ao garçom. Que fosse mais rápido 
o atendimento, porque pedi um pãozinho de queijo, que tinha bastante lá. Esperei mais de três horas, o 
jogo acabou e fui embora. 
 
- Risos no plenário. 

 
Max Rolf Heinrich Büssing – Agradeço muito. Obrigado.  
 
Presidente – Pela manifestação do Plenário, aprovado o encaminhamento à Diretoria. Com a palavra 
a Conselheira Élida de Bessa, em seguida falará o Conselheiro Peter Burmester. 
 
Élida Pugliezi de Bessa – Boa noite a todos. Conforme minha solicitação a esta Diretoria há mais ou 
menos um ano, que fosse revisado o formato dos banners. Formato esse dispendioso não só em 
termos de custo de produção, bem como uma grande sobra de material descartado. Inconformada com 
isso, agora vou perguntar ao Presidente Cappellano, já conversamos a respeito, gostaria de saber, 
porque fui questionada e estou sendo questionada por alguns sócios, aliás, muitos: quando será 
entregue uma solução mais econômica para o Clube quanto a esses banners? Qual a mudança e o 
que está sendo feito? Essa é uma solicitação. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Com licença, posso dar um esclarecimento? 
 
Élida Pugliezi de Bessa – Pois não. 
 
Presidente – Não tem aparte em Voz do Conselheiro. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Desculpe-me, tinha esquecido, perdão. Depois falarei com você 
sobre isso. 
 
Élida Pugliezi de Bessa – Está bom. Também quero pedir à Diretoria, ao Presidente Cappellano 
novamente, que aumente o horário no bar do Boliche. Temos jogos agora em campeonatos que vão 
até às 23h30 e o bar está fechando às 20h. Então, quando termina o jogo a pessoa tem fome, mas não 
tem o que comer, porque o bar já fechou. 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário: fecha às 23h. 

 
Élida Pugliezi de Bessa – Tem equipe que joga até às 23h30. O que estou reivindicando 
naturalmente é o horário do Boliche. Essa última é muito delicada, mas vou fazer. É uma solicitação 
que vem por diversos associados me questionar, se há alguma atitude que se possa tomar para exigir 
que os Conselheiros entendam como denigre a imagem desta Casa, bem como dos representantes 
dela, ou seja, de nós, as atitudes desrespeitosas e ataques infundados que acontecem nas redes 
sociais. O que poderia fazer este Conselho e até mesmo a Diretoria para que haja um código de ética, 
os sócios se sentem incomodados. Eu me sinto, é por isso que vim reivindicar.  
 
Presidente – Pela manifestação do Plenário, será encaminhado à Diretoria. Com a palavra o 
Conselheiro Peter Burmester. 
 
Peter Alfredo Burmester – ... Venho solicitar que a Diretoria inicie estudo bastante rápido, se 
possível, para aquisição de novas bicicletas horizontais e verticais, porque as atuais encontram-se 
sumamente quebradas, desgastadas. E que se faça isso com certa urgência para que a gente atenda 
aos nossos usuários dessas bicicletas no Fitness, de muita importância, que vem sido requisitado 
constantemente. Essa é a primeira solicitação. 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Silêncio, por gentileza, há um Conselheiro na Tribuna. 
 
Peter Alfredo Burmester – Outrossim, com a introdução de filmes novos que vamos iniciar agora é 
importante que com a compra do equipamento a distribuição de ingressos, porque haverá uma procura 
muito grande, o cinema terá muito mais chão para fazer as aplicações, as demonstrações, que a gente 
faça distribuição de ingressos até 48 horas antes da exibição do filme, para evitar filas, descontentes e 
tenhamos isso bastante regulado. Somente isso.  
 
Presidente – Será encaminhado à Diretoria. Quero ponderar outro aspecto sobre o episódio retratado 
pelo Conselheiro Toloza, pelo Dr. Fernando Xavier, pela Conselheira Élida, pela manifestação 
silenciosa da D. Wilma Gonçalves, que acho esse assunto retratado muito grave, acho que diz respeito 
a decoro que o Conselheiro precisa ter. Então, o Conselheiro Deliberativo através da sua Secretaria, 
eventualmente algum membro que queira colaborar nesse sentido participará de uma Comissão 
Especial para apurar esse fato, que reputo, digo mais uma vez, grave. Vamos dar prosseguimento. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 669ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 20 de fevereiro de 

2017. 

Presidente – Não há inscritos. 
 
Marcos Martins Paulino (fora do microfone) – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Pois não. 
 
Marcos Martins Paulino – Gostaria de solicitar duas retificações na Ata, é possível? 
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Presidente – Pois não. Deixe-me pegar a Ata aqui. 
 
Marcos Martins Paulino – É muito simples, Presidente. 
 
Presidente – É simples, mas vamos acompanhar aqui, Dr. Paulino. 
 
Marcos Martins Paulino – Uma delas já parcialmente foi atendida. Na reunião passada cometi em 
minha visão dois deslizes vernaculares, de linguagem. O primeiro deles corrigi no próprio momento da 
reunião, quando falei que o parecer da Comissão Jurídica era ensaboado. Na verdade, quero substituir 
por inconclusivo. 
 
Presidente – Dr. Paulino, sabe o que acontece? Vossa Excelência inclusive se retratou na 
oportunidade. 
 
Marcos Martins Paulino – Não me retratei, pedi para dizer que retirei o ensaboado. Gostaria de 
colocar porque senão fica prejudicado, está retirado, mas não tem outro termo. 
 
Presidente – O problema é que a Ata tem que retratar o que foi dito. Vossa Senhoria disse 
ensaboado, embora tenha corrigido em seguida. 
 
Marcos Martins Paulino – Então, retirei. 
 
Presidente – Mas consta da Ata. 
 
Marcos Martins Paulino – Não pode substituir? 
 
Presidente – Não pode substituir, porque na oportunidade V. Sa. falou a palavra. 
 
Marcos Martins Paulino – Então, se não pode retirar nem vou falar a segunda. Mantém tudo que está 
na Ata. Obrigado. 
 
Presidente – Dr. Montoro, o senhor quer falar, vá ao microfone. O senhor está querendo falar alguma 
coisa? 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não. 
 
Presidente – Estava dando uma satisfação ao meu amigo Marcos Paulino. Não pode retificar o que foi 
dito, essa é a questão, a Ata tem que retratar o que foi dito na oportunidade, só isso. Não há mais 
inscritos. Quem for favorável à aprovação da Ata, fique como está; quem for contrário queira se 
levantar. ... Ata aprovada. 
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Item 3 - Apreciação de Recurso Ordinário interposto por Associado, contra pena de 

suspensão por trinta (30) dias, que lhe foi aplicada pela Diretoria em decorrência 
do processo administrativo disciplinar nº P.D. 35/16 (reincluído em pauta cf Art. 

38, V, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo). 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2017, referente à revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento proposta pela Diretoria. 

