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ATA DA 683ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de março do ano dois mil e dezoito, em segunda convocação, às 
vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e setenta 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 

Presidente – Informou que no último dia 09, a Associada Renata Mohallem 
Fonseca Torres renunciou ao cargo de Conselheira, em virtude de estar residindo 
no Exterior. Assim, na forma do disposto no §2º, do Art. 24, do Regimento para 
Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, em face da vacância, empossou a Dra. 
Patrizia Tommasini de Souza Coelho, primeira Suplente do Grupo B pela Chapa 
Nova, que assumirá o cargo de Conselheira pelo tempo remanescente do 
mandato da renunciante, ou seja, até maio de 2022. Prosseguindo, empossou no 
cargo de Conselheiro os demais Suplentes do Grupo B convocados para esta 
reunião: Ricardo Espírito Santo, da Chapa Pinheirenses e Marco Antonio Senise 
Gereto, da Chapa Viva Pinheiros. Foi convocado, também, o Associado Rafael 
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Porto Ferreira Braga, da Chapa Viva Pinheiros, que justificou sua ausência por 
motivo de viagem. 
 

 
5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Propôs votos de pesar pelo falecimento do Associado Edgard 
Orlando Camilo Prochaska, esposo da Conselheira Maria Angélica Masagão 
Prochaska, bem como pelo falecimento da Associada Naide Moraes Barros 
Ferreira (Baby), avó do Conselheiro Rodrigo Ferreira Lara. Votos aprovados.   
 
Primeiro Secretário - Colocou à disposição dos Conselheiros os seguintes 
expedientes recebidos da Diretoria: 1) informando sobre alterações em sua 
composição e a nomeação do Comitê de Mediação com mandato até maio de 
2019. O Comitê de Mediação será presidido pela Conselheira Walenia Lúcia 
Checchia, sua Vice-Presidente a Sra. Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha e como 
Secretária a Sra. Anna Maria Bernardini Della; 2) encaminhando Relatório de 
Acompanhamento Mensal – RAM e o Boletim ECP do mês de fevereiro de 2018; 
3) comunicando que estão sendo publicados mensalmente no site do Clube, os 
documentos relativos ao acompanhamento mensal, o RAM, com todas as 
informações detalhadas sobre o desempenho de todas as áreas do Clube, o 
Boletim ECP, com a visão resumida do desempenho orçamentário e projeções 
para o ano e as Demonstrações Financeiras relativas ao mês. Nesta área 
encontram-se também os documentos de direcionamento estratégico e 
planejamento de curto prazo, o Plano Diretor de Desenvolvimento e a Previsão 
Orçamentária. Portanto, não serão mais encaminhados os arquivos para os e-
mails específicos, o que vinha ocorrendo conforme solicitado por alguns 
Conselheiros, visto que os documentos se encontram disponíveis para os 
associados em geral. 
 
Presidente – Primeiramente, eu gostaria de enfatizar a importância de 
preservarmos a liberdade de expressão dos Conselheiros aqui da tribuna do 
Conselho. Recebi um abaixo-assinado apresentado por diversos Conselheiros, 
liderados pelo ex-Presidente, Conselheiro Efetivo Claudio Regina, contra 
Representação formulada pela Diretoria em face do Conselheiro Ricardo Alberto 
Carneiro La Terza. Faço a leitura agora do que dispõe a respeito o Estatuto Social, 
em seu Art. 45, XIX: Os membros do Conselho Deliberativo, excluídas as hipóteses 
de infrações disciplinares, são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras 
e votos. Este processo está aos cuidados da Comissão Permanente Jurídica no 



3/76 

 

aguardo de informação relacionada da Diretoria.  A Segunda informação que a 
Presidência dá é a seguinte: dei conhecimento aos senhores, via eletrônica, do 
pedido formulado pelos Conselheiros Fernando Silva Xavier Junior e Jorge 
Augusto de Albuquerque Ehrhardt, acerca de contratação de empresa de 
auditoria, que fosse comprovadamente reconhecida em mercado por 
competência e idoneidade, para auditar o hardware, os códigos fonte dos 
aplicativos e os processos e procedimentos a serem utilizados na votação e 
apuração das próximas eleições. Porém, considerando que o Clube já procedeu a 
contratação de auditoria externa para esse fim, solicitei à Secretaria que 
agendasse uma reunião com a referida empresa, a empresa contratada pelo 
Clube, para prestar os esclarecimentos necessários e dirimir eventuais dúvidas 
dos Srs. Conselheiros. Assim, agora, reitero o convite já enviado a V.Sas. por e-
mail para essa reunião com a auditoria contratada, que será realizada no próximo 
dia 29 de março, quinta-feira, às 19:00 horas, na Sala do Conselho Deliberativo, 
para a qual todos os senhores estão por certo convidados. Com relação à Eleição 
de 05 de maio próximo, eu gostaria de lembrar e enfatizar o disposto nas 
Orientações Gerais publicadas por esta Presidência no dia 1º deste mês e do 
Edital de Abertura de Inscrições publicado no dia 19 de março de 2018, tudo de 
conformidade com o §3º, do Art. 24, do Regimento para Eleição Parcial do 
Conselho Deliberativo. É importante prestar atenção nesse assunto, porque pode 
afetar diversos interessados. O Suplente de Conselheiro que optar por participar 
do pleito deste Edital estará renunciando ipso facto à Suplência atual; e, caso não 
seja eleito, será considerado Suplente apenas com relação ao último certame 
realizado, ou seja, em 2018, conforme estabelece o §3º, do Art. 24, do Regimento 
para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo. Observa esta Presidência que o 
Suplente que se candidatar ao Conselho sequer será convocado para a reunião do 
dia 23 de abril de 2018, já que as inscrições para renovação do terço do Conselho 
Deliberativo serão encerradas no dia 15 de abril. Quer dizer, o Suplente que 
protocolar sua candidatura no Conselho, independentemente de qualquer outra 
formalidade não será convocado para a próxima reunião do Conselho 
Deliberativo. Finalmente, eu gostaria de colocar para os senhores uma questão 
que teremos que resolver antes da reunião de 28 de maio próximo - 
provavelmente em reunião extraordinária que pretendo convocar, talvez se 
possível no mesmo dia da reunião ordinária de 23 de abril, para análise das 
contas da Diretoria. Vejam os senhores, atualmente, os Suplentes permanecem 
no cargo por igual período para o qual os Conselheiros de sua chapa foram 
eleitos. No caso da eleição de 2016, permanecerão como Suplentes até 2022, até 
aí sem novidade. Já os Suplentes dos Conselheiros eleitos em eleições anteriores 
são substituídos pelo sistema que chamamos de rodízio, que se dá de acordo com 
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o Precedente 01/2006, estabelecido pela Resolução do Conselho nº 15/2006, que 
dispõe: Os Conselheiros eleitos em eleições anteriores à última realizada deverão 
ser substituídos, em qualquer hipótese de afastamento, por Suplentes de 
qualquer Chapa, em função da ordem indicada pelo quociente eleitoral de cada 
Chapa inscrita na última eleição (mesmo critério adotado para os Conselheiros 
eleitos). Senhores, ocorre que algumas chapas, inclusive por terem se unido a 
outras já existentes, mudaram sua denominação, portanto deixarão de existir 
para efeito de rodízio. Então essa questão é controvertida e terá que ser resolvida 
pelo Conselho Deliberativo na próxima reunião – Se for possível, vou ouvir 
Conselheiros a respeito, pretendo marcar uma extraordinária para analisar essa 
questão no mesmo dia da reunião ordinária, para análise das contas da Diretoria. 
Evidentemente que previamente levarei o assunto para análise da Comissão 
Jurídica, antes da sua apresentação ao Plenário. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – Apreciação da Ata da 682ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
26 de fevereiro de 2018. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada conforme 
apresentada. 
 
 

7) RETORNO AO EXPEDIENTE FORMAL 

Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Propôs votos de louvor à Seção de 
Handebol, em razão de recentes resultados muito expressivos, a saber: equipe 
Cadete Feminina (sub-16), que em 2017 conquistou todas as competições que 
disputou: Campeonato Sul-americano de Seleções representando a Confederação 
Brasileira, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Liga Paulistana – atletas 
associadas: Ana Luiza Rodrigues, Giovanna Reinbold, Catharina Cavalieri, Antonia 
Oliveira, Ana Vitoria Oliveira, Manuela Pompeu de Toledo, Victoria Nolf, Rafaela 
Izzo, Ana Beatriz Ramires, Julia Sorrentino, Maria Carolina Pereira e Gabriela 
Schaeftter; atletas: Giulia Brandão, Ariana Mieres, Luara Bastos, Victoria Codecco, 
Larissa Salzano, Maryanna Rodrigues,Thais Utino e Técnica Carla Antonucci; 
Equipes sub- 16 a sub-18, que representando o Colégio Amorim conquistaram o 
4º Lugar no Campeonato Mundial Escolar (Doha/Qatar - 21 a 28/02/2018) - 
conquistaram o inédito 4º Lugar: atletas associadas: Julia Sorrentino, Maria 
Carolina Pereira e Ana Luiza Rodrigues; atletas: Ariana Clara Mieres, Maria Paula 
Lima, Ana Luiza dos Santos, Maryanna Rafaela Ferreira, Luara Bastos, Giovanna 
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Hansen, Gabrielle Bitencourt, Thais Gonçalves e Técnica Carla Antonucci; equipe 
da categoria Junior Feminino que atuando pela Seleção Brasileira sub-20 sagrou-
se Campeã Pan-americana em Goiânia - atleta associada: Rafaela Mendes Faur;, 
atletas: Geandra Leôncio R. de Souza, Maria Eduardo dos Santos e Mariana 
Araújo Evangelista; Equipe Adulta Feminina que conquistou pela primeira vez na 
história o Campeonato Pan-americano Interclubes (Assunção/Paraguai - 20 a 
29/10/2017) - atletas associadas: Amanda Santos Abreu Bomfim e Rafaela 
Mendes Faure; atletas: Isabelle dos Santos Medeiros, Carolina Lourenço Ferreira, 
Tamires Anselmo Costa, Alice Fernandes da Silva, Monica Gabriel de Oliveira 
Santos, Ana Claudia Bolzan e Silva, Kadija Casemiro de Oliveira, Julia Paranhos 
Borges, Nathalie Malaguti Taus, Nicole Luz Damascena, Miriam dos S. de Oliveira, 
Mayara Fier de Moura, Daniele Cristina Joia, Alex Lucio Archivaldo Aprile 
(Técnico), Mauricio Antonucci (Auxiliar Técnico), Claudio Machado P. Silva 
(Preparador Físico) e Ana Clara Bezerra Romancini (Fisioterapeuta); Equipe Adulta 
Masculina que em 2017 conquistou a Tríplice Coroa - Campeonato Pan-
americano, Liga Nacional e Campeonato Paulista - atletas associados: Arthur Flosi 
Breno Vilhena Toledo Andrade, Jose Martiniano Azevedo, Luis Gustavo Palma 
Guardia, Marcos Paulo Santos e Tiago Marques Dias Rila; atletas: Caio Safady 
Gioria, Cauê Ceccon Baptista, Diogo Kent Hubner, Felipe Roberto Braz, Fernando 
José Magalhaes Pacheco Filho, Guilherme Leonel Costa Silva, Jackson da Costa 
Souza, João Guilherme Perbelini Ribeiro, Julian Souto Cueto, Leandro Alves Monte 
da Silva, Leonardo Abrahao Silveira, Murilo A. Santana, Matheus Francisco da 
Silva, Pedro Balderama Macedo, Pedro Souza Pacheco, Rodrigo Benites Quost, 
Rudolph Hackbarth e Vitor Santos Medeiros, Sérgio Hortelan (Técnico), Alex 
Aprille (Auxiliar Técnico), Claudio Machado P. Silva (Preparador Físico) e Bruno 
(Fisioterapeuta).  
 
Andreas de Souza Fein (pela ordem) – Pediu o cancelamento do voto proposto 
pelo orador, referindo que na última reunião o Plenário decidiu que não é 
possível expedir voto genérico.  
 
Presidente – Agradeceu ao orador pela intervenção, esclarecendo a questão de 
ordem do Conselheiro Andreas de Souza Fein. Dois os motivos: primeiro, esse é 
um coletivo determinado. Segundo: naquela oportunidade, Conselheiro Andreas, 
o Conselho deliberou que não é possível fazer um voto de louvor de maneira 
aberta. Nessa oportunidade o Conselheiro está fazendo seu voto de louvor para 
atletas que obtiveram êxito no Handebol. Não vejo nenhum problema 
semelhante com aquele que discutimos na reunião passada.  
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Andreas de Souza Fein – Foi pedido um voto de louvor para a seção de Handebol, 
esse é um voto genérico. E naquela ocasião se houvesse interesse poderia ser 
dado um voto, ademais daqueles outros genéricos, também a todos os 
signatários. Insisto, esse voto não pode ser concedido, não estou entrando no 
mérito do voto, mas se tomamos uma decisão nesta Casa, ela tem de valer para 
todas as ocasiões e não apenas para umas, certo? 
 
Presidente – A Mesa entende que é diferente a situação, portanto, Conselheiro 
Andreas, mantém o indeferimento. Obrigado por sua intervenção. Solicitou e o 
proponente entregou à Mesa a relação nominal dos homenageados do handebol. 
 
Silvia Schuster – Propôs votos de louvor à Seção de Boliche, pela conquista dos 
seguintes títulos no Campeonato Paulista (10, 11, 17 e 18/03/2018): Campeão da 
1ª Divisão (Eneacampeão consecutivo) – atletas: Celso Azevedo, Renan Zoghaib, 
Igor Pizzoli e Roberta Rodrigues; 3º Colocado da 1ª Divisão – atletas: Renato Kim, 
Nilson Wada, Felilpe Rezende e Stephanie Martins; Vice-Campeão da 2ª Divisão – 
atletas: Coca Camargo, Fabio Andrade Reinbold, Gianfranco Dieguez e Marcio 
Zanettin de Paschoal; Vice-Campeão da 4ª Divisão – atletas: Silvia Schuster, Leila 
Zuccari, Valdir Bernardo e Marcia Luxo. Convidou os Conselheiros para assistirem 
ao Campeonato Brasileiro de Bowling (Boliche de 10 pinos) que seria realizado no 
final de semana em Guarulhos. Propôs, ainda, votos de louvor às Áreas 
responsáveis, pela nova apresentação do Snooker, que melhorou o deck, novo 
lounge e Sports Bar, proporcionando maior conforto aos associados, bem como 
pela instalação de sinalizadores de vagas no estacionamento Faria Lima; pela 
instalação de interfones de emergência nos elevadores, para ligação direta com a 
Segurança; e, pela recolocação das cerâmicas nas piscinas, principalmente na 
piscina externa. Votos aprovados. 
 
Dulce Arena Avancini – Propôs voto de louvor pelos 16 anos de existência da 
Orquestra do Pinheiros, regida pelo Maestro Murilo Alvarenga. Proposta 
aprovada. 
 
Severiano Atanes Netto – Na condição de Presidente, agradeceu aos seus 
companheiros de Comissão de Saúde e Higiene pela colaboração prestada nos 
dois anos de gestão, Drs. Mauro Caffaro Giuzio (Vice-Presidente), Plínio Luiz 
Kouznetz Montagna (Secretário), Domingos Lagonegro Neto e Sylvio Renan de 
Barros (Membros); bem como agradeceu ao Presidente da Diretoria, pelo apoio 
recebido, atendendo com a maior rapidez e urgência suas solicitações. Propôs 
votos de louvor à Diretoria Médica e aos seus Diretores Adjuntos, Drs. Samir 
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Salim Daher, Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo e Nelson da Cruz Santos, 
relacionado ao projeto Hepatite 0 no Clube, quando neste fim de semana realizou 
um mutirão para diagnóstico da presença de Heptatite C nos associados e 
funcionários. Votos aprovados. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs cumprimentos ao Conselheiro 
Aurélio de Paula, pela sua posse no cargo de Diretor de Patrimônio e Obras do 
Sport Club Corinthians Paulista. Aprovado. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Encerrado o Expediente, propôs e o 
Plenário aprovou a alteração da Ordem do Dia, a fim de que fosse apreciado 
primeiramente o item 4, tendo em vista a presença de associados em plenário 
que compareceram para acompanhar a apreciação do pedido relacionado ao 
Handebol. 
 