Presidente – Na reunião plenária de 30 de agosto de 2010, pela Resolução 11/2010 foi aprovado o 
Plano Diretor de Desenvolvimento proposto pela Diretoria, que engloba o Master Plan, observadas as 
seguintes premissas: O Plano Diretor de Desenvolvimento é concebido para viger pelo prazo de 10 
anos, com acompanhamento anual e revisão a cada dois anos; O Plano Diretor de Desenvolvimento 
visa propiciar orientação segura às administrações do Clube, no período de sua vigência, dando-lhes 
uma diretriz do planejamento estratégico a ser observado, bem como os projetos, tendo como 
consequência o Plano Diretor de Obras. A aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento não 
significa autorização para execução obrigatória das obras nele contempladas, por isso que a 
implementação de um projeto ou obra depende, necessariamente, da inclusão no Plano de Ação e 
Proposta Orçamentária do ano seguinte, bem como aprovação das obras e reformas, conforme 
previsto no Regulamento Geral. Em caso de realização de obra ou projeto, aprovado pelo Plano Diretor 
de Desenvolvimento haverá necessariamente que ser aprovado aqui no Conselho Deliberativo. O atual 
trabalho do PDD foi dividido em duas fases de implementação. A fase 1 que ora é apresentada 
apresenta caráter orientativo, relaciona-se à abordagem integrada dos diversos setores do Clube e 
contempla a validação dos elementos estratégicos: missão, visão e valores do Clube, definidos no 
trabalho de 2009, a partir dos quais foram estabelecidas diretrizes de orientação futura por meio de 
proposições de objetivos e estratégias, e outro, correspondente sugestão de intervenção na 
implantação geral do Clube em nível de zoneamento físico. Estas fundamentarão a elaboração da fase 
2, quando serão desenvolvidos e definidos os programas, projetos de recursos por meio de planos de 
ações setoriais, a fim de dar rumo para evolução sustentável e planejada de maneira objetiva, factível, 
equilibrada e principalmente em consonância aos valores, tradição e finalidade do Esporte Clube 
Pinheiros. Projetos e obras decorrentes dos planos de ação deverão ser devidamente encaminhadas 
ao Conselho Deliberativo, a fim que sejam aprovadas ou rejeitadas. Então, estamos apenas agora 
discutindo a fase 1, não estamos na fase de obras, são apenas diretrizes que serão analisadas pelos 
Srs. Conselheiros e decididas ao final dos debates. O Conselheiro Heitor Tonissi foi o Coordenador do 
Plano Diretor, conhece profundamente o Plano Diretor e pediu para que pudesse falar por meia hora. 
Evidentemente que a Presidência do Conselho não pode deferir semelhante pedido, porém, pode e vai 
fazê-lo, submeter ao Plenário para saber se o Plenário quer ouvir o Conselheiro Heitor, Coordenador 
do Plano Diretor, por 30 minutos ou não. Aqueles que forem favoráveis a que o Conselheiro Heitor fale 
por 30 minutos, fiquem como estão; os que forem contrários queiram se levantar.  A maioria concorda 
que o Conselheiro Heitor fale por 30 minutos. Conselheiro Heitor é o primeiro inscrito, está com a 
palavra, em seguida falará o Conselheiro Flávio Rosa Tatit. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – ... Antes de começar minha explanação quero aproveitar a oportunidade 
para fazer alguns agradecimentos. Primeiramente à Presidência do Conselho pelo apoio permanente 
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durante todo processo, à Diretoria pela confiança e pelas condições de trabalho apresentado, em 
especial pela postura imparcial e também a todos os envolvidos que de alguma forma contribuíram 
para conclusão dessa primeira fase. Bom, atendendo à solicitação de alguns que não puderam 
comparecer nas outras apresentações e a fim de reforçar o entendimento do que estamos deliberando, 
vou fazer uma breve explanação do trabalho. Mas devido ao curto tempo e também considerando que 
o caderno com a íntegra do trabalho já se encontra com os senhores serão apresentados através de 
uma síntese bem apertada, apenas alguns quadros básicos e o conceito do trabalho. 
 
- É feita a exposição, com a exibição de dados no telão. 