 
Item 4 - Apreciação do CD-11/2018, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no 
valor previsto de até R$ 780.126,31, para ampliação do Ginásio de 
Handebol e substituição de sua cobertura. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio – Sr. Presidente, para nós é uma satisfação, 
inicialmente gostaríamos, como Membros da Seção de Handebol, que tem 87 
anos de existência no do Pinheiros, conseguirmos que na data de hoje a gente 
possa deliberar no Conselho se o Ginásio de Handebol, que é nossa casa, onde 
nos sentimos muito bem, se poderá passar por uma reformulação. O ginásio já 
possui 54 anos de existência, já abrigou o Basquete do Esporte Clube Pinheiros e 
hoje, além de ser Ginásio de Handebol, abriga também atividades de outros 
departamentos. Pelo que me lembro o Vôlei Master joga pelas manhãs, o Futsal 
joga à tarde, o CAD usa também. Recentemente tivemos evento de Xadrez, então 
é uma área que realmente passar por uma reforma. As nossas grandes 
dificuldades hoje na quadra de Handebol. É uma quadra que a cobertura não 
possui mais condições por causa de constantes goteiras, não há a mínima 
condição de temperatura interna, muito calor. Precisamos melhorar a condição, 
para que os pais, os familiares possam se acomodar adequadamente e assistir aos 
seus filhos, netos jogando, praticando a modalidade. Existe uma grade muito 
próxima das linhas laterais que coloca em risco as crianças, enfim, existe bastante 



8/76 

 

obra a ser feita nesse departamento do Clube. Agradeço ao Presidente Collet, aos 
Membros das Comissões que em tempo recorde analisaram o projeto e 
viabilizaram essa deliberação aqui no Conselho. Agradecer também à Diretoria, 
Presidente Cappellano, Arnaldo, que apoiaram o projeto. Aos Presidentes das 
Comissões, o esforço de vocês é grande, a demanda dos pais do departamento é 
muito intensa, eles estão aqui presentes hoje, nossos associados e todos 
aguardam com ansiedade que a reforma seja aprovada. Obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro, parabéns pela sua iniciativa e luta 
travada em prol do Handebol, em prol da reforma do Ginásio do Handebol. Muito 
obrigado pela referência gentil feita a minha pessoa. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Primeiramente, quero esclarecer que estou aqui em 
nome do Presidente da Comissão de Obras, Engenheiro Caio Avancine, que por 
motivo de viagem profissional não pôde comparecer a esta reunião. Dessa forma, 
pediu que viesse aqui fazer a ratificação do nosso parecer e eventuais 
esclarecimentos. Conforme o parecer por escrito, a Comissão analisou 
atentamente o pedido da Diretoria e concluiu que o pedido encontra-se 
totalmente apto para apreciação e manifesta-se favorável ao seu 
prosseguimento. Gostaríamos apenas de ressaltar um aspecto durante o 
procedimento de análise e é bom que isso daqui fique claro também ao Conselho. 
A Comissão de Obras tem se pautado muito pelas orientações e diretrizes do 
Plano Diretor. Nesse sentido, ela tem se acautelado muito diante desses pedidos 
de recursos para obras e espaços que estão demarcados para ou extinção ou 
profunda remodelação, que é o presente caso. Nesse sentido então solicitamos 
um esclarecimento adicional à Diretoria a fim de entender o planejamento e 
programação dessas obras. A Diretoria, através de uma reunião complementar 
deu o devido esclarecimento, que em virtude das outras obras já programadas e 
aprovadas por este Conselho, inclusive a obra de readequação do novo prédio da 
Maffei Vita, essa zona 4 do Plano Diretor onde encontra-se o ginásio está prevista 
para ter sua intervenção ocorrida em longo prazo. Então, a partir desse 
esclarecimento e diante da situação precária e inadequada que se encontra o 
Ginásio de Handebol, muito bem exposto aqui pelo Conselheiro que me 
antecedeu, a Comissão entendeu totalmente pertinente a deliberação e 
prosseguimento do feito através da aprovação, a fim de dar um prolongamento à 
vida útil do ginásio por mais um período, até então que se entre na programação 
do Plano Diretor. Era só esse esclarecimento que queria fazer por enquanto, 
Presidente. 
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Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – O senhor está falando do Plano Diretor, 
certo? 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Sim. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Que as diretrizes têm de ser seguidas? 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Sim. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – O senhor acredita nisso? 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Sim. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Está bem, então. Muito obrigado. 
 
André Perego Fiore – Antes de qualquer coisa, parabenizo a Diretoria pela 
iniciativa do Ginásio do Handebol. Deixar consignado, Sr. Presidente, meu voto 
em favor da liberação da verba para construção.  ... Analisando o parecer, aliás, 
muito bem elaborado da Comissão de Obras, que está hoje representada pelo 
Conselheiro Heitor Tonissi, parabenizar o parecer que foi muito bem montado, 
extremamente esclarecedor. E dizer, acima de tudo, que no 3º parágrafo do 
parecer eles elencam os problemas que o ginásio tem hoje. Queria apenas 
ressaltar que esses problemas que o Ginásio do Handebol tem são os mesmos 
problemas que o Ginásio do Basquete, azul, tem. Então, só acho que a Diretoria 
poderia ter feito as duas reformas ao mesmo tempo, talvez ficasse até, em 
termos operacionais mais barato, não sei. Mas, assim, se não for possível isso ser 
feito, que em seguida a Diretoria dê atenção a isso, porque o Ginásio de Basquete 
precisa da mesma reforma, tão urgente quanto. Quero também dizer que pelo 
parecer da Comissão Financeira e não tinha me atentado a isso antes, existe uma 
série de outras obras na área esportiva que já estão aprovadas e não foram 
executadas ainda. Eu, na figura de Conselheiro e acho que muitos colegas têm o 
mesmo problema, muitas vezes somos questionados pelos associados das obras, 
principalmente na área esportiva, quando é que vão dar início, porque estão 
aprovadas pelo Conselho, a verba já está liberada, mas muitas vezes não 
acontece. Meu medo até que a obra do Handebol demore para ser executada. 
Então, peço para que a Diretoria fornecesse a todos os Conselheiros mais ou 
menos um cronograma, principalmente das obras ligadas ao setor desportivo do 
Pinheiros, quando se iniciarão e quando terminarão. Deve ter um planejamento, 
só que muitos de nós não sabemos, então, gostaria que tivéssemos essas 
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informações um pouco mais claras e detalhadas, principalmente para passar ao 
associado. Mas mais uma vez parabenizo a Diretoria, Comissão de Obras e as 
pessoas envolvidas na reforma do Handebol. Muito obrigado, Presidente.  
 
Reinaldo Fernandes Campos –  Não poderia me furtar de vir a este microfone e 
dizer “Até que enfim, até que enfim, até que enfim”. Tenho uma testemunha aqui 
que me antecedeu ao microfone, em que em 2001 fiz uma solicitação de reforma, 
um ginásio que hoje tem 52 anos. Em 2001 o Presidente era Sérgio Calil, eu era o 
Diretor de Handebol. Foi justamente na época que iniciei o Handebol feminino 
aqui no Clube e tinha uma preocupação muito grande que o ginásio realmente 
não tinha condições satisfatórias, em termos até de segurança – O Xexa se lembra 
disso – até de segurança para comportar tanta gente, porque além de masculino, 
iniciei o feminino e aquele ginásio ia ser frequentado por muito mais atletas. Hoje 
venho a este microfone dizer que me sinto satisfeito. Parabenizar a Diretoria pela 
atitude, porque isso já era uma atitude, porque o Ginásio do Handebol por várias 
vezes, chegou até por problemas de descolamento de placas de piso, lembro 
muito bem de tudo isso, chegou até a causar alguns ferimentos em alguns atletas 
que nos causaram muitos problemas. Então, mais uma vez parabéns pela decisão. 
Até que enfim chegou a hora do Handebol. Muito obrigado. 
 
Presidente – ... Peço aos senhores associados, convidados para esta reunião que 
venham sempre, é um prazer para todos nós, Conselheiros, mas temos de evitar 
qualquer tipo de manifestação que não se apraz com o rito, a forma de ser do 
Conselho Deliberativo. Entendo e comungo com a alegria pela reforma provável 
do salão do Handebol, mas vamos procurar nos manifestar um pouco mais 
calmamente. Muito obrigado, senhoras e senhores.  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Com muita alegria vejo aprovada a obra do 
Handebol. Obra esta que tivemos o privilégio e de certa forma tivemos a honra de 
patrocinar esse pleito nesta Casa. Gostaria de agradecer a rapidez e a brevidade 
com que o nosso Presidente Collet aprovou e trouxe esta obra aprovada 
juntamente com o Presidente Cappellano. Era isso que tinha a dizer. Obrigado, Sr. 
Presidente. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Ouviremos com muita honra. Após a palavra 
do Conselheiro 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa - Proponho que V. Sa. consulte o Plenário se 
estamos plenamente esclarecidos. 
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Presidente – Apenas mais um inscrito, Dr. Manssur. Faço uma sugestão, ouvimos 
o Conselheiro Luís Sousa, em seguida o Conselheiro Felipe e encerramos. O 
Plenário está de acordo?  Então, após o último inscrito não serão mais admitidos 
oradores. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dr. Fiore comentou sobre o parecer da 
Comissão Financeira. Acho muito importante trazer a este Plenário que toda vez 
que a Comissão tem feito um parecer se esmera por tentar mostrar o todo que 
está sendo solicitado, o que já foi solicitado, de maneira que todos os 
Conselheiros possam ter conforto na aprovação de determinado pleito de uso do 
Fundo Especial. Então, mais uma vez reiterando que está no parecer, há um 
conforto financeiro em relação à realização não só dessa obra, como de um 
conjunto que está sendo colocado. Acho importante só reiterar o ponto que o 
Conselheiro Fiore levantou. É isso, Sr. Presidente. Obrigado.  
 
Filipe Guerra Carralcasaz – Só vim aqui para agradecer todo empenho de vocês. 
Como ex-jogador de Handebol, junto com o Xexa, a gente deve ter defendido as 
cores do Clube por mais de 18 anos, o que a gente já sofreu dentro daquele 
ginásio vocês não fazem ideia, na época de treinos, verão e principalmente final 
de campeonato. O que eles falaram sobre as grades é importantíssimo, porque o 
que a gente já sofreu como jogador e como torcida com as pessoas que vem de 
fora, com briga, tudo, para essa nova juventude. Acho que essa obra já deveria 
ter acontecido há muito tempo. Fico muito feliz de terem todo esse empenho 
para essa nova juventude poder vir e treinar à vontade, poder jogar à vontade. 
Obrigado. 
 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a 
discussão e submeteu a matéria à votação, tendo o Plenário aprovado o pedido 
da Diretoria, à unanimidade. Parabenizou a Seção de Handebol e pediu licença 
para submeter ao Plenário votos de louvor propostos pela Conselheira Claudia 
Nemoto Matsui, às atletas Karen Kornilovicz de Toledo Lara e Tatiana Dugaich, 
que participaram da Ultramaratona El Origen (Chile e Argentina – 1º a 
03/03/2018). Aprovado. Antes de ingressar no próximo item da pauta, assim se 
manifestou: ...  queria fazer uma colocação acerca daquele precedente que 
alcançamos na reunião passada acerca dos votos de louvor coletivo ou não 
coletivo. Veja bem, essa questão tem de ser tratada à luz do princípio da 
razoabilidade, ao princípio do bom senso. Evidentemente, se temos uma equipe 
que é premiada por alguma questão de relevância esportiva tem de ser nessa 
linha homenageada. Mas temos de tomar cuidado para que não haja, não estou 
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me referindo, por favor, a nenhum dos casos hoje aprovados, mas evitar 
vulgarização do instituto de votos de louvor, que deve ser entendido sempre 
como uma deferência. Esse acho que deve ser o norte que deve presidir se um 
voto de louvor pode ser atendido ou não. Muito obrigado.  
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-15/2016, referente à primeira discussão e 

votação de proposta subscrita por sessenta e sete Conselheiros, de 
alteração do Artigo 16 do Regulamento Geral (Matéria reincluída em 
pauta, cumprida a Resolução do Conselho Deliberativo nº 27/2016, de 
26/09/2016). 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Venho aqui a este Plenário em relação à 
proposta que, foi atendendo a um pedido de associados. A quantidade hoje de 
filhos e de pessoas que se ausentam porque vão estudar, ou temporariamente 
trabalhar no Exterior, ou fora da Capital e não querem perder o vínculo com o 
Clube, não é pequena. Nesses documentos chegamos acerca de 400 associados, 
num levantamento feito para um período de dois anos, ou seja, é um volume 
significativo. Nossos Estatutos previam ainda uma condição um pouco 
ultrapassada em relação ao que a economia moderna oferece em relação às 
facilidades que temos hoje. Antigamente era difícil sair do País e quando saía era 
difícil voltar ao País. E em sua origem nossos Estatutos previam uma coisa muito 
lógica, se alguém está fora da cidade não tem condição de frequentar o Clube. 
Então, o que nós percebemos e o clamor do corpo associativo foi no sentido de 
que, sim, muitos estão fora, mas voltam em período de festas, ou em alguns 
períodos de férias escolares para passar um tempo com seus familiares, matar 
saudade e gostariam também de poder frequentar essa extensão do lar deles, 
que é o Clube Pinheiros. Então, com base nisso foi feita uma proposta. Contei 
com muita ajuda de vários Conselheiros, gostaria de agradecer pessoalmente a 
Conselheira Graziela Pedreschi e o Antonio Toloza também, que ajudaram 
bastante na elaboração dessa proposta. E com base nisso vimos que seria 
interessante sim conceder um período no qual ele pudesse adentrar as 
dependências do Clube, mesmo sendo solicitado o período de licença. Estudamos 
como fazer isso e chegamos a uma fórmula. Essa fórmula foi aperfeiçoada pela 
Diretoria nessa proposta feita agora, ou seja, mais pessoas trabalharam com essa 
proposta substitutiva, ... para que possamos ter o conforto de que nossos filhos, 
familiares que estão em férias possam ter esse direito de vir e adentrar ao Clube 
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no momento em que vem visitar seus familiares. Então, declaro meu voto 
favorável à substituição que está sendo feita e também pediria o apoio de todos 
os Conselheiros nesse sentido. Muito obrigado.  
 
Presidente – Não havia mais oradores inscritos, então encerrou a discussão e 
passou à votação. Os senhores receberam um quadro em que facilita a 
compreensão. Uma primeira observação relevante é que o Conselheiro Luís 
Alberto Figueiredo de Sousa, que encabeçou a proposta inicial, apoia a proposta 
substitutiva apresentada, subscrita pelo Conselheiro Eduardo Collet e Silva 
Peixoto e outros. Há a proposta da Comissão Especial, que foi constituída pelo 
Conselho Deliberativo, que se assemelha em grande parte com a substitutiva. E 
há também uma emenda da Conselheira Regina Helena Secaf, que talvez 
entendesse, não sei se é o caso, Conselheira Regina, de apoiar também a 
substitutiva, que absorve todas as cautelas que V. Sa. toma em sua proposta, 
mais detalhada e mais abrangente, inclusive na proteção do associado. 
 
Regina Helena Secaf – Só uma dúvida, Dr. Collet. O tempo de afastamento na 
substitutiva é de dois anos, não é? 
 
Presidente – Até dois anos. 
 
Regina Helena Secaf – Então, minha proposta é até quatro anos, em função de as 
crianças saírem para fazer universidade fora. 
 
Presidente – Quanto ao demais a senhora estaria de acordo? 
 
Regina Helena Secaf – Estaria de acordo. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Collet, com licença, tenho um ponto em 
relação a essa dúvida da Regina. ... pelo que entendi da substitutiva, são dois anos 
que podem ser renovados continuamente. 
 
Regina Helena Secaf – Não entendi assim. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Porque aquela cláusula uma única vez, 
essa frase sumiu. 
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Regina Helena Secaf – Então, se for colocado que pode pedir novamente acho 
que ok, certo? 
 
Presidente – Por favor, Conselheiro. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Dr. Collet, não sei se é o que o senhor iria colocar 
agora, mas pelo Art. 44, a proposta substitutiva tem primazia na votação. 
 
Presidente – Ia colocar agora, há primazia, ela vai ser colocada em primeiro lugar, 
só estava consultando a Conselheira. Então, a única divergência que remanesce é 
acerca do prazo possível para licença. A Conselheira Regina advoga o prazo de 
quatro anos, ao passo que a proposta substitutiva fala em 24 meses. Então, como 
determina o Regimento, tenho de colocar em votação em primeiro lugar a 
substitutiva, conforme lembrou o Conselheiro Eduardo Collet e Silva, com muita 
propriedade e razão. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Presidente Collet, só estou com uma 
dúvida. Pode renovar ou não? 
 
Presidente – Conselheiro, posso dar minha interpretação. Mas essa é uma 
questão que não está posta, é algo que teríamos que consultar oportunamente, 
havendo uma questão específica, a Comissão Jurídica, que por certo dará a 
melhor orientação. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Mas não é uma proposta da Diretoria? Ela 
não pode esclarecer? 
 
Presidente – A proposta não é da Diretoria, é uma proposta de Conselheiros. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Entendi. 
 
Presidente – Srs. Conselheiros, aquele que for favorável à aprovação da proposta 
substitutiva, permaneça como está; aquele que for contrário, queira se levantar. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 
Presidente – A substitutiva está no quadro, não faz sentido, Conselheiro, ser 
votada item por item, porque ela perfaz um todo só. Então, estou apresentando a 
proposta apresentada pelo Conselheiro Eduardo Collet e Silva Peixoto e outros 



15/76 

 

Conselheiros, em substituição à proposta apresentada pelo Conselheiro Luís 
Sousa. O Conselheiro Luís Sousa, hoje, agora, disse-o da tribuna, apoia a proposta 
substitutiva, que foi a última apresentada. Além dessa, há a proposta da 
Comissão Especial, que é muito próxima da proposta substitutiva. E da 
Conselheira Regina, que vamos ter de votar pelo que ela declarou, apenas o que 
tange ao prazo. Então, essa a questão. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Um esclarecimento, para votar a proposta da 
Conselheira Regina precisaria negar essa proposta inicial. 
 
Presidente – Na verdade vamos votar a substitutiva. Aprovada a substitutiva 
estaria prejudicada a proposta da Conselheira Regina. Acontece que tendo em 
vista o esclarecimento que ela deu, para que não haja problemas depois eu vou 
colocar a questão dos anos, se dois ou quatro anos, apenas para não ter 
problema.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Apenas uma observação, me 
preocupa bastante a higidez do Regimento. Foi apresentada essa proposta 
substitutiva no prazo legal, mas nesses casos há necessidade de uma 
manifestação, ainda que seja em Plenário, tanto da Comissão Financeira quanto 
da Comissão Jurídica. Me parece que superar essa exigência estaríamos inovando 
com relação a isso. Não tenho nenhum óbice, nenhuma oposição com relação até 
aprovação da medida substitutiva, mas acho que seria conveniente, pelo menos 
para a gente se resguardar, uma manifestação, ainda que no Plenário, tanto da 
Comissão Financeira quanto da Comissão Jurídica. Apenas a título de 
colaboração, Sr. Presidente. Não tenho vindo às reuniões, mas acho que seria 
interessante. 
 
Presidente – Agradeço muito, Dr. Fasanaro, o senhor sempre colabora muito com 
o Plenário e com esta Presidência, inclusive pela experiência por ter sido ex-
Presidente do Conselho Deliberativo. Acontece que a substitutiva não demanda 
manifestação nem da Jurídica, nem da Financeira, por quê? Porque o Art. 44, do 
Regimento Interno, diz o seguinte: a condição de substitutiva será obtida, 
respeitada a exigência do parágrafo anterior, desde que a proposta satisfaça pelo 
menos uma das condições a seguir: a) conste de parecer de Comissão 
Permanente quando se tratar de proposição sobre área técnica de sua 
competência; b) venha subscrita por vinte Conselheiros no mínimo quando de seu 
protocolo. Quer dizer que ela precisa ter apenas uma dessas duas condições. E ela 
tem: vem subscrita por mais de vinte Conselheiros, portanto, está em termos 
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para ser votada. A não ser que se entenda que ela deva passar por alguma 
Comissão apenas por uma questão de excesso de cautela. Mas entendo 
desnecessário, porque as Comissões já se manifestaram nesse processo e o 
fizeram de maneira genérica, quer dizer, não há nada que impeça o Conselho 
Deliberativo de decidir livremente sobre o assunto. Então, como isso já saiu uma 
vez de pauta, já foi montada uma Comissão Especial, faço um apelo, Srs. 
Conselheiros, vamos votar, isso é importante para muitos associados que estão 
enfrentando essa situação e é uma situação que demanda solução. Se os 
senhores estiverem de acordo, então vamos à votação. Como já foi dito, inclusive 
esclarecido aqui pelo Dr. Manssur, pelo Dr. Fasanaro, a substitutiva tem de ser 
votada em primeiro lugar. 
 
Regina Helena Secaf – Posso só fazer uma pergunta, Dr. Collet? ... Aqui na 
substitutiva o associado está pedindo 50% de desconto, que é o atual, né? Quer 
dizer, o associado viaja dois anos, ele paga um ano adiantado e ok. Então, a 
substitutiva permanece com esses 50% de desconto? 
 
Presidente – Sim. 
 
Regina Helena Secaf – Eu estou pedindo 70% de desconto. 
 
Presidente – Não, a senhora pôs 50%. 
 
Regina Helena Secaf – Não, foram 70% de desconto. 
 
Presidente – Tem razão. Sabe o que acontece, aprovando isso a sua vai estar 
prejudicada, a senhora teria então, para esperar a votação da senhora, ganhar a 
primeira votação, porque como esse item é colidente, se houver aprovação, 
Conselheira Regina Secaf, minha amiga, se for aprovada a substitutiva a sua 
brilhante proposta infelizmente restará prejudicada nesse aspecto. 
 
Regina Helena Secaf – Posso fazer mais uma perguntinha? Desculpe minha 
ignorância. ... Fiz essa emenda quando veio primeira vez para o Plenário. Enfim, 
daí foi feita uma Comissão na qual não fui chamada. Agora, tem uma substitutiva 
que passa sem eu ter sido chamada para esta Comissão. É desagradável, não é? 
 
Presidente – Não estou brincando, entendo mesmo sua observação, mas estamos 
seguindo o que diz o Regimento Interno. Se a senhora me permitir, falaria até um 
brocardo jurídico: Dura lex, sed lex. 
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Regina Helena Secaf – Obrigada. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Só uma dúvida. O senhor tinha falado que, 
primeiro, a substitutiva vai ser votada. Caso seja aprovada o senhor vai ouvir... 
 
Presidente – Havia falado, mas me equivoquei. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Para não deixar o Plenário em dúvida, porque se 
for aprovada a proposta da Regina tanto no prazo quanto no desconto está 
prejudicada. 
 
Presidente – Conselheiro Xavier, o senhor tem toda razão, foi um equívoco meu, 
falei errado na hora, pensei numa coisa e falei outra. O senhor está ajudando 
muito, ajudando a esclarecer o Plenário. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado. 
 
Presidente – Quer dizer o seguinte, aprovada a substitutiva acabou, não faria 
sentido fazermos outra votação. E a votação tem de ser integral, Sras. e Srs. 
Conselheiros, porque não há possibilidade de votar artigo por artigo, ou ela é 
aprovada em sua integridade ou então fica sem sentido. Então, acho que os 
senhores estão esclarecidos. 
 
Mario de Britto Pereira – A repetição... O período anterior era só uma vez os dois 
anos, não diz nada sobre a repetição dos dois. 
 
Presidente – Sabe o que acontece, Conselheiro, a Mesa não tem possibilidade de 
reparar uma eventual lacuna da emenda feita. Esse assunto poderá, se repetido 
ou não, ser objeto de consulta à Comissão Jurídica. A Comissão Jurídica, 
analisando de maneira holística todos os nossos diplomas e Estatutos dará um 
norte. Agora, vou fazer o seguinte, algum Conselheiro, vamos dar essa 
oportunidade, porque na hora dos debates ninguém se inscreveu para falar do 
assunto e está havendo muitas manifestações, gostaria de ocupar a tribuna? 
 
Mario de Britto Pereira – Porque aqui é muito vago o período de licença. Pode 
ser quanto? 10 anos? 
 
Presidente – Não, o período de licença é 24 meses, dois anos. 
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Mario de Britto Pereira – Mas renova a cada dois, a cada dois? 
 
Presidente – Não, é isso que estou te falando. 
 
Mario de Britto Pereira – Porque antes só podia uma vez só. 
 
Presidente – Pois é, isso vai ser objeto de uma interpretação da Jurídica. Mas 
quando o texto fala 24 meses provavelmente está dando um norte de 
entendimento. Mas não posso adiantar essa conclusão antes da Comissão Jurídica 
se manifestar, esclarecendo esse ponto. E também não posso emendar a 
proposta nessa oportunidade. 
 
Cândido Padin Neto - A Dra. Regina disse que poderia abrir mão, ela abrindo mão 
dos 70% que colide com a substitutiva, nós poderíamos votar na substitutiva da 
Dra. Regina colocando os quatro anos. 
 
Presidente – Não, Conselheiro Padin. Entendo sua preocupação, até porque 
pensei numa coisa e falei outra, mas já esclareci isso através de um 
esclarecimento ao Conselheiro Xavier. Aprovada a substitutiva está excluída a 
proposta da Regina Secaf. 
 
Cândido Padin Neto – Acho que o Conselho, pelo que vi, seria a favor de 
levarmos isso para quatro anos. O senhor poderia colocar em votação se o 
Conselho acha que deveria estender o prazo para quatro anos? 
 
Presidente – Conselheiro Padin, é impossível a Mesa emendar uma proposta 
apresentada. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Mas pode fazer uma proposta. 

 
Presidente – Eu sei, mas se a Mesa quiser fazê-lo. Não quer. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (pela ordem) – Com relação específica ao ponto 
que surgiu, a questão se vão ser somente dois anos ou não, se mantém a 
proibição de mais um período ou não, proporia nesse caso específico, que não 
atrapalha, votarmos separadamente o Art. 16 e seu parágrafo 1º, porque 
somente o parágrafo 1º que fala disso. Por exemplo, Art. 16, da substitutiva com 
o parágrafo 1º original, ou da Regina, ou vários outros aqui, o Conselho poderia 
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escolher se quer repetir os dois anos ou não, seria uma forma de o senhor decidir, 
que daria para fazer essa mistura. 
 
Presidente – Veja bem, pelo que estou entendendo, Conselheiro Ribas, nós 
votaríamos em separado o parágrafo 1º da proposta substitutiva. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Parágrafo 1º, do Art. 16. Explico. No parágrafo 
1º original, está escrito – A regalia prevista nesse artigo será concedida quando 
ficar provado que a ausência impedirá a frequência... gozada uma única vez. No 
parágrafo 1º, da substitutiva, esse trecho gozada uma única vez foi retirado. Essa 
dúvida foi levantada aqui. Uma opção seria votar a substitutiva e nesse parágrafo 
específico trazer ao Conselho se ele quer manter frequência... gozada uma única 
vez. Ou não. 
 
José Manssur (pela ordem) – Me parece que a questão é de uma clareza 
meridiana e não há necessidade de tanta discussão. A redação vigente, em seu 
parágrafo 1º, fala que só poderá ser – Vou usar outra expressão, usufruída ficaria 
melhor, não é? 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Bem melhor. 
 
José Manssur – Como bem o Dr. Collet colocou – usufruída uma única vez. A 
partir do momento que o Dr. Collet faz a proposição substitutiva contemplando o 
Art. 16 e seu parágrafo 1º, e na medida em que ele não contempla essa hipótese 
na emenda dele, está claro que obviamente se poderá renovar o pedido, porque 
se ele não a contemplou é porque não a quis, então, como na original era uma 
única vez e como na dele que iremos votar e se aprovado isso não está, leva-se à 
conclusão lógica do razoável que se poderá fazer quantas vezes quiser.  
 
Presidente – Dr. Manssur, há mais um argumento nesse sentido, não quis fazê-lo 
anteriormente para respeitar a Comissão Jurídica que vou ouvir de qualquer, mas 
não há uma proibição a que isso seja requerido. 
 
José Manssur – E o que não é proibido é permitido. 
 
Presidente – Exatamente. Então, eram essas duas observações que queria fazer. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Presidente Collet, concordo perfeitamente 
com o que o ex-Presidente Manssur falou, até porque assino a substitutiva que 



20/76 

 

trouxe essa variação. Mas só dei a minha ideia com relação ao clamor do Plenário 
que estava com essa dúvida, seria uma forma de se trazer ao pleno a opção ou 
não da questão. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro Ribas. 
 
José Manssur – O senhor foi perfeito, o parágrafo 2º, do Art. 48 é claro, como 
disse Fernando Xavier – A aprovação de proposição substitutiva prejudica a 
proposição a que se referirem suas respectivas emendas. Vota-se. Se for 
aprovada, a obliteração de uma única vez caiu, logo o que não é proibido é 
permitido. 
 
Presidente – Está resolvido. Obrigado. 
 
Aurea Lucia Ferronato – Dr. Collet, a Comissão de Redação não pode 
acrescentar? ... Esclarecer, ... melhorar a redação nesse ponto? 
 
Presidente – A Comissão de Redação pode melhorar a redação, aperfeiçoar. ... 
Mas sem mudar o conteúdo, é isso. 
 
Presidente – Senhores, por favor, vamos votar. O Plenário está esclarecido? 
Vamos votar a substitutiva, que consta demarcada no quadro que os senhores 
receberam. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da proposta substitutiva, 
permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, queiram se levantar. 
Aprovado à unanimidade. Aqui há coisas curiosas, houve tanta polêmica, mas, 
enfim, vamos ao próximo item. Pediu autorização para indicar a Comissão 
Especial de Redação que cuidará do projeto de redação final da alteração 
regulamentar aprovada no item anterior, indicando para compô-la os 
Conselheiros Eduardo Collet e Silva Peixoto, Roberto Ribeiro e Silvia Schuster, 
tendo o Plenário aprovado. 
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Item 3 - Apreciação do CD-14/2018, referente ao pedido de autorização 

formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no 
valor previsto de até R$ 1.367.659,66, para executar obras e 
instalações necessárias para a adequação e revitalização da Cabana 
do Pai Tomás, em complemento ao valor de R$559.772,00, objeto da 
Resolução do Conselho Deliberativo nº 03/2009. O valor total 
estimado da obra perfaz a importância de R$ 1.927.431,66. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Regina Helena Secaf – ... Estou aqui para propor que nós todos Conselheiros 
entendamos que os processos no Clube Pinheiros não estão sendo bem feitos. 
Esta obra muito provavelmente a meu ver não viria ao Conselho. Queria saber se 
tem uma licitação de projeto. Foi aprovado esse projeto? Como? Quando? Por 
quê? Temos uma licitação no dia 12, esse projeto tem uma data de 12/12 do ano 
passado e foi aberta uma licitação de obra, não de projeto. Essa licitação de obra 
está aberta, então pergunto: Como é que vai ser feito isso? Temos licitação de 
obra em andamento de um projeto que ninguém viu. Vamos vê-lo hoje e pelo que 
saiba não teve licitação, não teve concurso, não teve nada. Igualmente, quando 
se cita o projeto de 2009: Ah, então vamos aprovar porque foi aprovado em 2009. 
Espera um pouquinho, isto não foi aprovado em 2009 e em 2009 também não foi 
aprovado nenhum projeto. Foi aprovada uma graninha, como agora, para fazer 
quadrinhas, que a gente já sabe que essas estão feitas, a Cabana do Pai Tomás e 
não me lembro mais exatamente o quê. Se você as procurar, aprovação em 2009, 
é a mesma coisa do que estão querendo fazer aqui hoje. Nós, Conselheiros, 
precisamos ter consciência do que está votando. Somos responsáveis. O 
associado que frequenta aquela Cabana não quer aquilo. ... Fizemos uma 
avaliação em nossa página dos pais pinheirenses e mais de 200 associados 
falaram “Não queremos isso”, mesmo porque o isso ninguém sabe o que é, veio 
para cá hoje. Só os Conselheiros têm direito de saber hoje, aqui, na hora da 
votação, porque vão ser colocados tapumes lá: Uau, surpresa ao associado! Está 
errado, está muito errado, acho que todos devem pensar com um pouquinho 
mais de consciência no associado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Queria entender o alcance do seu 
pronunciamento, quando diz que o projeto é desconhecido, tendo em vista que o 
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Conselho recebeu com antecedência o projeto básico, para poder se posicionar 
nesta reunião. 
 