 
Heitor Ferreira Tonissi – Aqui são demonstrados alguns indicadores atuais da nossa situação de 
construção em relação à legislação e nossa área total de quase 170 mil metros quadrados e uma área 
construída atual de quase 57 mil metros quadrados. Importante aqui é termos o conhecimento que 
para todos esses índices tanto coeficiente de aproveitamento quanto taxa de ocupação, taxa de 
permeabilidade o Clube se encontra em conformidade. E ainda há uma folga em potencial para se 
efetuar as adequações necessárias. No caderno há um capítulo específico que explica de maneira 
mais detalhada nossa classificação e a situação perante os parâmetros urbanísticos oficiais. Hoje o 
Clube conta com quase 39 mil associados, sendo que há um pequeno porcentual maior do sexo 
feminino e há um dado aí interessante, que nas primeiras faixas etárias, na faixa de crianças e 
adolescentes essa situação se muda, havendo um equilíbrio nas faixas intermediárias, sendo que a 
partir dos 60 anos volta a ter a predominância do sexo feminino. Esse gráfico mostra a relação entre 
associados contribuintes e isentos. E o interessante é observar aqui que há 20 anos a relação entre 
sócios contribuintes e isentos tínhamos para cada isento 5,35 contribuintes e o número dessa relação 
hoje caiu praticamente pela metade. E apesar das mudanças de regras na Veteranice no ano de 2007, 
a tendência é que esse número de isentos que hoje se encontra em torno de 10 mil associados 
aumente, fazendo ainda com que o número dessa relação caia um pouco nos próximos anos. Aqui são 
os termos estatutários da nossa finalidade, onde destaca o esporte como objetivo fundamental, 
complementado pelas atividades de caráter social, cultural, recreativo, de saúde e de lazer. Fizemos 
questão de ressaltar esse elemento em todo trabalho, porque consideramos um dos principais guias a 
nortear as nossas decisões e proposições. Bom, partimos basicamente do entendimento que o Plano 
Diretor é um organismo vivo e dinâmico que tem a finalidade principal de garantir que a evolução do 
Clube ocorra sempre de maneira planejada, permanente, sustentável, independente de partidarismos e 
atreladas às diretrizes previamente traçadas, sempre com propósito mais a longo prazo de orientar as 
ações não só de uma gestão ou outra, mas das sucessivas Diretorias e Conselho. Aqui acho que vale 
destacar que para o Plano Diretor realmente ser efetivo é desejável que ele funcione como instrumento 
de ligação entre as funções de representante do associado do Conselho e as funções executivas da 
Diretoria. Esse quadro traz aí o que o Presidente Collet já explanou e é muito importante, porque 
mostra como o trabalho foi dividido. Foi em duas fases. E a primeira que estamos entregando 
apresentou um caráter orientativo através de uma abordagem integrada, cujo objetivo foi a definição 
das diretrizes e estratégias, estabelecendo o que fazer e por que fazer em todos os segmentos. E a 
ideia é que ela seja derivada para a segunda fase para possibilitar abordagem por setores. E a 
execução dos objetivos estabelecidos na primeira através da definição dos Planos de Ação, onde 
serão detalhados e definidos aspectos, como prazos, recursos financeiros e meio de execução. Então, 
aqui é importante que se compreenda que o que estamos deliberando hoje é essa primeira fase para 
posterior prosseguimento para a fase 2, essa, sim, de caráter executivo. Uma das principais premissas 
do trabalho foi buscar a participação dos associados e para isso imprimimos uma série de ações. Logo 
no início fizemos uma reunião de alinhamento com o Conselho reconstrutivo da Comissão, composto 
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por todos os ex-Presidentes de Diretoria e do Conselho e na sequência realizamos uma apresentação 
no Conselho com objetivo de explanar metodologia do trabalho e também para proporcionar a 
participação dos eventuais interessados. Também nessa época, que foi em outubro de 2015, abrimos 
um canal de contato com os associados através do e-mail específico. E na sequência houve a 
realização da pesquisa com ampla divulgação pelos diversos meios. Ao final do processo, tivemos dez 
matérias divulgadas na nossa Revista, oito apresentações de debates com diferentes públicos e a 
participação de 81 associados através dos grupos setoriais. No início do processo também foi 
realizado através de uma empresa especializada pesquisa com os associados. Esse quadro mostra os 
objetivos específicos da pesquisa, mas basicamente visou a identificação das necessidades do Clube, 
as expetativas e anseios coletivos dos associados. Mas é importante aqui destacar que não nos 
utilizamos somente para entender a realidade do Clube, também nos embasamos nos levantamentos 
realizados pelos grupos setoriais e uma série de entrevistas e reuniões realizadas com funcionários, 
Diretores, ex-Diretores, Diretores Adjuntos e também em pesquisa em consultas aos Planos e 
trabalhos anteriores. A pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira de foco qualitativo e a 
segunda de foco quantitativo. Na primeira se utilizou de um método exploratório, com 140 associados 
divididos em grupos, onde houve discussões e entrevistas. E a partir disso foi possível estabelecimento 
de hipóteses, que gerou na segunda fase a construção de 300 questões divididas em sete segmentos, 
que foram disponibilizados aos associados através de formulários eletrônicos, ficando disponível por 
60 dias. Ao final tivemos 1155 respondentes. O caderno completo do resultado da pesquisa é bastante 
interessante e detalhado e encontra-se na sala do Conselho para quem quiser consultar. 
Direcionamento estratégico. Assim como é importante num trabalho de planejamento estratégico 
observar a definição da finalidade da Instituição, é necessário também observar as definições de 
missão, visão e valores. Esses elementos foram definidos num trabalho anterior, de 2009, e não está 
sendo feitanenhuma alteração, porque se entende totalmente adequado aos propósitos do Clube. 
Assim como esse conjunto de valores também foi definido no trabalho de 2009, também estamos 
validando, porque é uma série de crenças e princípios totalmente condizentes com a nossa cultura e 
história. A partir desses elementos foi definido esse conjunto de políticas que serviu para nortear a 
definição dos objetivos e estratégias por cada setor. Ou seja, sustentabilidade não somente no aspecto 
econômico e financeiro, mas sim em todos os seus setores. Equilíbrio entre custos e receitas. 
Prioridade sempre nos associados. Alinhamento com a finalidade e tradição do Clube. Zelo pela 
excelência conquistada no esporte. Valorização do patrimônio. Eficiência como um meio para 
ampliação da qualidade e redução dos custos nas diversas operações. E atuação sempre com 
responsabilidade ambiental. Então, isso embasou toda definição do conjunto de estratégias. Então, 
com todo esse embasamento, mais as pesquisas e levantamentos, ou seja, um profundo diagnóstico, 
foram geradas 28 estratégias nessas oito áreas de atuação. Cada uma com seu objetivo específico. 
Nas outras apresentações fizemos a explanação e detalhamento de cada estratégia, não será possível 
isso aqui hoje, mas elas encontram-se devidamente justificadas aí no caderno. O importante aqui é 
que haja entendimento de que esse conjunto de diretrizes é o coração dessa etapa do trabalho, foi isso 
que norteou também e ocasionou algumas demandas físicas que estão sendo propostas em nível de 
zoneamento físico. Então, para atender algumas fragilidades em nossa atual ocupação física e 
também essas demandas decorrentes do estabelecimento das diretrizes contamos com assessoria 
profissional através do escritório do arquiteto Pedro Taddei, que realizou também uma série de 
diagnósticos e proposições. E para orientar essas proposições nos utilizamos dessa série de 
premissas voltadas exclusivamente para a área de infraestrutura. Algumas são básicas e gerais, de 
modo que não vou citar, mas existem outras que são mais específicas a nossa condição, como, por 
exemplo, vale ressaltar que o conceito de privilegiar as áreas verdes e livres, principalmente as 
centrais. E disso decorre a indicação de se construir preferencialmente ao longo do nosso perímetro, 
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promovendo sempre a verticalização quando possível. O outro conceito novo que se mostra 
necessário, que estamos colocando aqui é o rebalanceamento do Clube conforme a frequência das 
atividades. Por fim vale citar essas duas últimas, que tem o objetivo de trazer eficiência e redução de 
custo em diversas atividades através da recomendação de centralização de várias atividades de apoio, 
incremento da utilização de tecnologia e automação. Esse desenho traz a nossa atual situação de 
implantação física e foi o que embasou as proposições em nível de zoneamento. Aqui acho que o mais 
importante é observar que o nosso miolo, mesmo com as construções ocorridas durante o tempo está 
preservado com áreas verdes e livres. E entendemos que a manutenção dessa condição deve ser a 
grande premissa para as implantações futuras que se fizerem necessárias. Esse quadro mostra 
distribuição da frequência pelos espaços do Clube, isso é intrínseco às características das atividades e 
das edificações. De qualquer forma demonstra que hoje o Clube encontra-se mais adensado para o 
lado da Hans Nobiling. E a fim de trazer mais conforto e evitar conflitos funcionais de diversas 
operações é necessário pensarmos em medidas que tragam reequilíbrio nessa implantação geral do 
Clube. Com tudo isso e de maneira resumida, tiveram as proposições que foram colocadas em nível de 
zoneamento sem adentrar nos aspectos de arquitetura e divididas em oito setores com oportunidades 
e possibilidades de adequação das necessidades identificadas. Vou passar rapidamente por cada um. 
A primeira propõe a criação de uma nova estrutura para as lanchonetes do vestiário e do Tênis, assim 
como a criação de um centro de bem-estar. E aqui acho que vale ressaltar que esse centro não visa 
abrigar somente atividades de estética e de bem-estar, mas também a ideia é que haja centralização 
dos diversos serviços de saúde hoje espalhados pelo Clube. Na zona 2 verifica-se que tanto a 
estrutura da Escolinha quanto a estrutura da Cabana do Pai Tomás estão com dificuldade de atender 
as suas necessidades e demandas. De modo que a ideia aí é que haja uma requalificação de toda 
essa área, prevendo ampliação do ponto de alimentação, assim como a integração do Bar do Futebol, 
uma vez que as intervenções da zona 4 deslocam o campo para esse sentido. A zona 3 basicamente 
propõe a consolidação de todas as atividades administrativas através de uma possível verticalização 
do CA. E organização das atividades de apoio através da criação ou aproveitamento de estrutura 
existente lá para um centro de apoio, para abrigar atividades como o DAS, cozinha central, depósitos, 
dentre outras. Na zona 4 está se propondo a manutenção da proposta feita no trabalho anterior. Ou 
seja, a retirada das estruturas dos galpões de ginásio e de quadra que se encontram com 
obsolescência funcional, assim como da churrascaria, que também está com o estado de conservação 
crítico e localizado em recuo. E a construção de um novo centro esportivo no alinhamento do prédio já 
existente. Na zona 5, que é o centro esportivo, a ideia é que haja o remanejamento das atividades 
alheias à esportiva. E um ponto especial nessa área que vale ser bem avaliado e discutido é a 
condição do Fitness, que hoje se encontra bem instalado, porém, com tendência de crescimento de 
usuários, sem maiores possibilidades de expansão. A zona 6, a proposta é que haja uma 
readequação, uma revitalização integral do prédio, em virtude de várias deficiências que se encontram, 
inclusive neste Auditório, que apresenta problemas de acessibilidade e problemas técnicos também. O 
prédio, também existem áreas subutilizadas, mal aproveitadas no sentido da relação do interior com o 
exterior. E a ideia aqui para resolver isso seria a verticalização e principalmente para receber as 
diversas atividades culturais que hoje encontram-se instaladas em espaços improvisados e dispersos 
pelo Clube. Na zona 7, que é a região do Bar da Piscina e vestiários a ideia é que haja o 
remanejamento do DAS e das atividades culturais e serviços administrativos para os locais adequados 
indicados nas outras zonas. E aqui há proposição de um estudo de ampliação e remanejamento do 
Fitness para essa região. Sabemos que essa ideia é ousada e causa certo impacto, mas é necessário 
entender que ela busca atender esse conceito do rebalanceamento do Clube. E também é importante 
que haja compreensão que está sendo colocado em caráter de ideia, a fim de que seja verificada essa 
possibilidade através de um estudo mais aprofundado e específico na época que for trabalhada a zona 
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5. Na zona 8, que chamamos de quadrilátero social. A Sede, além de apresentar estado de 
conservação crítico, também hoje abriga uma série de atividades impróprias para sua finalidade social. 
O salão, como já sabemos também está num estado prejudicado de conservação e apresenta 
obsolescência não só funcional quanto de instalações. Então, a ideia aqui é que haja um 
remanejamento, uma readequação integral de todo esse quadrilátero, a fim de requalificar os espaços 
das nossas atividades sociais, haver um melhor aproveitamento das áreas externas, o entorno. Uma 
integração com o novo estacionamento. Especificamente ao salão o trabalho indica a realização de um 
profundo trabalho, não só de arquitetura, mas também de viabilidades técnicas e econômicas, a fim de 
verificar a possibilidade do reaproveitamento da infraestrutura existente para o uso de festas e eventos 
diversificados e como fonte alternativa de receita. Então, é importante que fique claro aqui que nesse 
momento não há premissa nem de demolição, inclusive porque a legislação em relação ao último 
trabalho mudou. E também a premissa de um Retrofit forçado. A ideia aqui é realmente desenvolver 
um estudo, a fim de que tenhamos elementos necessários para enfrentar essa situação, que já é 
urgente. Então, a melhor maneira possível com racionalidade, segurança e na base da técnica. Então, 
esse é o posicionamento do trabalho. Aqui, como já foi dito, estamos concluindo a primeira fase, a 
ideia é que se o trabalho aprovado hoje siga para a segunda através da formação de um Comitê Geral. 
Deseja que seja pluralista para organizar todas as tarefas, objetivos, execução através dos planos de 
ação para que sejam devidamente deliberados aqui nesta Casa. Antes de concluir, só gostaria de dizer 
que obter o entendimento do Clube e ainda fazer proposições de ações futuras não é uma tarefa fácil, 
realmente é complexo. O trabalho foi extenso, árduo, mas de qualquer forma eu, assim como todos os 
componentes da Comissão temos o entendimento que essa primeira fase foi adequadamente cumprida 
e o trabalho se encontra consistente para a devida deliberação e aprovação dos senhores. É isso que 
tinha a dizer. Muito obrigado.  
 