Regina Helena Secaf – A distância entre você receber um projeto hoje e saber 
que foi aprovado de maneira transparente acho que é muita distância. Por 
exemplo, vou falar uma coisa ao senhor, Dr. Luís, nem dei muita atenção ao 
projeto em si, porque a forma, a maneira, o caminho é bem grave. Boa noite.  
 
Alberto Bitelli – ... Gostaria de começar falando sobre a Cabana, senão me falha 
memória tem uns 47 anos. Nessa Cabana que comecei a frequentar, 
frequentaram meus filhos e meus netos. O que aconteceu com esse projeto é que 
a Diretoria, ou quem fez o projeto, jamais fez uma consulta ou uma pesquisa com 
os associados. Não fizeram. Recentemente ouvi rumores no Clube de que iam 
destruir a Cabana, mas oficialmente nunca fomos comunicados. Recentemente o 
Conselheiro Lima e eu estivemos com o Presidente Cappellano quando soubemos 
oficialmente que a Cabana ia ser destruída e no local iam fazer um prédio de dois 
pavimentos, cuja extensão vai da quadra de areia até à calçada da escola, com 
escada, um pequeno elevador e um terraço. Só queria lembrar que esse local é 
muito frequentado por criancinhas, isso me preocupa muito. Também gostaria de 
lembrar o que a Comissão Jurídica escreveu: O projeto foi desvirtuado do de 
2009. Aquele projeto de 2009, se fosse adaptado às condições de hoje, que é uma 
área rústica, diria até rural, com passarinhos, verdes, árvores, mesas, sol, araras, é 
um complexo onde vão as mães, pais, avós das crianças que frequentam o 
parquinho, a escola e a Brinquedoteca. Então, o entorno, os sócios que 
frequentam aquilo não querem esse prédio, eles querem uma Cabana, uma nova 
cozinha, um novo banheiro, é isso que eles estão pretendendo. As reclamações 
são muitas, é só entrar no Facebook e nos grupos de WhatsApp, é uma coisa 
impressionante, são 200, 300 mensagens por dia condenando esse projeto e 
querendo um novo projeto que atenda os sócios do entorno. Gostaria também, 
Presidente, de apresentar duas listas, com 55 assinaturas de Conselheiros, 
pedindo retirada de pauta deste projeto, para uma nova conversação e um novo 
estudo.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Recebo, então, um abaixo-assinado do 
Conselheiro Bitelli. 
 
Alberto Bitelli (Fora do microfone) – São duas listas com ... a assinatura de 55 
Conselheiros. 
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Transcrição do abaixo-assinado entregue à Mesa pelo Conselheiro Alberto Bitelli: 
“São Paulo, 16 de março de 2018. Ilmo. Sr. Dr. Francisco Collet MD Presidente do 

Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros Prezado Senhor, Tendo em vista a 

inclusão na pauta da 683ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo a se realizar 

em 26/03/208, de solicitação de verba no valor de R$ 1.367.659,66 em complemento da 

resolução do Conselho Deliberativo 03/2009, de dotação da verba de R$ 559.772,00, 

para executar as obras e instalações necessárias para adequação e revitalização da 

Cabana do Pai Tomas, vem os conselheiros infra assinados solicitar a retirada de pauta 

do referido assunto devido a justificativa da divergência de objetivos, uma vez que de 

“uma adequação e revitalização” de instalações, está se pleiteando a execução de uma 

nova obra.  Acrescente-se a este fato, que há parecer da Comissão Jurídica deste 

Conselho observando-se a esta divergência de objetivos dos projetos mencionados. Sendo 

assim, pedimos deferimento,” a) Luís Eduardo Pinheiro Lima, Andreas de Souza Fein, 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Benedicto Dias 

Ramos Neto, Antonio Moreno Neto, Ronaldo de Miranda Amaral, Gilberto De Luccia, 

Manoel Shapazian Junior, Alvaro Vaselli, Vicente Mandia, Ivo Kesselring Carotini, Anna 

Rocha Lima Nacarato, Cenira Gonçalves Cardoso, Antônio Avelino Luz Pessôa de Souza, 

Ricardo Espírito Santo, Luís Fernando Imperatriz, Aurélio de Paula, Waldir Lachowski, 

Rita Olivia Capua Amaral Vellosa, Laís Helena Pinheiro Lima Silva, Janice Bernardes 

Couto e Edson Minioli; “Ilmo. Sr. Dr. Francisco Carlos Collet e Silva DD. Presidente do 

Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. Prezado Senhor: Ref. assinaturas de 

Conselheiros solicitando retirada de Pauta conforme conforme texto e assinaturas a 

seguir: Tendo em vista a inclusão na Pauta da 683a. reunião extraordinária do Conselho 

Deliberativo a se realizar dia 26 e Março de 2018, de solicitação de verba no valor de R$ 

1.367.659,66 em complemento da Resolução do Conselho Deliberativo 03/2009 de 

dotação da verba de R$ 559.772,00, para executar as obras e instalações necessárias 

para adequação e revitalização da Cabana do Pai Tomás, vem os Conselheiros infra 

assinados solicitar a retirada de Pauta do referido assunto devido a justificativa de 

divergência de objetivos,  uma vez que de uma simples reforma, está se pleiteando a 

execução de uma nova obra com a demolição da ref. Cabana. Acrescente-se a este fato 

que muitos associados estão se manifestando pela mídia social e internet, sua 

desaprovação desta nova obra pelos mais diversos motivos, desde seu elevado custo por 

m2. até pelas instalações que não atende ao público alvo ou seja principalmente as 

crianças da Brinquedoteca, Parquinho infantil, Escola e as respectivas mães ou 

responsáveis, além dos sócios que usam as quadras esportivas ao lado. Termos em 

solicitamos Deferimento, São Paulo, 16 de Março de 2018.” A) Arnaldo Couto de 

Magalhães Ferraz, Alberto Bitelli, Ricardo Alberto Carneiro La Terza, Carlos Alexandre 

Brazolin, Eduardo Luiz Malato, José Luiz Toloza Oliveira Costa, Fernando Silva Xavier 

Junior, José Luiz Trebilcock Tavares De Luca, Maria Angélica Masagão Prochaska, 

Synésio Alves de Lima, Eneida Perez Garcia de Carvalho, Ronaldo de Miranda Amaral, 

Antonio Carlos Foschini, Walter Leonelli, José Roberto Coutinho de Arruda, Vera Maria 

Patriani Marinho Gozzo, Ana Claudia Alves de Sá, Regina Helena Secaf, Antonio Carlos 

Del Negro, Reinaldo Fernandes Campos, Paulo Maurício Carvalho de Siqueira, 

Domingos Lagonegro Neto, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, Henrique Checchia, Ruy 

Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho, Marcelo La Terza Santos, Carlos Alberto 
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Pacheco Brazolin, Aldo Malagoli, Flavia Ferronato, Áurea Lúcia Ferronato, Patrizia 

Tommasini de Souza Coelho e José Luiz Fernandes Junior. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Inicialmente, gostaria de enfatizar que este Conselho 
em todas as obras e reformas, seja que partido político for, desde que achemos 
que seja bom ao Clube sempre aprovamos, em todas as reuniões que tiveram até 
agora. A Diretoria solicita autorização para utilização de R$ 1.367.659 para 
executar obras e instalações necessárias para adequação e revitalização da 
Cabana do Pai Tomás, em complemento ao valor de R$ 559.772, objeto da 
Resolução do Conselho Deliberativo nº 03/2009. O valor total da obra perfaz a 
importância de R$ 1.927.431. O projeto apresentado à época, o qual era 
Presidente, era para execução de um Sushi Bar, com estrutura leve, com 
cobertura tensionada, com propriedades térmicas condizentes com o local. Como 
foi realizado o Restaurante Japonês essa premissa de utilização foi abandonada 
logo após aprovação do Plano Diretor. Trata-se de uma reforma total, com um 
projeto totalmente diferente, uma obra nova e não uma revitalização ou 
continuidade. Em seu pedido, além do anterior, a Diretoria em seu parecer afirma 
que os valores pedidos à época, corrigidos pela taxa Selic representa R$ 
1.387.676. Só para observar, o índice relativo a valores da construção civil é o 
INCC – Índice Nacional de Construção Civil, que se utilizado para correção do 
valor desses R$559 mil, de janeiro de 2009 até hoje resultaria em R$ 959.860, 
diferente do R$ 1.387. E acentuado, ainda, é que naquela aprovação o valor 
aprovado neste Conselho – Temos o projeto aqui para quem quiser ver – foi de 
R$ 467.285 para a Cabana, que era cobertura tensionada e demais obras que 
precisariam fazer. E R$ 92.487 para vestiário feminino, masculino, portadores de 
deficiência física e zeladoria, que foram simplesmente descartados nesse projeto 
ora apresentado. Essa reforma dos vestiários é onde tem aquele banheiro 
redondo. Foi dito também que o projeto anterior contemplava retirada de 13 
árvores no local. Afirmação infundada, pois foi verificado no local e o projeto está 
à disposição para confirmação. A Cabana do País Tomás desde seu início sempre 
teve características rústicas e a ideia era sempre ter as quadras de concreto de 
areia como uma verdadeira prainha. O projeto apresentado tem algumas 
inconsistências em sua concepção no meu entender, que passo a enumerar: a 
cozinha foi projetada em frente às quadras em vez de estar voltada para a 
alameda em frente ao parquinho, local para abastecimento de materiais e 
recolhimento de lixo, tirando toda a visão das quadras onde poderiam ser 
colocadas mesas e cadeiras. Fora o inconveniente dos odores inerentes a uma 
cozinha, por melhor tratamento que se faça. A execução da laje superior e seu 
acabamento não tem finalidade, pois além de reduzir a área inferior com 
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execução de escada e acessibilidade para portadores de deficiência, propiciará a 
utilização de espaço para atividades pontuais, privilegiando o grupo de 
associados, como temos visto em alguns setores do Clube. Além do que a área 
descoberta estará sujeita a fissuras resultantes da dilatação e contração de 
materiais e manutenção constante, não tendo objetivo prático nenhum. Foram 
extintos os banheiros ao lado do berçário e os banheiros projetados não irão 
atender à demanda dos associados que frequentam o local. O projeto 
arquitetônico, apesar de ter visto rapidamente na própria Cabana num sábado, 
verifiquei depois no Conselho que, com todo respeito ao arquiteto contratado, 
mais parece uma escola municipal, uma creche, totalmente não condizente com o 
local. Importante frisar no corpo da Comissão Jurídica os seguintes aspectos, os 
quais eu leio: é que aquela autorização anterior versava sobre hipótese distinta 
do que é o projeto do presente pedido. Lá se objetivava uma simples reforma nas 
instalações da Cabana do Pai Tomás, aqui objetiva-se empreitada muito mais 
ampla, consistente na demolição das instalações atuais, com as construções de 
novas instalações consistentes, segundo projetos apresentados, num edifício de 
dois pavimentos e demandar inclusive fundações apropriadas. Em outro 
parágrafo, evidente assim em razão dessa diversidade proposta, as hipóteses são 
absolutamente distintas e não se confundem. E como consequência entendo que 
não podem ser tomadas uma pela outra, ou vice-versa, sob pena de 
caracterização, a meu ver, inequívoco desvio de finalidade. Diante desse fato, 
Presidente, concordando com o Conselheiro Bitelli, sugiro, não é não aprovação, 
sugiro retirada de pauta para observar todos esses aspectos técnicos, ou 
discutíveis, pode ser que alguns estejam errados, mas acho que vamos fazer um 
projeto de acordo com o local e não uma obra que realmente o associado nem foi 
ouvido. Muito obrigado, Presidente.  
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Só um esclarecimento. No projeto anterior 
havia ou não havia a previsão da demolição da estrutura existente. 
 
Antonio Moreno Neto – Havia a demolição da estrutura existente, trocada por 
uma cobertura tensionada. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Fazia a retirada? 
 
Antonio Moreno Neto – Sim. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Só isso que queria saber. Muito obrigado. 
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Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Queria aproveitar a rara oportunidade de 
concordar com o Conselheiro Moreno. 
 
Antonio Moreno Neto – Muito obrigado, Presidente. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – ... Esse assunto em pauta, qual seja a construção de 
um novo prédio no lugar da Cabana do Pai Tomás está causando comoção dentre 
os associados que constantemente se utilizam desse local. Devido ao aumento da 
frequência da Cabana, com a procura de local de alimentação rápida pela 
garotada do parquinho, escolinha e ainda dos usuários das quadras esportivas, os 
quais logo após a prática esportiva, ainda suados, sentam-se informalmente nas 
cadeiras da Cabana para tomar uma cerveja, água de coco, principalmente a 
garotada do parquinho, que vem tomar sorvete, sentam ali em qualquer lugar 
informalmente num ambiente aberto, onde têm árvores, passarinhos, como disse 
nosso Conselheiro Bitelli. Estamos solicitando há algum tempo, nós, 
frequentadores, frequento a Cabana há mais de 40 anos, aliás, fui um dos que 
introduziram a Cabana, junto com o pessoal do Basquete, dentro do Pinheiros, 
estamos solicitando um apoio maior de cozinha, de atendimento rápido, mas 
também maior área aberta para que o associado que venha das quadras, que 
venha do parquinho possa sentar informalmente. Esse projeto que foi agora 
apresentado nada mais é que uma lanchonete totalmente fechada, em que o 
usuário normal desse local vai ter de se sentar dentro de um ambiente fechado, 
formal, talvez suado, vai incomodar quem está do lado. Lá vem um garoto tomar 
sorvete ali, incomodando o vizinho. Quer dizer, esse ambiente criado não é 
próprio do local, não é próprio do que o usuário normalmente está acostumado a 
usar. Sendo assim, que a construção de forma retangular tem as seguintes 
características: admissão de 8, 80 por 32,50, totalizando uma área coberta de 
aproximadamente 286 m², e há um custo de R$ 1.947.448,56, que traduz um 
altíssimo custo de R$ 6.809,26 por metro quadrado, está claro. Até na reunião 
que tivemos com o Dr. Cappellano, solicitei que entregasse uma planilha de 
composição de áreas. Na ocasião o arquiteto, o Caio, solicitou à engenheira do 
Patrimônio que me fornecesse. Hoje estive no Patrimônio e ela disse que não 
tinha essa tabela, não pôde me fornecer. Nesse preço, pelo que diz as normas, a 
NB, você pode acrescer o tipo de fundação, porque nesse preço não está 
fundação, então seria acrescida a fundação. Mas a fundação não passa de 8% do 
valor total da obra. Poderia se acrescer as áreas externas, nas áreas externas aqui 
temos somente rampas e temos um jardim, que está sendo colocado na 
cobertura. Então, não justifica isso, porque se verificar o Clube, que é o que 
lastreia o preço da construção civil em São Paulo e no Brasil, uma residência de 
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um pavimento de alto padrão está sendo cotada a R$ 2 mil e 142 o metro 
quadrado, é uma diferença muito grande para R$6 mil. Então, discordo do valor 
dado para essa obra. O prédio é totalmente fechado, em estrutura metálica, com 
alvenaria em grande parte do prédio, com fechamento de outras áreas em vidro, 
com cobertura de uma laje impermeabilizada, o prédio possui pouca circulação 
de ar, pelo que nos apresentaram no projeto uma escala que quase não dá para 
se ver. Não verifiquei nenhuma área de caixaria de ventilação. Não possui ar 
condicionado, não temos insuflação de ar mecânica e com essa laje exposta ao 
tempo esse recinto vai ficar muito quente. Então, não aconselho fazer uma 
estrutura com laje impermeabilizada nesse local. Talvez se fizesse uma cobertura 
com telhado tenhamos uma massa de ar. Não vou dar aparte até terminar, por 
gentileza. Devido a pouca largura do prédio, no caso está limitado às áreas 
existentes em seu redor, a disposição da cozinha e do balcão, juntamente com as 
mesas que estão colocadas logo à frente, o espaço de circulação se limitou, pelo 
que vi no projeto, a 1.20 metro. Então, tendo uma pessoa sendo servida no 
balcão, ou no caixa, ela tem mais ou menos para circular atrás de você 60 cm. 
Quer dizer, devido ao fato que o prédio ficou estrangulado pelas árvores está com 
circulação muito ruim. Além do que o número de mesas colocadas não traduz a 
realidade, estão muito confinadas, então, a utilização interna do prédio é 
deficitária, não vai atender o público alvo. Ao passo que estamos solicitando é 
que se tivessem mais mesas externas e prevalecendo aquele nosso princípio da 
Cabana do Pai Tomás, que é com a cobertura em palha e de outros acabamentos. 
Verifica-se também que a exaustão dos gases da cozinha está-se processando 
com retirada mecânica e jogada desse ar está seguindo para a alameda em frente 
à escolinha. Então, a exemplo, que temos aqui no problema do 3, 4, 8, a 
estruturação do ar sendo jogada no meio ambiente temos fumaça, cheiro e todos 
indo para a frente da escolinha. Em virtude disso, outros problemas, estamos 
verificando que os sanitários ficaram muito pequenos. Temos três bacias para o 
lado masculino e três bacias para o feminino. Quando estávamos pedindo que o 
outro sanitário fosse ampliado e melhorado, porque a própria norma especifica 
que lugares abertos, como esse do Clube, nós temos que ter uma bacia para cada 
10 pessoas. Então, temos população muito maior do que isso, e tendo que 
frequentar. Então, está subdimensionada essa área do vestiário. Ao passo 
também que para entrar nos sanitários é obrigado a entrar no prédio, então, a 
garotada que vem do parquinho suja de barro vai entrar no prédio para ir ao 
sanitário. O pessoal que vem das quadras de areia, treino do Basquete, sujos de 
areia para utilizar o sanitário tem de passar por dentro. ... Sendo assim, senhores, 
acho que o projeto tem de ser retirado, acho que tem de ser consultados todos os 
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frequentadores desse local e refazer esse projeto de forma que atenda os 
usuários. Esse é o meu pedido.  
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto (aparte) – O senhor comentou que teria 
conversado com a Diretoria e comentou que não teria mais a área externa. No 
momento que o senhor falava comecei a folhear o material encaminhado, consta 
uma praça, consta uma área acima, então, não sei se o senhor tem alguma 
informação diferente. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Por favor, vamos permitir que o debate transcorra sem 
manifestações. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Tenho ciência que vai ter uma laje 
impermeabilizada em cima, mas não contempla o atendimento de bares e 
restaurantes, é somente para você visitar e contemplar, então, não têm serviços 
em cima porque não vai ter mesa. Nesse deque cabem quatro mesas se o senhor 
verificar. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Nessa praça aqui? 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – São quatro mesas, é o que tem hoje no espaço ali. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Se o senhor me permite, quero fazer coro 
quanto a sua observação da temperatura do ambiente. O senhor, como eu, é 
morador aqui do entorno, sabe da fauna que frequenta aqui, principalmente de 
manhã. Esses caixilhos de vidro, como engenheiro o senhor deve saber, que são 
armadilha para a fauna, os passarinhos vêm, batem nos vidros e morrem. Os 
bancos aqui da Faria Lima chegam a pôr desenhos de aves, gaviões para o pássaro 
fugir do vidro, porque o índice de colisão de ave é muito grande. Também não 
discuti o projeto e fica essa minha dúvida, queria saber se o senhor concorda com 
essa minha preocupação quanto à fauna. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Vou esclarecer. O arquiteto colocou brises em 
frente desses vidros para proteger do sol, que de certa forma impede o acesso 
das aves. De certa forma, porque se o brise estiver totalmente aberto o 
passarinho não vê que está aberto e vai bater a cabeça. Se ele estiver em 
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determinado ângulo, sim, mas isso vai depender da forma que foi colocado o 
brise, para proteger do sol em determinadas horas do dia. 
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Esse valor unitário que o senhor chegou foi em 
relação à área de projeção ou às áreas equivalentes? 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Veja bem, acabei de citar. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Isso que gostaria de entender melhor. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Na reunião que tive com o Cappellano e o Caio eu 
argumentei esse valor, ele falou que teria de ser consideradas as áreas 
equivalentes. Falei: As áreas equivalentes que me consta aqui são simplesmente 
as rampas de acesso e a cobertura, a parte que tem um jardim, a outra parte é 
um piso de madeira e embaixo temos um pequeno solário com madeira. Então, 
as áreas equivalentes que me consta são essas. Mas a .. Engenheira, se não me 
engando Ana... Estive hoje de manhã lá cobrando isso, que o Caio tinha me 
prometido, que ia trazer na reunião. Estive com ela e me falou que ia tentar me 
passar isso por e-mail. Não passou. Então, esse quadro de áreas equivalentes 
gostaria de receber. Mas não justifica as áreas equivalentes essa diferença de 
preço entre o bruto e o valor que cheguei, porque você sabe que área 
equivalente é o porcentual do metro quadrado. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Sim. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Então, área equivalente tem 20%, 15%. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Com base nos custos, né? 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – É. Não recebi essa tabela, mas acho que os custos, 
mesmo de área de projeção estão muito caros. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Não sei se seria possível, Presidente, mas talvez a 
Diretoria pudesse fazer um esclarecimento, já que o senhor até solicitou, nesse 
sentido. 
 
... 
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Maria Elisa Cappellano (aparte) – O senhor sabe o número de passarinhos que 
morreram no Restaurante Japonês? 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Olha, minha senhora, sou engenheiro, não sou 
ornitólogo. 
 
Maria Elisa Cappellano – Mas o senhor fez uma afirmação para a gente aqui que 
morrem passarinhos. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Não fui eu, você ouviu errado. 
 
Maria Elisa Cappellano – Desculpe-me, ouvi errado mesmo, mas ouvi essa 
informação de que passarinhos morrem. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Só dei esclarecimento que existem brises solares na 
frente do vidro. 
 
Maria Elisa Cappellano – Muito obrigada. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – Você falou numa área de 280 metros, é 
isso? 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Área de 286 m². 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Então, na página 2, aqui onde diz objetivo, fala 
numa área total de 570 metros. Poderia me explicar, por favor, essa divergência? 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Justamente essa tabela que solicitei, queria saber 
como chegaram nessa quantidade e não me apresentaram. Mas acho um pouco 
difícil as áreas adjacentes somarem quase o dobro da área construída. Esse é meu 
parecer. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Muito obrigado, agradeço a todos.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... Estou vindo aqui a este Conselho mais com o 
coração do que com termos técnicos. Vou falar algumas coisas que acabei vendo 
em três anos de Diretor de Relações Esportivas. Vejo essa Cabana sendo 
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frequentada por crianças, diversas crianças. Crianças que vinham do CAD, hoje 
pouco menos porque diminuímos uma quadra, crianças que vem do parquinho, 
crianças que vem correndo e chegam a essa Cabana. A escolinha não dá nem para 
mensurar, porque muitas vezes o pai sai de uma atividade esportiva e tem essa 
Cabana. Até aí a ideia é fantástica, de fazer um lugar melhor, um lugar mais 
apropriado, mas quando olho, que às vezes para fazer um projeto você acaba 
destruindo outro, em vez de melhorar o que temos, é uma coisa para se repensar, 
é uma coisa para olharmos. Vamos ter uma rampa, porque ali temos um 
problema da água empoçar, mas também vamos ter um problema de quedas de 
crianças que vão chegar ali afoitas para subir uma rampa, patinetes. Hoje em dia 
temos no Clube uma infinidade de crianças andando de patinetes. Não vamos 
conseguir falar para elas “Pare de usar patinetes ali”. Não conseguimos fazer no 
Plano. O entorno daquela Cabana não é uma Diretoria, são diversas Diretorias. 
Quantos de vocês já se sentaram à tarde ali para descansar e tomar água de coco. 
Quantos de vocês pensam que aquela parte ali é uma das áreas mais agradáveis 
do Clube, que você se sente num ambiente esportivo, mas por outro lado sente 
um ambiente totalmente gostoso e aconchegante. Perguntei ao assessor Tonissi 
do PDD. Quando veio o PDD ele fala que não podemos construir no centro do 
Clube e ali é o centro do Clube. Vamos fazer uma rampa de 50 cm pelo menos, 
que poderá aumentar. Vamos subir mais 3 metros, são 3 e meio. E fatalmente 
vamos ter de cortar e podar as árvores mais uns 3 metros para alguém poder ficar 
confortavelmente ali. Fora a manutenção disso. Pessoal, primeira coisa, não é o 
projeto de 2009, certo ou errado não é o projeto de 2009, não podemos votar em 
cima do projeto de 2009. Segundo, é o projeto ideal, será que não estamos indo 
com muita sede ao pote? Temos diversas obras. O centro poliesportivo nós já 
aprovamos há quase dois anos uma cobertura, que até agora não aconteceu. Será 
que essa obra tem de acontecer agora? Será que não pode esperar e ser mais 
estudada? Quem sabe usar as características que estão na Cabana e fazer toda a 
outra parte operacional por dentro, por que não, pessoal? Disney faz isso, 
diversos outros lugares fazem isso, por que não podemos fazer? Temos 
engenheiros, arquitetos, temos gente muito boa dentro do Clube e que o Clube 
contrata, por que não fazer isso? É só isso, não quis dar parte técnica do projeto 
porque todo mundo está dando essa parte, mas perder aquela área do jeito que é 
para mim é uma coisa que não faz sentido. Muito obrigado.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Desde logo, com base no Art. 50 do 
Regimento, requereu e o Sr. Presidente lhe concedeu cinco minutos a mais para 
que fizesse a sua exposição; bem assim, pediu que se pretendessem aparteá-lo, o 
fizessem no final de seu pronunciamento. “Gostaria de começar confessando, 
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para quem não me conhece e hoje tem muita gente aqui, fico muito feliz com 
isso, que sempre busquei evitar fadiga, cansaço, razão pela qual nessa época de 
eleições tento fugir, de verdade, dos debates aqui na tribuna, nas redes sociais, 
que é muita confusão, o pessoal toma quase como um time de futebol, veste a 
camisa, briga, é muito ruim. Por outro lado, acho que a idade está pesando e 
estou ficando um pouquinho mais ranzinza do que sempre fui. Não sei, só sei com 
certeza que já não suporto, nem consigo mais desculpar ou ver alguma graça em 
factoides, má fé, falsas vitimizações, desinformação, campanhas de destruição de 
personalidade, fake news, sharp power e tantas outras técnicas utilizadas 
infelizmente por algumas pessoas para destruir o coleguinha nessas épocas. 
Tenho achado tudo isso muito feio, mas paciência, cada um só pode dar o que 
tem, mas tudo bem. E por mais que ame o meu sossego tenho uma obrigação 
com os sócios, que já há algumas décadas têm me reconduzido para esta Casa. 
Portanto, na data de hoje não tinha o direito de me omitir. Por que cito a data de 
hoje como tão importante? Explico. Como disse anteriormente, tenho evitado a 
todo custo a fadiga e uma das formas de aplicar essa técnica que uso desde maio 
de 96, quando aqui tomei posse pela primeira vez, é a de ler o parecer das 
Comissões. Sempre aprendi, me orientei e por mais que não sejam vinculantes, 
fato é que são peças exaradas por seres humanos de enorme qualidade técnica 
em suas áreas. Pessoas eleitas e escolhidas com critério e seriedade, que tenho 
certeza com boa fé e imparcialidade honram a sua obrigação, a sua finalidade de 
assessorar o Conselho Deliberativo e a Diretoria, sempre nos ajudando nas 
diversas decisões que temos que tomar para ter um Clube melhor. Hoje três 
Comissões foram ouvidas sobre este item da pauta. A Comissão de Obras após 
uma orientação a respeito de como agir frente a uma possível necessidade de 
retirada de alguma espécie arbórea entende que a matéria está em condições de 
ser apreciada e votada. A Comissão Financeira por sua vez entende que a 
solicitação está apta a ser deliberada. Já a Comissão Jurídica entende que estão 
preenchidos os requisitos formais, estatutários, regulamentares e regimentais 
que permitem, com as observações feitas ao Conselho Deliberativo, apreciar e 
tomar uma resolução sobre o pedido formulado pela Diretoria. Se com as 
observações feitas estão preenchidos os requisitos formais, estatutários, 
regulamentares e regimentais que permitem ao Conselho votar, então, a 
conclusão é de que o Conselho pode votar. Batuta, três Comissões ouvidas, três 
pareceres positivos, tudo corretinho, resta agora a nós basicamente querer ou 
não aceitar o que nos é pedido. Mas, sempre tem um mas, até por grande 
respeito e amizade com os cinco Membros da Jurídica, fui ver as tais, no caso, 
duas observações. Uma dizia respeito à questão da licitação. Sobre esta gostaria 
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de ouvir o que a Diretoria tem a dizer, e que já fique consignado meu pedido, 
Presidente em exercício. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Já foi falado no início. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Mas gostaria de ouvir a Comissão, porque não 
li esse tal texto. Realmente foi, mas gostaria de ouvir a Presidência a respeito 
disso, Dr. Manssur. Na observação citada, aí a outra por sua vez me assustou e 
me fez, ou melhor, me obrigou a vir aqui hoje. Explico, na segunda observação, 
que no caso é a primeira, mas que uso aqui como segunda, o Relator, pessoa por 
quem nutro muito respeito e amizade e de quem conheço sua boa-fé e sua 
imparcialidade, após uma esforçada construção intelectual, concluiu ao final da 
4ª linha da 5ª página do relatório pela existência de um inequívoco desvio de 
finalidade. E ele não para, após mais construções, na 3ª linha da página 6, 
podemos ver com tranquilidade, até pelo grifo utilizado, que para o Relator o 
pedido ocorre em evidente desvio de finalidade. Senhores, desvio de finalidade 
causa anulação do ato administrativo, logo é uma evidente contradição em 
termos, um verdadeiro paradoxo dizer que o mesmo auto que obrigatoriamente, 
segundo a construção feita, frisa-se, deveria ser evidente e inequivocamente 
anulado, preenche os requisitos formais, estatutários, regulamentares e 
regimentais. Como a molecada costuma dizer hoje em dia, eu buguei, eu travei. 
Sério, deu uma pane aqui. Procurei um voto em separado. Não achei. Fui olhar 
melhor e verifiquei que todos os Membros assinaram, aí me compliquei de vez. 
Pensei, pensei e só consegui concluir, sempre com o devido respeito e até por 
causa dele, que algum lapso, algum esquecimento foi cometido na edição final do 
parecer, pois graças a possíveis problemas, sei lá, pessoais e profissionais a que 
todos nós estamos sujeitos, ou graças à pressão de prazos que temos que cumprir 
no mundo jurídico e aqui no Clube, possivelmente versões não apagadas do 
parecer foram amalgamadas e por fim, carecendo de uma melhor revisão, 
apresentadas como uma só. Sinceramente, prefiro acreditar nessa explicação, 
pois acredito na boa fé, na imparcialidade e no conhecimento técnico dos colegas 
que acompanham a Comissão. Digo isso tudo, alguém pode perguntar: Mas, 
enfim, ocorreu ou não desvio de finalidade? E a minha resposta, ou melhor, a 
resposta é um sonoro não. Explico. Da forma mais clara e objetiva possível, 
segundo entendimento dominante, quase unânime no mundo jurídico, falar em 
finalidade é falar em um dos cinco requisitos do ato administrativo, junto com 
forma, motivo, competência e objeto. Ato administrativo por sua vez 
basicamente é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, 
segundo Hely Lopes Meirelles. Administração pública, segundo critério formal 
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subjetivo, que é o adotado pelo Brasil, é o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e 
agentes que o nosso ordenamento jurídico identifica como tal. Senhores, o nosso 
Clube, por mais que o ame, não é identificado pelo ordenamento jurídico pátrio 
como administração pública, logo seus atos não são atos administrativos e, 
portanto, não seriam feridos pelo vício do desvio de finalidade, até porque o 
particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Simples, mas vou além, pois quem 
me conhece aqui sabe que não gosto nesta Casa traçar defesas baseadas apenas 
em tecnicidades, eu acho isso, diga-se de passagem, um desrespeito à inteligência 
de todos. Portanto, proponho só um exercício, esqueçamos direito, a doutrina, 
jurisprudência e aceitemos que conforme a construção do Relator nada obsta 
considerar nossos atos como atos como atos administrativos. Ok. Será que assim 
a Diretoria teria cometido desvio de finalidade? Novamente, sou obrigado a dizer 
não. Na literalidade do Art. 2º, parágrafo único, alínea “e” da Lei 4.717//65, Lei da 
Ação Popular, que diga se há remédio heroico contra esse vício, possível vício, “o 
desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando afim 
diverso daquele previsto explícita e implicitamente na regra de competência”, 
entendam aqui sem medo, na lei. Esse desvio, tradicional e infelizmente é muito 
difícil de ser comprovado, pois é um vício do ato administrativo que fica 
escondido, internalizado na mente do agente. Explico, o ato é feito como deveria 
ser feito, não há nenhuma mácula aqui, mas internamente o agente escolhe 
praticar o ato com o fim de favorecer ou prejudicar alguém, ou ainda com uma 
finalidade distinta das que lhe são permitidas pela lei. Lembrando que a 
administração pública, ao contrário de particulares, só pode fazer o que a lei 
permite. Deixem explicar ainda mais, agora com exemplos, livres de grande rigor, 
até porque nesse momento é o que estou tentando fazer, mas com grande apelo 
afetivo para melhor ilustração. Em tese, frise-se, teríamos claro desvio de 
finalidade quando ex-presidente de um país fictício é nomeado ministro para com 
isso obter o benefício de um foro privilegiado, por exemplo, e dificultar uma 
eventual punição. Ou o ministro da suprema corte de um país fictício que pede 
vista do processo após verificar que a votação final será contrária a seu interesse 
e senta nele para o tempo passar e a situação que ele se defende não ser 
modificada. Seria um caso também, se vocês me permitirem continuar, de um 
relator de uma Comissão, de Constituição e Justiça, por exemplo, do congresso do 
país fictício, que prepara um parecer com aparência de orientação imparcial, mas 
com uma construção viciada, que apenas tem por finalidade atrapalhar o 
parlamentar autor do projeto ou o executivo. Reparem que todas as autoridades 
citadas nos exemplos ficcionais praticam lato sensu, atos que lhes são permitidos, 
da forma como tem que ser feitos, mas com finalidade diversa da normalmente 
desejada pela lei. Vejamos, nomeação não tem por finalidade evitar prisão. Pedir 
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vista ou suspender a sessão não tem por finalidade manter a legalidade de algo 
ilegal. Dar um parecer não tem por finalidade atrapalhar um desafeto, isso é 
desvio de finalidade. Mas trazer expressamente o que se quer fazer, por que se 
quer fazer, as razões do por que tem que fazer, o projeto de como será feito hoje 
e do que será mudado do projeto de 2009, e pedir verba a quem se deve pedir 
em nenhum universo ou país fictício poderia ser considerado desvio de finalidade, 
nem menos naqueles que ao contrário do Brasil não optam definir administração 
pública fora do seu critério formal. Portanto, acreditando em um lapso na edição 
do parecer da douta Comissão, concluo, Presidente – Bem-vindo de volta – 
sempre com o devido respeito que todos neste Clube merecem, com a única 
conclusão possível, qual seja, a de que não houve e nunca poderia haver desvio 
de finalidade neste pedido, restando, portanto, neste caso, realmente 
preenchidos os requisitos formais, estatutários, regulamentares e regimentais, 
que permitem ao Conselho votar. E diante desta permissão, baseado nela eu 
aproveito para declarar meu voto a favor do pedido, como também votei a favor 
em 2009, e a favor da melhoria das instalações do Clube. Boa noite.  
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Queria só que o senhor deixasse claro, sua 
opinião é que a Comissão Jurídica errou em seu parecer. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Em teoria, sim. Se for mantido isso acredito 
que sim, juridicamente sim. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Não seria conveniente que o Presidente da 
Comissão Jurídica... 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis (aparte) – Nobre Conselheiro Ribas, 
respeito suas considerações e em consideração às referências que fez ao relatório 
da Comissão Jurídica, pediria à Mesa que me desse um tempo para prestar 
esclarecimentos ao Plenário, por favor. 
 