- Durante a exposição, assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 

 
Presidente em exercício – Obrigado, Conselheiro Heitor, a Mesa agradece a V. Sa. e demais 
componentes da Comissão pelo trabalho realizado. Agora ouviremos o Conselheiro Dr. Flávio Tatit. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – ... Como já foi explanado pelo Heitor Tonissi, a revisão do Plano Diretor, 
aprovada em 2009 foi dividida em duas fases. Na fase 1 são definidas as políticas, diretrizes e 
estratégias. E na fase 2 serão elaborados os programas, projetos e infraestrutura planejada. Considero 
que o material apresentado foi de boa qualidade, tendo sido muito bem coordenado pelo arquiteto 
Heitor Tonissi. Resumidamente, a partir da análise do uso e ocupação do solo, das notas internas do 
Clube e de pesquisa com os associados foram definidas nas páginas 66 a 69 oito zonas, onde estão 
sendo propostas intervenções no Clube. Sou da opinião que devemos aprovar o material apresentado, 
porém, para aqueles que não conhecem o Plano Diretor, aprovado em 2009, faço as seguintes 
considerações: Das oito zonas de intervenções propostas, sete já estavam contempladas no Plano 
Diretor de 2009. Ou seja, essa revisão concluiu que quase 90% das intervenções propostas no Plano 
de 2009 continuam válidas. No material que recebemos está sendo previsto que por ocasião da 
intervenção na zona 5, que é formada pelo centro esportivo, seja estudada transferência do Fitness e 
da sala de ginástica para o espaço ocupado atualmente pelos vestiários e a lanchonete da Piscina. Se 
observarmos, no desenho esquematizado apresentado na página 55, o centro esportivo é a área do 
Clube mais frequentada pelo associado, em grande parte pela existência do Fitness. Por sua vez, o 
estacionamento da Faria Lima está situado em canto oposto, provocando forte fluxo de associados 
pelas alamedas do Clube. Com a transferência do Fitness para o local onde temos os vestiários e 
lanchonete da Piscina, por sua melhor posição central, teremos o melhor balanceamento do fluxo dos 
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associados pelo Clube, porém, pelo alto custo de adaptarmos a estrutura do prédio que abriga os 
vestiários e lanchonete da Piscina acredito que se formos analisar o custo benefício desse 
empreendimento chegaremos à conclusão de sua inviabilidade, mesmo porque para muitos 
associados o fato de se deslocar do estacionamento da Faria Lima até o centro esportivo torna-se uma 
excelente oportunidade para ser apreciadas as belezas de nosso Clube e sempre encontrar os amigos 
pelas alamedas. Porém, esse assunto não precisará ser discutido agora, pois as diretrizes propostas 
serão melhor avaliadas na fase 2 do Plano Diretor. Outras zonas que estão sendo propostas 
intervenções são na zona 1, formada pelo prédio da Sauna, vestiário do Tênis. Na zona 3, formada 
pelos prédios próximos ao centro administrativo. E na zona 6, que é o prédio do CCR. Com aprovação 
pelo Conselho, em 31 de outubro do ano passado, da contratação dos projetos básicos, executivos 
para o prédio da Sauna, ampliação e Retrofit do edifício do CCR e a construção da central de resíduos 
podemos considerar que esses projetos já trarão importantes subsídios para a fase 2 do Plano Diretor. 
Naturalmente deverão ser tomados cuidados para que as intervenções que estão sendo realizadas na 
Sede Social não conflitem com as intervenções que serão propostas para esse prédio na fase 2 do 
Plano Diretor. Finalizando, outro local que estão sendo sugeridas intervenções é naquela que foi 
chamada de zona 8, onde temos o salão de Festas e a Sede Social. Se formos observar a opinião dos 
associados em pesquisa apresentada na página 40, a frase com menor média de concordância foi: o 
salão de Festas é esteticamente adequado a sua finalidade. Portanto, está claro que por ocasião da 
fase 2, deverá ser priorizado estudo de viabilidade técnica, funcional e econômica para ser definidas as 
intervenções a serem executadas no salão de Festas. Seguramente, a modernização do salão de 
Festas será motivo de altas receitas para o Clube. Outros clubes de São Paulo, apesar de não ter uma 
localização tão privilegiada quanto a nossa, tem na locação de sua sede social uma excelente fonte de 
receitas. É o que tinha a dizer.  
 