Presidente – Pois não. O Dr. Guilherme Reis será inscrito como orador, por favor. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Presidente, só para facilitar os trabalhos. ... 
Como o senhor pode verificar, me inscrevi para me manifestar, já que foi deferida 
a palavra ao Presidente da Comissão Jurídica, uma vez citado pelo orador, abro 
mão da minha palavra para que possamos acelerar essa discussão e possamos 
ouvir oportunamente a Diretoria também, então, o Conselheiro Guilherme Reis, 
Presidente da Comissão, falando em meu lugar. 
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Presidente – Muito obrigado, Dr. Cardia, muito compreensível. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Dr. Ribas, então você está dizendo que 
não houve desvio de finalidade. Aqui agora pouco o ex-Presidente Toni Moreno 
garantiu para a gente que no projeto de 2009, que você disse que votou a favor, 
já estava prevista a demolição da construção atual. Logo se o novo projeto 
também prevê demolição para reconstrução não há desvio de finalidade, é isso? 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Como todos os senhores vão verificar, quem 
não souber, quem já não viu isso, se ouvirmos dez advogados vamos ouvir dez 
posições, isso é um fato. Essa foi a minha, baseada em doutrina, jurisprudência e 
entendimentos normais. E ao mesmo tempo forcei, até aceitando entendimento, 
por isso até gaguejei um pouquinho quando me foi perguntado se a Jurídica errou 
ou não, porque trouxe duas posições, a minha visão ou uma visão com base no 
que a Jurídica falou. Em ambas as opções eu não vi nenhum desvio, por várias 
questões, porque bem ou mal o que a Diretoria está fazendo é pedir verba para 
um projeto que ela apresentou. Esse desvio, rapidamente, Presidente, esse 
desvio poderá até ocorrer, vocês podem estranhar: Como que poderá ocorrer? Se 
daqui a algum tempo a Diretoria voltar para pedir um reforço absurdo para 
continuar a obra, então vai demonstrar que talvez neste momento ela tiver só 
tentando fazer passar, a finalidade fosse essa. Agora, pedir verba para fazer uma 
obra não tem nenhum desvio de finalidade, Presidente. Acho que não tem mais 
ninguém. Boa noite.  
 
... 
 
Heitor Ferreira Tonissi – ... Vou dividir minha manifestação em duas partes, 
primeiramente, novamente estou aqui representando o Engenheiro Caio 
Avancine, em nome de quem falo aqui em nome da Comissão de Obras. 
Posteriormente vou dar meu parecer como Conselheiro e arquiteto. A Comissão 
analisou o pedido da Diretoria e também concluiu que o assunto encontra-se 
totalmente em condições de ser deliberado pelo Conselho e manifestou-se a 
favor da continuidade do processo. Nossa análise se pautou nos seguintes pontos 
principais, primeiramente, verifica-se que a obra encontra-se alinhada às 
diretrizes do Plano Diretor e principalmente às estratégias relacionadas a bares e 
restaurantes. E dessa forma vemos que ela é capaz de contribuir para a 
revitalização da zona 2 estabelecida no Plano. Nesse sentido, Conselheiro 
Brazolin, que o senhor citou uma das premissas, um dos critérios do Plano 
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Diretor, que inclusive vem do Plano Diretor de 2009, que fizemos questão de 
enfatizar e ressaltar, que é evitar e construir preferencialmente na perimetria do 
Clube. Entendemos que no presente caso não se aplica essa situação, 
primeiramente, porque não é a implantação de um novo ponto de alimentação e 
sim da adequação e renovação de um ponto existente. Outra, que essa obra tem 
um caráter estritamente de apoio das atividades que se encontram justamente 
na área central do Clube, principalmente as areias, parquinho e a Escolinha. 
Então, nesse sentido entendemos que ela, além de necessária, é pertinente. Além 
disso, a Comissão também nesse aspecto considerou a concepção do projeto, que 
além de ela não causar supressão de nenhuma árvore, através da solução de 
utilização da laje vem valorizar e melhorar essa integração das áreas verdes com 
os usuários daquela região. Outro ponto que foi considerado pela Comissão para 
termos entendimento que o assunto deva ser levado adiante foi o fato de que o 
atual dimensionamento e a planta da estrutura existente não consegue mais 
atender as demandas atuais, principalmente depois da ampliação da 
Brinquedoteca e a expansão das areias e utilização, inclusive isso foi detectado 
nas pesquisas do Plano Diretor. E também a atual estrutura não vem atendendo 
as exigências legais do Ministério Público quanto aos problemas de acessibilidade 
nem atendendo a COVISA em relação à higiene sanitária. Então, realmente a 
situação é bastante complicada. Pude verificar isso não agora, mas já no Plano 
Diretor, inclusive na época que o Clube contratou uma consultoria de bares e 
restaurantes juntamente com o pessoal de bares e restaurantes, a situação lá é 
bastante complicada. E também ela já teve uma descaracterização toda ao longo 
do tempo. Quanto ao outro ponto que foi analisado o valor e houve um 
entendimento da Comissão que o orçamento está em condições adequadas, 
tendo em vista que a Diretoria utilizou uma metodologia correta e detalhada para 
quantificação e precificação dos insumos a partir não só do projeto de 
arquitetura, mas dos projetos complementares. No pedido não há informação 
sobre os procedimentos de contratação, todavia, a Diretoria já esclareceu hoje 
através de ofício ao Conselho, que a utilização do recurso será através de 
processo licitatório. Então, assim, diante dessas colocações a Comissão de Obras 
entende que a presente matéria está apta para ser apreciada e manifesta-se 
favorável. Agora, falando em meu nome, não em nome da Comissão, como 
arquiteto e Conselheiro, também entendo que a obra deva ser aprovada e 
diversamente dos Conselheiros que se manifestaram aqui anteriormente, eu 
entendo que o projeto é bastante inteligente e equilibrado, principalmente nos 
aspectos da funcionalidade está conseguindo atender o programa estabelecido, 
as demandas exigidas sem a supressão de árvores. No aspecto formal se 
apresenta com uma volumetria leve e transparente, eu acho que isso também 
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seria importante esclarecer, porque o Conselheiro Lima aqui colocou que ele é 
um ambiente fechado, mas em minha análise, ali é um projeto bastante 
transparente, que tem possibilidade de aberturas, ventilações, então, tenho 
entendimento diferente, acho que é um projeto realmente bom. E o que temos 
de mais valioso naquele local é justamente aquela atmosfera aprazível, aquela 
convivência harmoniosa entre os diversos tipos e perfis de associados. Eu acho 
que o projeto tem esse valor, porque a solução dele está tendo essa capacidade 
de renovar toda infraestrutura que está se fazendo necessária sem perder essa 
condição. Então, acho que temos de nos atentar para isso, o mais importante ali, 
que é o clima, aquela atmosfera não está se perdendo. Então, nesse aspecto que 
valorizo o projeto. Em relação à tipologia, de que não é rústico, realmente é um 
projeto com uma linguagem racional, contemporânea, moderna, mas que se a 
gente for ver é o que é compatível com o histórico arquitetônico do Clube 
Pinheiros, onde têm projetos de grandes arquitetos, essa é a linguagem do 
Pinheiros e não é a linguagem da Cabaninha temática.  Então, sou a favor sim, é 
um espaço pequeno, é menor, mas não é por isso que não temos de ter uma 
arquitetura ali imponente. E é isso que está acontecendo. Então, me manifesto 
totalmente favorável à aprovação do projeto. Era isso que queria dizer.  
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna (aparte) – ... Quando a Diretoria pede R$1 milhão 
e 970 aproximadamente equivale a um empenho, ela está solicitando uma verba 
para empenho para obra, é isso? 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Sim. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Se a concorrência que vai ser feita chegar em R$ 
1 milhão é 770, por exemplo, o que vai acontecer com esses R$200 mil que foi 
abaixo do empenho? 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Permanece no caixa. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Então, acho que discutir valor é muito relativo. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Também concordo. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Acho que tem de ser discutido projeto. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – E ter uma boa licitação, processo licitatório. 
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Gerson Aguiar de Brito Vianna – Processo licitatório têm várias Comissões, muita 
gente para conferir aí. Agora, o valor de empenho serve como referência, é óbvio, 
não pode ser exageradamente para trabalhar com muita folga, mas têm 
Comissões que vão acompanhar esse processo licitatório, né? 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Sim. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Então, acho que a gente deveria, economizando 
tempo, discutir apenas o projeto. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Que foi a linha da Comissão, a Comissão entendeu que o 
material está muito bem resolvido. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Mesmo porque estamos analisando numa 
reunião a parte de projeto, valores, preços, empenho, etc., e vimos que a parte 
da área equivalente está bem representativa, tem 290 m²... 
 
Heitor Ferreira Tonissi – De projeção. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Mais 290 em cima, que não é o mesmo valor do 
metro quadrado. 
 
Presidente – Srs. Conselheiros, por favor, vamos evitar o debate. O aparte já foi 
dado, já foi respondido. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Agradeceu. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Só gostaria de fazer uma complementação ... Em relação 
à finalidade de desvio também, que acabei não falando, realmente não entendo 
essa situação, porque acho que está havendo uma pequena confusão. Há uma 
diferença da concepção do projeto, mas o propósito me parece o mesmo, 
especialmente agora que o Presidente Toni me esclareceu essa dúvida. 
Realmente tinha dúvida do que ia ser mantido ou não. Mas uma vez que o 
projeto anterior previa toda retirada da estrutura existente para implantação do 
novo projeto não consigo entender diferença de finalidade. Entendo diferença de 
projeto sim, mas não de finalidade. Era isso que tinha a dizer, Presidente.  
 
Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – Me tira uma dúvida. Você falou em 
precificação, a Comissão de Obras fala em uma metragem de 258 metros. 
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Heitor Ferreira Tonissi – De área de projeção. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Aqui no parecer está área construída. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – É realmente área construída, a Comissão até colocou 
esse valor, é área de projeção, por isso até solicitei, que acho que caberia um 
esclarecimento aqui da Diretoria como se chegou nesses 500 metros de área 
equivalente. Agora, o foco da Comissão não foi analisar preço por metro 
quadrado, foi ver se o procedimento, a metodologia foi desenvolvida 
corretamente. Chegamos à conclusão que sim, foi feito todo um desenvolvimento 
de projeto, uma composição de preços unitários, materiais, quantificação e se 
chegou num valor mais ou menos na linha que o Conselheiro Gerson estava 
colocando aqui. Acho que caberia um esclarecimento, se possível, da Diretoria 
nesse sentido. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Que a diferença é grande, 258 para 570. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Área de projeção, agora, para efeito de custo precisa ver 
o que está sendo realmente considerado. 
 
Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (aparte) – Ouvi aqui em todas as exposições 
evidentemente uma defesa na questão ou não sobre a forma com que o projeto 
chegou, aí tivemos ouvir até se a finalidade foi cumprida ou não, então, vejo aqui 
certa dificuldade para quem não é da área do Direito entender um pouquinho 
essa linguagem, mas que se traduzirmos numa linguagem um pouquinho mais 
prática e baseada naquilo que o associado nos diz lá fora, porque como 
Conselheira represento o associado, ouvi aqui de você com todo respeito que não 
vamos manter um projeto com a Cabaninha. Aí posso perguntar qual é o conceito 
e a concepção de rústico hoje, não na modernidade, na pós-modernidade, quais 
são as tendências atuais de construção hoje no primeiro mundo com respeito ao 
meio ambiente e a natureza? E se as mamães com os carrinhos, que ali a gente vê 
muito carrinho, também tiveram oportunidade de se pronunciarem, e até como 
associados, que como associada me acho até num grau maior de poder opinar do 
que até como Conselheira. Então, a pergunta é: Cabaninha, o rústico hoje é algo 
até colocado num plano de não arquitetura, eu pediria se vocês conhecem a nova 
arquitetura que dá valor ao meio ambiente e a rusticidade no mundo?  
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Heitor Ferreira Tonissi – Tenho entendimento de que tanto a arquitetura rústica 
quanto arquitetura digamos, racional, pré-moldada, que aqui no caso valorizo no 
sentido do meio ambiente, valorizo muito a estrutura metálica, até pela rapidez, 
pelos métodos que são utilizados. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Então, enquanto estrutura metálica no 
Pinheiros a gente coloca Cabaninha rústica, que nos leva à tradição, à história e 
também a uma tendência atual, o que digo é uma tendência atual, é só ir para a 
Ásia, Cingapura, Alemanha que vamos ver a prioridade da madeira, do rústica 
contra a questão metálica, porque o Clube Pinheiros não é Nova Iorque e nem 
grandes cidades.  
 
Presidente – Conselheiros, mais uma vez tenho de interromper. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Eu não tenho preconceito nenhum com tipo de material, 
apenas quis enfatizar que nossa linguagem tem outra tendência e que o fato de 
ser em estrutura metálica, ter vidro não necessariamente significa que vamos 
perder a qualidade. 
 
Presidente – Conselheira Vera, por favor, ele respondeu ao aparte. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Sim, perdão. ... Eu quero conceito de 
rústico contra uma modernidade, concepção de vidro e transparência. 
 
- Manifestações no plenário. 
 
Presidente – Ficou claro o seu posicionamento. 
 
... 
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Primeiramente, já vou matar isso aqui, para 
depois não pedir que foi citado, isso é besteira, isso vem da parte de engenharia, 
engenharia e esporte, vou ser um pouco direto. Em 2009 o senhor fez um 
pronunciamento, por que hoje o senhor muda esse pronunciamento em 100%? É 
só isso que estou querendo saber. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Só gostaria que o senhor me esclarecesse a mudança. 
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Carlos Alexandre Brazolin – O senhor pegue e leia a ata de 2009 e aí vai saber o 
que estou falando. Não vou me alongar, até mesmo porque o senhor já deu um 
tempo grande aqui, colocou seu ponto de vista e é importante seu ponto de vista, 
não acho que seu ponto de vista é de Cabaninha, de outras coisas, eu acho 
importante seu ponto de vista, mas só que em 2009 o que o senhor falou ao 
microfone, quando era contrário à obra foi alguma coisa diferente. Então, procura 
sua ata. Agora, o que o senhor falou do Plano Diretor e vi sua explanação aqui, 
era que não se podia primariamente... 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Preferencialmente. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Preferencialmente construir no meio. E como temos 
uma chance... 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Não podemos levar essa recomendação a ferro e fogo. 
 
Presidente – Conselheiro Brazolin, por gentileza, faça seu aparte e o Conselheiro 
Heitor responderá em seguida. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Então, como o senhor falou que preferencialmente 
não, o que falei é que realmente preferencialmente podemos repensar na altura 
desse projeto, só isso. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Em relação à manifestação de 2009, o senhor me 
conhece, sabe que sempre me posicionei aqui contra qualquer tipo de obra que 
conflita com o planejamento, foi essa minha posição naquela época. Era isso. 
Muito obrigado, Presidente.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Presidente, gostaria que consultasse a Casa se 
estamos esclarecidos. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 
Alexandre Perrone Lomonaco – Ainda temos de escutar o Presidente que foi 
citado, e conforme entendimento da Mesa talvez o Presidente da Comissão 
Jurídica. 
 
Presidente – Conselheiro Lomonaco, digo o seguinte, houve uma discussão 
recente aqui em Plenário em que um Conselheiro, à semelhança do que V. Sa. faz 
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agora, pediu para que os debates fossem encerrados. Naquela oportunidade o 
Plenário entendeu que os debates deveriam ser encerrados. Acontece, embora 
eu tivesse apenas cumprido uma determinação do Plenário, aquilo suscitou 
muitas críticas e se entendeu que o debate não estava ainda maduro. Com o que, 
embora tenha cumprido a determinação do Plenário, me pareceu também que 
não estava maduro. Temos aqui alguns Conselheiros, inclusive o Presidente da 
Comissão Jurídica para se manifestar. Acho que fazer essa votação agora sem 
ouvir os Conselheiros inscritos, que são Rodrigo Lara, Júlio Veiga, Francisco 
Vassellucci, Luís Alberto Figueiredo de Sousa, Tarcísio Bandeira e Guilherme Reis 
seria tirar deles a possibilidade de falar. Então, poderíamos fazer o seguinte, pôr 
em votação se a lista seria encerrada agora, mas não tirar a palavra daqueles 
Conselheiros que já estão inscritos. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Presidente, não posso concordar com isso, na 
realidade ou continuamos debatendo ad aeternum, que é o que estamos 
encaminhando para fazer. Ou pergunta se a Casa se considera esclarecida ou não, 
senão todo mundo vai se inscrever, porque cada esclarecimento aqui pode gerar 
uma nova discussão, então, assim, se não é justo parar agora, pode não ser justo 
daqui a cinco pessoas. Acho que devemos colocar à Casa o que ela acha. 
 
Presidente – Pois é, sempre aconteceu isso, põe-se em votação, aqueles que 
estão inscritos são ouvidos. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Presidente, gostaria de uma breve manifestação, 
surgiu agora um fato novo que pode esclarecer a Casa. Estamos com a presença 
aqui da ornitóloga do Clube Pinheiros e do instituto, ela poderia esclarecer, se for 
da vontade do Plenário e dos senhores, ela poderia esclarecer a questão... 
 
Presidente – Não pode se manifestar em Plenário não sendo Conselheiro, o 
senhor sabe disso, o senhor é um Conselheiro experiente. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Exatamente, por isso, se for possível levo as colocações 
da pessoa. 
 
Presidente – Agradecemos muito a presença dela, mas há impossibilidade de 
atender esse seu pleito. Vai manter a proposta? 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sim, como está em nosso Regimento. 
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André Novaes Patury Monteiro – Presidente, boa noite. Devido ao horário, 
também os demais Conselheiros que vão falar, sugiro a gente escutar em 
primeiro lugar o Presidente da Comissão Jurídica, Guilherme Reis, porque se a 
gente já teve o parecer favorável da Comissão de Obras e da Comissão Financeira 
eu acho que para esclarecer isso daí Guilherme Reis poderia adiantar e ir à frente 
dos demais Conselheiros.  
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 
Presidente – Pela manifestação do Plenário, se o Conselho realmente concordar 
vamos inverter a ordem de inscrições para ouvirmos agora o Dr. Guilherme Reis.  
Dr. Guilherme, por gentileza, queira ocupar a tribuna. Apenas para comunicar, 
após a proposta do Conselheiro Lomonaco inscreveram-se três Conselheiros: Dr. 
Sergio Lazzarini, Dr. Marcos Paulino e Dr. Luiz Eduardo Fernandes. Dr. Guilherme 
Reis, por gentileza, com a palavra. Dr. Guilherme Reis é o Presidente da Comissão 
Jurídica. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – ... O parecer da Comissão Jurídica foi 
citado e daí há necessidade de prestar alguns esclarecimentos a este Plenário. O 
primeiro deles e que acho de suma importância esclarecer, que a Comissão 
Jurídica emite pareceres opinativos, não vinculativos, então, se algum 
Conselheiro entender diferentemente do parecer jurídico não há problema 
algum, respeitamos a posição diversa. O segundo ponto que queria levar aos 
senhores, que entendo que a Comissão Jurídica cumpriu o seu papel. O papel que 
está disposto no Art. 108, do nosso Regulamento Geral. E diante das informações 
contidas no processo emitiu seu parecer, cumpriu, portanto, seu papel. Em 
nenhum momento a Comissão Jurídica, e não é esse o papel dela, emitiu 
qualquer parecer no sentido de ser favorável ou contrária ao pedido de 
autorização feita pela Diretoria, em nenhum momento. E se foi essa a 
interpretação que alguns tiveram está equivocada, não foi esse. O que entendeu 
a Comissão Jurídica? E aí com todas as letras gostaria aqui de público, Presidente, 
explicitar aqui meu enorme agradecimento ao Dr. Marino e a todos os Membros, 
desculpe-me, e a todos os Membros da Comissão, até porque estou prestes a 
encerrar meu mandato na Presidência da Comissão. E durante esses dois anos de 
minha gestão eu só posso agradecer a conduta honesta, correta, rígida de todos 
os Membros da Comissão Permanente Jurídica, que perdeu um grande ente, Dr. 
Louzã, que falo com grande emoção, um homem de enorme respeitabilidade, que 
tenho enormes saudades, porque trazia lições memoráveis a nossa Comissão. 
Mas do mesmo tamanho desta minha saudade tem o meu respeito pelo novo 
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Membro da Comissão Permanente Jurídica, Dr. Claudio Vita, que tem se 
mostrado extremamente honesto, reto e técnico nas suas considerações, e aí vai 
meu cumprimento sincero a este Membro da Comissão Permanente Jurídica. A 
Comissão entendeu que da forma como o pedido foi formulado pela Diretoria, ou 
seja, um pedido de autorização para uso do Fundo Especial feito com base numa 
resolução de 2009, merecia deste Plenário e não da Comissão Jurídica, deste 
Plenário um exame mais cuidadoso, mais apurado. E por que digo isso? Porque 
entendemos, a Comissão, que os nossos ordenamentos jurídicos não são 
expressos, são lacunosos e que mereciam, portanto, do Plenário uma 
consideração mais cuidadosa, à luz do que prevê o Art. 45, inciso XXII, do nosso 
Estatuto, que diz o seguinte: Compete ao Conselho Deliberativo deliberar sobre 
os casos omissos e interpretar o Estatuto Social, Regulamento Geral e 
Regimentos. Portanto, é uma enorme oportunidade, aquela oportunidade 
sublime que temos de interpretar e dar a melhor interpretação ao nosso Estatuto 
e aos nossos ordenamentos jurídicos. E nessa direção, Presidente Collet, diante 
da lacuna que tem aqui nós precisamos saber podemos ou não podemos aprovar 
um pedido de autorização baseado numa verba complementar aprovada em 
2009, sobre a qual foi editada uma resolução naquele ano. Essa resolução tem 
validade? Não tem validade? Isso nós precisamos deliberar hoje aqui, porque o 
nosso Estatuto não é claro. E também não é claro se naquela autorização que 
ocasionou a edição da resolução havia um escopo, um objeto, um projeto 
diferente deste. Podemos aprovar este pedido com base numa resolução cujo 
projeto é distinto do apresentado nesta assentada? Esses questionamentos que a 
Comissão Jurídica quis trazer ao Plenário. De forma alguma, e aí presto outros 
esclarecimentos, de forma alguma o parecer da Comissão Jurídica quis aqui dizer 
que devemos aplicar os princípios do direito público. Claro que não, somos uma 
entidade privada. Está claro aqui no parecer e faço questão de ler esse trecho, me 
permitam os senhores lê-lo, que diz o seguinte. Aqui é necessário um breve 
parêntese para ponderar que via de regra quando se fala em ato administrativo 
normalmente a referência é relativa à administração pública. Mas ainda que por 
analogia, nada obste que se tome também para o particular as regras de regência 
da administração pública, tanto mais porque norteada por princípios bem mais 
restritos, rígidos e renunciáveis. Portanto, o que se quis foi diante do pedido, tal 
como veio formulado a esta Casa levantar esses questionamentos que o Plenário 
soberanamente saberá decidir. Em nenhum momento aqui, Presidente, a 
Comissão colocou-se contrária ou favoravelmente ao pedido, isto quem deve 
decidir é o Plenário. 
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Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Se a função da Comissão Jurídica é 
orientar os Conselheiros, como é que fica essa função? Não orienta, quer dizer, 
não entendi, seu pronunciamento parece que é para não se levar em conta. Não 
sei, sou engenheiro velho. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – Disse, caro Bandeira, que o parecer da 
Jurídica não diz se concorda ou não concorda com o pedido, que o parecer da 
Comissão disse é que havia uma lacuna, um questionamento que precisaria ser 
resolvido pelo Plenário, que é o seguinte, o pedido tal como foi formulado baseia-
se numa resolução de 2009. Podemos aprovar um pedido baseado numa 
resolução de 2009? Quem vai responder isso é o Conselho. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Particularmente, acho que a maioria dos 
Conselheiros, ninguém entendeu porque a Diretoria fez um encaminhamento 
relativo a 2009, se era só colocar reforma da Cabana do Pai Tomás em 2018, não 
consigo entender isso, ninguém entende isso. Por que utilizar? Porque o débito 
na rubrica de investimento é R$1 milhão e 900 e poucos, porque os R$500 e 
poucos até hoje não foi debitado. Então, não consigo entender porque o motivo 
de utilizar essa aprovação de 2009. Aliás, a maioria não entende. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – Acho que esse questionamento deverá 
ser feito ao Presidente da Diretoria. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Trago uma informação no sentido de 
tentar ajudar o encaminhamento dessa questão. Em 2009, quando olhamos a ata, 
a ata que talvez seja a origem do seu questionamento coloca-se da seguinte 
forma, não gostaria de ser longo, mas o Dr. José Manssur coloca, ele enfatizou 
que o Conselho estava apreciando estritamente o pedido de autorização 
formulado pela Diretoria para utilizar o Fundo Especial. E na sequência, a ata diz 
assim: durante o discurso do orador, logo na sequência assume a Presidência o 
Dr. Francisco Carlos Collet e Silva (Presidente em exercício), interveio, 
esclarecendo que não estava se discutindo autorização para a Diretoria executar 
uma obra, mas para utilizar uma verba orçamentária, para executar as obras que 
tenham ou não constando do plano de ação, com verba do Fundo Especial, a 
Diretoria deve pedir autorização ao Conselho, faz isso de acordo com as 
prioridades de reger no seu exercício do poder discricionário. E ao final também 
Dr. Manssur coloca, reiterou que o Conselho não está ali aprovando a obra, mas a 
eventual autorização para utilização de recursos do Fundo Especial. Trazendo isso 
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à memória, creio que consigamos dar um encaminhamento para essa questão, 
porque na época aprovou-se um recurso. Também podemos interpretar... 
 
Presidente – Conselheiro, acho que o aparte é para mim então, né? Acho que é 
um esclarecimento. Queria falar sobre esse aspecto, já que o senhor referiu 
nominalmente. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sim, pela ata... 
 
Presidente – Me lembro dessa ata e não mudo uma vírgula do que disse, só 
queria esclarecer... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Só para fechar... 
 
Presidente – Só esclarecer, que o senhor referiu, parece que me está 
contrapondo com a Comissão Jurídica... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – De forma alguma. 
 