Presidente em exercício – Obrigado, Dr. Tatit. Ouviremos agora Clovis Bergamo Filho, após, o 
engenheiro Caio Avancine. 
 
Clovis Bergamo Filho – ... O que gostaria de frisar, tive oportunidade de colaborar para o Comitê de 
Esportes do Plano Diretor. E na página 55 a gente teve a grande oportunidade de fazer uma integração 
efetiva, acho que é um dado histórico, que é uma integração efetiva do esporte como um todo, 
competitivo e recreativo e a área de saúde. Então, se pegarmos essa fotografia, esse mapa da página 
55, a estrutura organizacional e funcional do Clube se transforma totalmente. A gente tem uma área 
aqui de formação, então, nosso querido CAD não seria mais o querido CAD, ele seria o super CAD, 
porque estaria englobando a formação de todas as nossas crianças. Então, existem informações que 
estão aqui representadas nesses documentos que são muito relevantes, não só a parte importante de 
obras que a gente tem, mas a parte da estrutura do Clube. O Pinheiros é um provedor de serviço e 
temos de estar atentos à demanda do sócio. O sócio precisa ter esse serviço ofertado para ele na vida 
inteira que pertence ao corpo associativo, não só quando é criança, mas quando já é adulto, quando 
compete, quando não compete, quando quer só fazer uma atividade e se manter fisicamente, fazer 
uma atividade para manter a saúde. Então, peço aos senhores, que são tantas informações relevantes 
e importantes, que se atenham a esse quadro, porque esse quadro e uma mudança estrutural e muito 
significativa do modelo existente, inclusive na composição das áreas administrativas e na estrutura que 
o Clube se organizou durante esses anos para ofertar o serviço. Então, o que foi muito relevante e 
muito importante, até queria agradecer, o Lolo foi o coordenador desse grupo, que a gente teve a 
oportunidade de pessoas tanto do competitivo, recreativo e o Diretor médico, o Samir participou, de 
nós em conjunto tentarmos passar em uma figura tudo isso integrado. Então, acho que esse foi um 
item muito relevante e muito importante que todas as administrações, nós, Conselheiros, deveremos 
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levar com muita relevância. É uma mudança muito significativa na estrutura do Clube. Então, é isso 
que gostaria de colocar aos Pares. Todos leram, é lógico, mas como é muita informação gostaria de 
frisar a importância dessa figura da página 55, a gente mudou o Clube. E sou favorável à aprovação.  
 
- Reassume a Presidência o Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 

 
Presidente – Muito obrigado. Com a palavra o Conselheiro Caio Avancine, Presidente da Comissão de 
Obras, em seguida falará o Conselheiro Luiz Eduardo Cardia. 
 
Caio Luiz Avancine – ... Na verdade, vou reduzir bem minha fala, porque vários assuntos já foram 
abordados pelo arquiteto Heitor Tonissi. Na verdade, a Comissão de Obras fez questão de concordar 
com aprovação do PDD, mas quis fazer um relato, um resumo que vocês receberam. Todos devem ter 
lido, para justamente ajudar o entendimento do caso. Então, uma das coisas que a gente destacou, 
primeiro, que esse Plano é estratégico, ele não pode ser confundido com Plano de Obra. Muita gente 
já pensa logo na parte de construções, tudo mais, mas ele foi estudado num contexto muito mais 
amplo do que isso daí. Então, nesse nosso parecer destacamos toda metodologia adotada que buscou 
profissionais realmente capacitados, empresas especializadas em diferentes áreas, desde a parte de 
pesquisas, os associados com a formulação de perguntas, análises, estatísticas, os resultados, 
pesquisas por idade, sexo, enfim, chegando a conclusões. A empresa de arquitetura também, formada 
por associados aqui do Clube que conhecem o dia a dia do nosso Clube, além de profissionais com 
vasto conhecimento na área. Foram analisados também os dados históricos do Clube e um estudo por 
frequência por local e atividades. Isso para verificar o balanceamento do nosso Clube. As diretrizes do 
espaço físico mostrada nas Fls. 66 que já foi projetado, elas foram divididas em oito zonas seguindo as 
premissas dos Planos anteriores. Elas atendem as legislações atuais e com reserva quanto ao 
parâmetro urbanístico. Ou seja, existe uma flexibilização quanto às adequações de cada zona 
apresentada. Portanto, não são impositivas e de forma alguma representam o engessamento da 
implantação do Plano. Para cada zona citada anteriormente deverá antes das intervenções a execução 
de projetos individualizados e respectiva análise de custos, que deverão ser apreciadas e aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo. E para finalizar, o PDD elaborado, para um horizonte futuro de 15 anos, 
mas deve ser aferido e atualizado periodicamente. Portanto, a Comissão de Obras entende que está 
em boas condições o Plano apresentado e em condições de ser votado. Obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Com a palavra o Conselheiro Luiz Eduardo Cardia. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Rapidamente, Sr. Presidente, não vou me alongar muito, 
inicialmente, gostaria de cumprimentar o Conselheiro Heitor Tonissi que coordenou muito bem esse 
trabalho a respeito do Plano Diretor de Desenvolvimento, um trabalho árduo que demandou tempo. 
Sou vizinho de escritório do Heitor e sempre o encontrava na região, a gente conversava bastante, eu 
via o entusiasmo, dedicação do Heitor em relação a esse trabalho, que ficou realmente muito bom. 
Então, cumprimento aqui de público o Heitor e toda equipe, todos que participaram. Queria me ater 
também ao que disse o Conselheiro Caio Avancine que me antecedeu, colocou muito bem. Quando se 
pensa no Plano Diretor muitos pensam em relação apenas à questão de obras, etc. Obra faz parte 
evidentemente do Plano Diretor e aqui tenho que salientar o aspecto positivo de separar que o Plano 
Diretor contemplou, a separação por zonas, levando em consideração as inadequações, os problemas 
e também obviamente as propostas de forma muito objetiva. Então, está muito claro, muito fácil de 
acompanhar, muito didático, qualquer Conselheiro e associado que teve acesso a esse material pôde 
acompanhar muito bem. E o Conselheiro Caio Avancine colocou exatamente essa questão de que o 
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Plano Diretor não contempla apenas obras, em razão disso, Sr. Presidente, na página 54, um aspecto 
muito importante que considero contemplado aqui nesse Plano Diretor, é a questão de gestão e 
governança. Esse é um aspecto fundamental para qualquer empresa e também para os clubes. 
Quando o Presidente Cappellano tomou posse subi nesta Tribuna e sugeri à Diretoria na ocasião que 
fosse estudado um amplo projeto de governança no Clube, sugerindo a contratação de empresas de 
consultorias específicas nessa área, a gente que trabalha bastante com empresas, direito empresarial 
na área de fusões e aquisições de empresas. Vejo muita participação de empresas nesse segmento de 
assessoria nessa área de governança e com muito sucesso quando se criam conselhos de 
administração de empresa, etc., e um Clube do tamanho do Pinheiros certamente, é uma questão de 
governança, seria fundamental. Então, esse é um aspecto que foi contemplado aqui e sugiro, inclusive 
reitero essa sugestão, não para esta Diretoria apenas, mas para as outras que eventualmente virão, 
que permanentemente trabalhemos muito em relação à governança, porque muitos dos problemas que 
chegam aqui ao Conselho e muitas discussões de Conselheiros e de associados em relação ao Clube, 
à Diretoria, etc., passa por uma questão de governança. Se tivermos um projeto mais claro, não 
apenas inteiro, feito pelo nosso corpo de funcionários e colaboradores, que são muito competentes, 
que fazem parte do Clube, mas algo mais profissional, que possam ajudar esses nossos colaboradores 
nesse trabalho. Então, queria reiterar esses meus cumprimentos ao Heitor. São essas minhas 
considerações, Sr. Presidente.  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (aparte) – Sr. Presidente, um aparte, por gentileza? Não seria 
oportuno a gente ouvir o Presidente com relação ao aporte financeiro, se é que nada disso foi tratado 
ou comentado nesse momento. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: é a primeira fase. 

 
Presidente – Com a palavra o Conselheiro Francisco Vassellucci Filho, em seguida falará o 
Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques. 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente, acho que devido a consistência do Plano Diretor, as 
explicações todas que já tiveram, acho que o Plenário deve estar super satisfeito não só com as 
audiências públicas e a explanação do arquiteto Heitor, então, colocaria a V. Exa. se poderia colocar 
ao Plenário para adiantarmos a votação, porque acho que o Plenário já está satisfeito com toda 
explicação. Muito obrigado.  
 
Presidente – O requerimento do Conselheiro Efetivo Antonio Moreno Neto impõe que esta Presidência 
submeta ao Plenário... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: vamos respeitar o Conselheiro Vassellucci. 

 
Presidente – Espera um pouquinho, não terminei de falar. Já há um Conselheiro na Tribuna, ele 
falará. Mas saber se o Plenário se entende suficientemente esclarecido ou não, então, enfatizando que 
o Conselheiro que está na Tribuna falará, aqueles que entendem que após o Conselheiro Francisco 
Vassellucci se manifestar que o Plenário já está suficientemente esclarecido, permaneçam como 
estão; aqueles que forem contrários queiram se levantar. ... Aprovado contra o voto do Professor 
Bandeira. Então, vamos ouvir a oração do Conselheiro Francisco Vassellucci Filho, em seguida 
daremos início ao processo de votação. Por favor, Conselheiro, com a palavra. 
 



19/23 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – ... Em primeiro lugar gostaria e acho que é muito importante, 
e estou querendo aqui dar meu testemunho, porque participei também do PDD na parte de esportes, 
sob a coordenação do grande Alexandre Lomonaco, mas dizer que realmente o PDD é um trabalho 
pluripartidário, está acima de todos nós, é um trabalho para o Clube. E foi um trabalho muito bem 
conduzido. Realmente pude verificar a dedicação do Heitor e o compromisso dele com a tentativa de 
trazer algo produtivo para nós e é meu testemunho que esse foi um trabalho muito bem conduzido e 
fiquei muito honrado de poder participar das deliberações de esporte. Concordo inclusive com o 
comentário que o Bergamo fez sobre o quadro e a mudança que vamos estar fazendo radical em 
relação ao conceito no Clube, mas mais importante do que esse quadro que a gente conseguiu 
transmitir o que vai ser feito é o conceito que está por trás, que é o conceito do respeito à evolução 
natural da criança. Do momento em que ela está adquirindo maturidade para poder participar dos 
esportes, adquirindo coordenação física e motora para poder evoluir na prática dos esportes. E 
principalmente para que ela não se sinta alijada do esporte, ou excluída do esporte, porque em 
determinado momento da infância de repente não teve a mesma coordenação que outra criança. 
Então, ao estender esse CAD para um super CAD você vai permitir aos nossos filhos, nossos netos, 
nossos sobrinhos que possam adquirir um gosto maior pelo esporte. E com isso de repente a gente 
consegue manter o esporte como uma opção saudável para a vida do associado para o resto da vida, 
que ele vai lembrar de uma forma positiva do esporte lá na frente quando for adulto. A outra coisa que 
acho que o Plano Diretor nos trouxe, ele nos traz várias outras mensagens importantes. Além de sair 
da caixa com alguns projetos e achei muito interessante algumas ideias, como a de reequilíbrio de 
frequência, etc., e tal, acho que existe uma mensagem do sócio muito forte para nós. Estou falando 
agora, nós Conselheiros, nós Diretores, nós voluntários dentro do Clube. Está claro o que o sócio diz 
quando ele fala que não concorda, o sócio não se vê participando, o sócio não entende os Diretores 
como sendo os competentes, mas entende que Diretoria dá para amigos, o sócio entende que, nós 
Diretores e Conselheiros, não damos exemplos e estamos tendo regalia, porque nos comportamos 
mal, mas as penas não são aplicadas para nós. Existe uma fala aí, certo ou errado, que nós 
precisamos escutar. Estamos numa época pré-eleição e acho que é importante a gente pensar que 
independentemente de quem continue, o Cappellano numa próxima gestão, entra outra Diretoria, 
precisamos começar a ouvir um pouco mais os associados e precisamos começar a ter um pouquinho 
mais de transparência. A pior concordância do sócio é essa, de não ver essa transparência na 
condução das atividades administrativas do Clube. Então, esse é um esforço que temos que fazer para 
que inclusive o sócio sinta nesta Casa aqui, que é onde ele é representado, porque estamos aqui 
representando o sócio, que realmente os estamos representando. Está claro por essa metodologia de 
pesquisa que o sócio hoje não se sente representado. E minha última colocação em relação ao Plano 
Diretor, fiz uma colocação aqui quando foi explanada aos Conselheiros, uma preocupação e aí entra 
um pouquinho naquilo que o Bório estava falando aqui, ficou claro para quem veio aqui na reunião que 
o Clube tem tanto espaço quanto dinheiro para executar o que está sendo proposto se for o caso 
dentro de um determinado tempo, vai, de cinco a 10 anos aí sem grandes problemas. O que me 
preocupou e acho que conduzi mal minha pergunta à época, porque formulei uma pergunta: se nós 
não estaríamos trocando, o maior item de financiamento é a contribuição que é dada na compra dos 
títulos pela taxa de transferência, se a gente não estaria de repente provocando um aumento na 
frequência, porque a gente continuaria incentivando de certa forma essas trocas e as pessoas que 
compram os títulos vão frequentar o Clube muito mais assiduamente do que as pessoas que estão 
largando o Clube, ou porque são inadimplentes ou porque não mais frequenta. Essa preocupação é 
válida porque a gente tem tido um aumento muito crescente na frequência do Clube nos últimos anos. 
Foi respondido que as obras são verticais, que ia demandar menos dinheiro, mas essa não era minha 
preocupação. Então, queria alertar todos nós Conselheiros, para a próxima fase, a fase número 2, ao 
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pessoal do PDD que vai continuar evoluindo nesse Plano na fase número 2, já aprovamos na fase 1 
um documento para esportes e para algumas outras atividades, onde vamos ter que enxergar a 
viabilidade da área antes de propor um novo esporte, antes de propor uma nova atividade, vamos ter 
que entender a viabilidade disso. Acho que para o financiamento tem que acontecer isso também. 
Considerando o item de frequência ideal, a gente precisa entender qual é a frequência ideal deste 
Clube, em que momento a gente vai deixar de ser um Clube que atende a todos nós e vamos passar a 
prejudicar todos nós e não agradar ninguém, porque viramos uma ACM. Então, eu tenho uma 
preocupação muito grande, porque vejo que há dinheiro e há espaço e se a gente não passar a 
entender qual é a frequência ideal para cada coisa que a gente faz, seja de restaurante, ou seja de 
uma frequência, ou social, qual é a frequência mínima, isto é, qual é aquela frequência onde abaixo 
disso você passa a ter prejuízo, passa a ter problemas de qualidade, passa a ter problemas de 
desperdício. E qual é a frequência máxima. Quer dizer, isso tem que estar no estudo para cada coisa 
que você vai fazer, seja investimento ou seja atividade, qual é a frequência máxima. Acima desse 
ponto você está desagradando todo mundo. Hoje não temos esse foco e sugiro fortemente que a gente 
passe a adequar esse foco, porque senão vamos agradar poucos e vamos desagradar muitos, porque 
a tendência é que a gente faça mais investimentos, precise fazer amanhã outro estacionamento. E 
daqui a pouco, tínhamos 5, 10 mil que frequentavam o Clube, agora quase 18. Vão ser 25, vão ser 30 
e o espaço físico é o mesmo. Então, essa é minha recomendação e dizendo isso, não é uma 
condicional, estou muito feliz com o projeto proposto. Acho que para essa primeira fase está muito bom 
e recomendo aprovação. Muito obrigado a todos.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Antes de dar início ao processo de votação, a Mesa deseja 
cumprimentar os Conselheiros Heitor Tonissi, Alexandre Lomonaco e todos os demais envolvidos com 
esse trabalho do Plano Diretor conforme apresentado. Então, Srs. Conselheiros, aqueles que forem 
favoráveis à aprovação do Plano Diretor conforme apresentado, queiram permanecer como estão; 
aqueles que forem contrários queiram se levantar. O Plano Diretor é aprovado à unanimidade.  
 
Presidente – A Conselheira Claudia Matsui apresentou votos de louvor. Estamos apresentando a 
destempo, mas estava nos papéis da Mesa, aos atletas pinheirenses do Triatlo e Corrida de Rua. Ela 
os nomina e submeto ao Plenário. Pela manifestação do Plenário, aprovado. 
 
- Registre-se que apresentaram declaração de voto contrário à aprovação do PDD os 

Conselheiros Ana Claudia Alves de Sá, José Luiz Fernandes Junior e Regina Helena 

Secaf, e declaração de voto a favor da aprovação do PDD a Conselheira Maria Celina 

Cimino Loureiro. 

 
 
Item 5 - Várias. 

Fernando Silva Xavier Junior – ... Embora não esteja falando na Voz do Conselheiro estou 
representando os anseios de dezenas de associados, Conselheiros que nos procuraram e que esta 
subscreve. Vimos apresentar uma proposição nos termos do Art. 37, parágrafo 3º, do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo. Ou seja, durante “A Voz do Conselheiro” somente poderão ser 
apresentadas proposições que digam respeito a reivindicações e anseios dos associados, cujo 
encaminhamento à Diretoria, ou à Mesa do Conselho Deliberativo, será objeto de deliberação do 
Plenário. E, ainda, do Art. 5º, do Regimento Interno da Diretoria: compete à Diretoria, inciso VII – 
prestar informações e esclarecimentos ao Conselheiro Deliberativo, atendendo solicitação da Mesa e 
dos Conselheiros sempre por meio daquela. Diga-se desde logo que diante o exposto atende também 
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observância em respeito ao parágrafo 2º, do Art. 4º, dos Estatutos Sociais que reza: para realização 
dos objetivos do Clube sua administração observará os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, responsabilidade social e gestão democrática. E, 
ainda, o Art. 55, do Estatuto Social, parágrafo único, que reza: os Membros da Diretoria deverão 
exercer administração do Clube com transparência, inclusive quanto aos dados econômicos e 
financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade intelectual e quaisquer outros 
aspectos de gestão. Trata-se de definir de forma clara e definitiva qual a razão e alcance da cláusula 
de confidencialidade, que tem sido aplicado pela Diretoria em contratos firmados com terceiros 
nacionais ou internacionais. Citamos como exemplo dessa prática, sujeito à análise e interpretação 
estatutária o contrato firmado pelo Clube em 11 de dezembro de 2015 com o Comitê Olímpico Chinês. 
Seguidos 27 dias depois pela assinatura de contrato de intermediação com o pagamento de 14% de 
comissão, ou seja, perto de U$ meio milhão de dólares. Daí pergunto: a aplicação dessa cláusula 
encontra respaldo nas normas vigentes do Clube, uma vez que o Conselho Deliberativo só tomou 
conhecimento desses atos meses depois, com o agravante de que a Diretoria informou ao Conselho 
Deliberativo em 8 de janeiro de 2016 do contrato com os chineses, omitindo a existência do contrato 
paralelo de intermediação e comissão? Então, os associados precisam saber se esse tipo de 
procedimento confidencial pode ocorrer sem o conhecimento do Conselho Deliberativo. Haverá conflito 
dessa posição tomada pela Diretoria em relação ao que dispõe o Art. 16º, do Estatuto Social: Dos 
direitos dos associados, inciso XI, ou seja, ter acesso irrestrito aos documentos e informações relativas 
à prestação de contas, bem como aqueles relacionados à gestão, os quais deverão ser publicados na 
íntegra no sítio eletrônico do Clube. Então, vou encaminhar à Mesa documento com as assinaturas 
para ser encaminhado à Diretoria. Obrigado.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – ... Tinha me preparado para falar sobre o Plano Diretor, embora ia 
começar dizendo que aprovava algumas coisas sobre a pesquisa de opinião. A pesquisa de opinião, 
tem um exemplo clássico em urbanismo, ou foi o Luiz Ignácio Anhaia Mello, ou o Lebret que deu, de 
uma cidade que foi perguntado o que ela almejava. Foi constatado que ela almejava um acesso melhor 
para uma cidade maior apenas. Seguiram o desejo e a cidade morreu, porque ela dependia da 
dificuldade de acesso para ter sua vida. De modo que toda vez que a gente pede uma pesquisa, 
principalmente uma pesquisa que faz gráfico vertical distorcido, que não tem origem, põe uma tabela 
que você não sabe quais são os valores que estão figurando na tabela. Provavelmente tem muita coisa 
certa, mas certamente não. De modo que ia falar para alertar a necessidade de melhorar e adequar 
mais a Plano Diretor a pesquisa. Outra observação que ia fazer, que cozinha única nem como piada. 
Obrigado.  
 
Wilma de Almeida Gonçalves – ... Gostaria de acrescentar um pouco mais o pedido da Conselheira 
Maria Elisa Cappellano, que os associados ciclistas também pediram que levasse ao conhecimento da 
Diretoria, e tenho certeza que o Presidente vai pensar com muito carinho. Muitas vezes eles trazem a 
bicicleta, como foi dito, dentro do carro, ou então, hoje em dia devido às ciclovias eles vêm de bicicleta 
e gostariam, é um meio de transporte, como o carro, como moto, de utilizar a garagem, principalmente 
a da Faria Lima, que ainda hoje é mais vazia e já tem tudo que eles querem: a proteção de chuva e o 
conforto, que fosse permitido o associado entrar e sair na garagem com a bicicleta, mesmo fora do 
carro. Só precisaria fazer aquela proteção de encaixe das bicicletas e nada mais. Acho que temos 
bastante espaço no 2º e 3º andares da Faria Lima. Gostaria que o Dr. Cappellano pensasse com 
carinho e de repente quero ver um dia o Presidente chegar de bicicleta em nosso estacionamento. O 
segundo pedido é das associadas que frequentam o vestiário da piscina aquecida. Na maioria até são 
estudantes que complementam a parte de esporte, e as mochilas são pesadíssimas, vêm com os livros 
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e o material da Natação: pé de pato, óculos e a prancha. Então, elas pediram se poderia colocar um 
armário dentro do vestiário. Tive até a iniciativa de medir e cabe – Dr. Novaes, acho que esse pedido é 
ao senhor – cabem mais dois armários, que já tem um ao lado da escada que dá acesso à piscina 
aquecida. As meninas chegam, colocam suas maletas ali e, normalmente, ao mesmo tempo que elas 
guardam, esquecem o material. E hoje em dia é colocado ali naquele, chamo de gaiola onde ficam as 
funcionárias. E as funcionárias têm de colocar, na mesma hora elas pedem. Seria muito bom que o Dr. 
Novaes nos presenteasse com esses armários, que caberiam muito mais. O armário que está lá têm 
16 espaços, seriam mais 32 se fossem colocados mais dois armários dentro do vestiário e facilitaria 
muito a entrada e saída das atletas, que são vários grupos de vários horários. Então, fica aqui o pedido 
para que sejam colocados dois armários dentro do vestiário. Já medi, é só tirar um pouquinho o 
espelho que existe lá que dá exatamente uma parede que comporta mais dois armários. Muito 
obrigada e boa noite a todos.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira. Apenas esclarecendo que no item Várias os assuntos 
expostos são apenas para conhecimento do Conselho, eles não comportam deliberação, mas de 
qualquer modo fica aí o reclamo, o pedido da Conselheira Wilma Gonçalves para que a Diretoria, a 
critério dela preste as informações necessárias. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Venho aqui para pedir desculpas e fazer vários agradecimentos. 
Desculpas é ao senhor, Presidente, naquele momento um pouco antes da Voz do Conselheiro havia 
interpretado que de alguma forma havia sido sanado o equívoco, por isso achei que deveria ser tocada 
a reunião, não foi porque queria impedir avaliação do ocorrido. Então, peço desculpas. 
 
Presidente – Muito obrigado pela sua atenção, agradeço. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Agora vou fazer vários agradecimentos, não vim fazer no 
Expediente porque eles tinham alguma referência com o Plano Diretor, mas gostaria no Expediente 
que fosse dado agradecimento como voto de louvor. O primeiro voto de louvor peço ao Conselheiro e 
coordenador do Plano Diretor, sei que o Beyruth já pediu, mas agradecimento a gente tem que fazer, 
um cara que em nenhum momento esmoreceu no cumprimento do trabalho e que fez questão absoluta 
de escutar em reunião ou pessoalmente todos que o procuraram para falar do assunto. Então, ele está 
de parabéns e por isso peço um voto de louvor e agradeço como sócio. Quero também agradecer 
especialmente dois caras que junto com o Heitor puseram em pé o ovo, fizeram o material, ajudaram 
em todas as discussões, em muitas reuniões, em todas as apresentações, na hora de fazer licitação, 
de fazer o contato com os fornecedores, que é o Danilo Miziara, nosso Gerente de Planejamento e o 
Francisco Manuel Pinto, o famoso Chico. Muito obrigado a vocês dois que puseram, como disse, o ovo 
em pé, junto com o Tonissi. Não podia deixar de agradecer, alguns citaram vindo aqui, mas agradecer 
a turma do esporte, que veio várias noites aqui trabalhar comigo, discutir o esporte do Clube sem 
partidarismo, sem nada. Foram eles: Claudio Castilho, Clovis Bergamo, Chico Vassellucci, Laís Lima, 
Luis Eduardo Pinheiro Lima (o Limão infelizmente não pôde participar até o fim, mas participou nas 
primeiras reuniões e ajudou muito), Marco Antonio Gonçalves Cardoso, o famoso Batata, Mario Guitti, 
Mario Sérgio Silva, Reinaldo Campos na realidade só conversamos, não teve condição de participar, 
mas conversamos algumas vezes por telefone, Roberta Finetto, nossa Gerente. Obrigado, Roberta. 
Salvador Parisi, Samir, Silvia Schuster e o Valdir Barbanti. Quero que consigne como voto de louvor, 
Sr. Presidente. Vou aproveitar, já que estou fazendo voto de louvor em Várias e vou fazer um voto de 
louvor especial. Sou aquele cara que, aqui no Conselho muita gente brinca que faço emenda em 
quase tudo que vem ao Conselho. Realmente gosto, acho que o certo não é reclamar, é a gente fazer 
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alteração. A última tentativa de emenda mandei ao Conselho e Maria de Lourdes, a famosa Lurdinha 
me ligou e falou: Conselheiro Lomonaco, acho que o senhor cometeu um equívoco, deve estar faltando 
um pedaço aqui da proposta. O senhor não quer verificar esse, esse e esse item? E ela tinha total 
razão. Quero pedir um voto de louvor, porque tenho certeza que ela sempre faz mais do que se espera 
dela. Ela fez nesse caso específico, sou muito grato e peço um voto de louvor. É isso, Sr. Presidente. 
Obrigado.  
 
Presidente – Tratando-se de votos de louvor não há propriamente um processo de deliberação, então, 
pela manifestação do Plenário, ficam acolhidos os votos de louvor propostos pelo Conselheiro 
Alexandre Lomonaco.  
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrados os trabalhos às 22:57 horas. 

 
* * * 

 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 671ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 17 

de abril de 2017, com as retificações já dela constantes. 
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