Presidente – O que quero dizer é o seguinte, o que aprovamos aqui em Plenário 
sem dúvida nenhuma, isso é texto normativo claro, nós aprovamos a utilização da 
verba do Fundo de Investimento, Fundo Especial para consecução de 
determinada obra. O que me parece que o Dr. Guilherme está falando é que teria 
havido alteração da motivação. Não estou advogando que se aprove, que não se 
aprove, estou procurando presidir – mas queria deixar isso claro, porque no 
momento de votação vou dizer, não posso deixar de fazê-lo, isso é um assunto 
que diz respeito ao Conselho Deliberativo, que prezo e procuro presidi-lo da 
melhor maneira possível. Se isso for possível, se utilizar verba para outra obra que 
não aquela para a qual foi aprovada aquela verba, estaremos abrindo um 
precedente muito grave. Mas como o Dr. Guilherme falou, isso é matéria do 
Plenário. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Só continuando então nessa linha, o 
entendimento que ficou de 2009 é que foi feita aprovação de uma verba, que se 
fala aqui: Autorização para a Diretoria executar uma obra. Não estava se 
discutindo autorização para a Diretoria executar uma obra, mas sim utilizar uma 
verba orçamentária. Talvez isso possa ser um caminho, retomar esse raciocínio 
para que a gente conduza a um consenso em relação ao que deve ser decidido. 
Esse seria meu aparte para sua consideração. 
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Guilherme Domingues de Castro Reis – Eu vou um pouco na linha do 
encaminhamento que o Dr. Collet fez, acho que esse questionamento deve ser 
feito ao Plenário por ocasião da votação, saber se realmente o Plenário sente-se 
confortável em aprovar desta forma. Acho que eram esses os esclarecimentos, 
estou à disposição dos Conselheiros que eventualmente queiram algum aparte. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado (aparte) – Obrigado, Presidente. Inicialmente, 
agradeço muito sua fala e reiterar meu respeito ao senhor e a toda Comissão. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – É recíproco. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Aliás, até neste microfone, falo para quem 
quiser ouvir, espero que o senhor não acabe o mandato. Vai ter que acabar, mas 
que pense em voltar, porque realmente foi muito bom. E justamente por ter sido 
muito boa, como, aliás, falei em meu pronunciamento, que não consegui 
entender aquele paradoxo, que o senhor já explicou perfeitamente, que 
realmente aquela questão do termo específico, o termo administrativo foi muito 
usado inclusive em redes sociais. Então, muito obrigado, é isso que queria dizer. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – Eu que agradeço, Conselheiro. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Conselheiro, gostaria de fazer um 
aparte também. Como foi citada pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de 
Sousa a ata da reunião ocorrida em 2009, por ocasião da deliberação do Plenário 
acerca da primeira aprovação da obra da Cabana do Pai Tomás, o Conselheiro Luís 
Alberto também citou o ex-Presidente desta Casa, Conselheiro José Manssur. 
Relendo agora a ata, vi aqui uma manifestação do Conselheiro Manssur que tem 
um aspecto importante também jurídico. O Dr. Manssur disse que a Diretoria até 
pode não executar uma obra, se entender que não é o momento oportuno, mas 
ela está salvaguardada por preceitos institucionais do Clube. Trata-se de ato de 
gestão. Aí, Conselheiro, o Dr. Manssur ainda prosseguiu. Perguntado, respondeu 
ao Conselheiro Cândido Padin, que se concedida autorização valeria para o 
exercício corrente. Então, gostaria que V. Sa. pudesse também esclarecer com 
relação a isso, porque aquela aprovação se deu em 2009. E agora a Diretoria faz o 
pedido de complementação daquela verba, portanto, R$1 milhão e 300, se 
valendo dos R$500 mil que já havia sido aprovado em 2009. Então, gostaria que o 
senhor também esclarecesse em relação a isso, porque naquela ocasião o 
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Conselheiro José Manssur dizia que aquela autorização valeria para o exercício 
corrente.  
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – Nobre Conselheiro, nossos ordenamentos 
são lacunosos, não são expressos, não dizem se as resoluções têm ou não prazo 
de validade para serem cumpridos. Acho que essa é uma resposta que temos que 
dar hoje por ocasião da votação.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Perfeito. 
 
... 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Dr. Guilherme, eu tenho uma dúvida em relação 
ao montante pedido, porque me parece que até um montante X a gente pode ter 
uma dispensa de licitação. Acho que o montante pedido agora não dispensa 
licitação, que parece que não teve. Vai ser feita a de obra, a de projeto não, esse 
é o problema. 
 
Presidente – Posso esclarecer, porque a Diretoria mandou hoje, Conselheira 
Regina, um ofício mencionando que vai haver sim um procedimento licitatório. 
 
Regina Helena Secaf – De obra. 
 
Presidente – Vou inclusive, tendo em vista que isso está adquirindo contornos de 
relevância, mandar distribuir esse ofício a todos os Conselheiros, para que tomem 
ciência. 
 
Regina Helena Secaf – Entendi, Dr. Collet, mas essa licitação que a Diretoria está 
citando é uma licitação de obra e não de projeto, porque este projeto já está na 
licitação de obra, como edital. 
 
Presidente – Entendi, a senhora está questionando acerca do projeto? 
 
Regina Helena Secaf – Do projeto, claro.  
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – Conselheira, acho que esse 
questionamento o Presidente da Diretoria deverá esclarecer ao Plenário.  
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Eduardo Collet e Silva Peixoto (aparte) – Dr. Guilherme, o cumprimento pela sua 
manifestação. No curso dela o senhor colocou que a Comissão, se eu entendi 
bem, fez uma analogia entre o direito administrativo e o direito civil, e com isso 
utilizou o termo desvio de finalidade. E o senhor mesmo, salvo melhor juízo, 
colocou que na verdade não tem nada a ver, aqui é direito privado. Questiono o 
senhor se entende adequado que essa analogia fosse feita com a boa fé objetiva, 
com apoio, então com abuso de direito, que tem muito mais a ver com direito 
civil, e nessa linha o que o senhor entende. Um dos Conselheiros, ex-Presidente 
deste Clube, chegou a dizer porque razão, porque motivo esta Diretoria trouxe 
uma proposta dessa forma, R$1 e 300, mais os R$500 chega a R$1 e 800. Me 
parece e não sei se é sua opinião, que há aí uma boa fé objetiva, esclareceu-se, 
que aqui eu peço R$1 e 300, considero R$500. A obra toda vai custar R$1 milhão 
e 900, ou está orçado. Gostaria de ouvir sua opinião se essa analogia poderia 
eventualmente ser válida. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – O intuito do parecer foi fomentar 
justamente essa discussão aqui no Plenário e trazer ao Plenário essa discussão se 
podemos aprovar da forma como veio o pedido. Quando dissemos lá, usamos a 
expressão desvio de finalidade é porque o escopo de um projeto era distinto um 
do outro, portanto, as finalidades nos pareceram indistintas; daí essa colocação 
que fizemos, mas não teve nenhum outro objetivo a não ser esse e trazer a 
discussão ao Plenário. Presidente, eu acho que foram prestados os 
esclarecimentos.  
 
Heitor Ferreira Tonissi – Só gostaria de pedir um esclarecimento, que é um 
detalhe onde está residindo a dúvida. Se o parecer que entendeu que houve 
desvio de finalidade por que mudou o objetivo da intervenção ou pela alteração 
do projeto? Porque o objetivo é o mesmo, não tenho dúvida disso, porque o 
projeto anterior fala em revitalização da Cabana e proximidade, ou seja, 
revitalização da região. E o projeto atual fala a mesma coisa. Então, a finalidade, 
objetivo é o mesmo e os projetos são diferentes. Então, queria entender, o 
parecer foi com base em que, no projeto ou no propósito? 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – Os projetos eram distintos aí porque a 
Comissão entendeu havia um desvio de finalidade.  
 
Heitor Ferreira Tonissi – Pois não. 
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José Manssur – Tendo sido citado, manifestou-se para esclarecimento, dizendo o 
seguinte: “Quando me manifestei, em 2009, foi no debate, não tinha a honra 
ainda de ser o Presidente do Conselho naquela oportunidade, apenas me 
manifestei como Conselheiro e tive a honra de debater com o Dr. Célio, Dr. 
Tonissi, Dr. Luís Alberto Figueiredo de Sousa. E estou com a ata, peço coerência, 
estou com a ata e a resolução de inteiro teor de todos os debates, com o Dr. 
Célio, com o Dr. Tonissi. E já foi dito aqui, Presidente, eu não estava em exercício 
da Presidência, rebati como Conselheiro. Estou ouvindo, talvez no momento 
oportuno vá solicitar a coerência do que está aqui na ata, sem embargo do 
mérito, mas o que está dito por todos os Conselheiros encontra-se nesta ata. Está 
em minhas mãos, se alguém quiser ler poderei emprestar. 
 
Rodrigo Ferreira Lara – ... Venho a esta tribuna expor uma preocupação que 
tenho com o processo de apresentação e aprovação de projetos e o papel deste 
Conselho Deliberativo. Estamos aqui há tempo bastante longo discutindo várias 
questões, tecnicalidades, mas, enfim, nosso Clube é uma Instituição de porte, 
orçamento de cerca de R$200 milhões, patrimônio de quase 200.000 m², quase 
40.000 associados e com diversos desafios que têm de ser enfrentados 
diariamente. Por tudo isso eu ressalto, acho que antes de tudo, antes de fazer a 
crítica ao processo, que vou fazer, dizer que a gente precisa valorizar, reconhecer 
o esforço de todos, desse sócio que se oferece para manter nosso Clube em 
funcionamento, Diretoria, alguns inclusive grandes amigos de infância, esse sócio 
merece nosso respeito, nosso agradecimento. De qualquer forma, acho que esse 
reconhecimento não deve ser confundido de forma alguma com uma carta 
branca do Conselho, ou do associado, para que a Diretoria faça o que quiser com 
o patrimônio. Eles devem agir com transparência, diálogo, respeito e parcimônia 
e devem acima de tudo ouvir os sócios, porque o Clube não é de nenhuma 
Diretoria específica, o Clube é dos sócios e é por eles que todo esforço se justifica. 
Infelizmente meu sentimento hoje é que o sócio não está sendo ouvido. Fiquei já 
bastante incomodado com aprovação do orçamento no final do ano passado, 
porque não havia clareza nos valores e destinos dos investimentos. E de fato 
aquele problema lá atrás na aprovação da PO desdobrou-se em vários outros 
subsequentes. A polêmica obra do Bem-Estar e Tênis. Aquisição do predinho, 
aparentemente boa, mas também sem muita informação ou debate prévio. A 
reforma da casa de barcos. E agora esse novo prédio chamado de reforma em um 
processo equivocado, buscando aproveitar-se de uma aprovação de 2009 de 
outro projeto totalmente diferente e incluindo um pedido de verba enorme, 
novo, mas também sem muita informação ou consulta prévia aos associados e os 
grupos impactados pela obra. Senhores, não existe isso, a gente está aqui 
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discutindo todas essas tecnicalidades, e tal, mas não existe isso de usar uma 
verba que foi aprovada há 9 anos. Uma aprovação do Conselho deveria ter prazo 
para ser realizada. Se ela não existe hoje, então tem de fazer uma reforma no 
Estatuto para ter esse prazo específico, porque não existe aprovar 9 anos atrás e 
trazer a verba para hoje. E caso determinada obra não seja realizada, volta a ser 
apresentada no novo orçamento, hora que vem a nova PO do ano: Olha, aquela 
obra que não aconteceu está sendo incluída especificamente no novo orçamento 
do ano. Certamente, quer dizer, não existe da forma como está sendo 
apresentado. Então, assim, na época do orçamento diversos pontos foram 
levantados, preocupações, aqui expostas de maneira bastante detalhada pelo 
colega, Conselheiro Chico Vassellucci. Eu teria rejeitado aquele orçamento, para 
que se apresentasse com detalhamento e as informações adicionais necessárias. 
Mas vi naquele dia um Conselho refém da Diretoria, né? Estamos em cima da 
hora, se não aprovar o orçamento vai travar o Clube, enfim, aprovando o 
orçamento, ainda que não concordassem com a forma como estava sendo 
apresentado, talvez até acreditando que não tivesse tanto problema aprovar o 
orçamento de investimentos aberto, um cheque em branco para a Diretoria sacar 
caso a caso, como a gente está vendo acontecer aqui. Mas a gente vê que isso 
tornou sim um problema. Tornou-se um problema e tornou-se um ponto de atrito 
desnecessário. Se tivéssemos detalhado os investimentos de maneira correta lá 
atrás a gente não estaria agora discutindo caso a caso para cada investimento 
que precisa acessar o Fundo Especial, já estaria tudo bem determinado no 
orçamento de investimentos. Antes de ser contra ou a favor é importante 
ressaltar que a Cabana do Pai Tomás é um local importante no Clube, concentra 
famílias dos parquinhos, das quadras, das areias, do CAD, da Escolinha. Vários 
colegas citaram já hoje aqui, engloba muito mais grupos do que o próprio Tênis. 
Intervenção ali tem que ser exposta para o sócio. Não foi. Os grupos têm que 
tomar conhecimento. Não tomaram. Expõe as vantagens e desvantagens, ouça os 
grupos que ali frequentam. Muitos nem sabem direito do que se trata a obra. A 
meu ver sabem apenas que aquela Cabana está ultrapassada e precisa de 
reforma, nisso acredito que a gente tenha 100% de concordância, todo mundo 
sabe que a Cabana precisa de reforma, tem seus problemas. O processo de 
apresentação e aprovação está, portanto, equivocado. Em qualquer empresa o 
conselho de administração recebe as informações com a devida antecedência e 
vem para a reunião com o assunto pré-avaliado, pré debatido, preparado para a 
reunião de aprovação. A gente não precisa gastar tanto tempo aqui discutindo 
cada detalhe do processo. Todo mundo vem aqui, tudo bem, tem um termo ou 
outro que possa discutir, mas não precisa ficar entrando e descobrindo aqui as 
informações novas. Isso evitaria ficarmos aqui até altas horas, como estamos hoje 
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aqui, aprendendo informações novas, que eu pelo menos não sabia muitas que 
foram apresentadas aqui. Aqui a gente vem sem informação e minutos antes da 
votação, ou o Presidente da Diretoria, ou outros Conselheiros, como foi o caso 
hoje do Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima, apresenta uma série de 
informações, até então desconhecidas pela maioria. Ou apresenta um filme 
bacana, que já poderia ter sido disponibilizado para todos os sócios, para críticas, 
sugestões. E a gente vai para votação, cegos e sem ter debatido o assunto. Fica 
aqui então meu apelo ao Presidente Cappellano, a toda Diretoria, e que a gente 
reveja esses processos e trabalhemos melhor com este Conselho, que deve ser 
independente. Não é confortável, eu sei, é bem mais fácil vir aqui e ter todo 
Conselho aprovando tudo que vem da Diretoria, mas pensem nisso, reveja os 
processos e com certeza a gente vai ter um Conselho mais funcional, apoiando os 
projetos da Diretoria, desde que todos aqui estejamos seguros de que o sócio foi 
ouvido e está sendo beneficiado. Esse tema não é nada novo aqui, tem história 
nesta Casa. Meu pai, Paulo Lara, sempre lutou para termos um Conselho 
independente, junto com a mãe do nosso Presidente da Diretoria, o pai do 
Conselheiro Cardia, que Deus os tenha e vários colegas aqui presentes. E é para 
honrar a memória de nossos pais que hoje também venho a esta tribuna 
defender essa causa. E para termos um Conselho independente e atuante a gente 
precisa mudar em definitivo esse processo de aprovação. Que se comece agora, 
rejeitando esse projeto como está sendo solicitado e retirando de pauta, não pelo 
projeto em si, que pode até ser bom. Não sei, não tivemos tempo nem 
informação prévia. Ouvi muita coisa preocupante hoje, novamente pela 
exposição do Conselheiro Lima. Gostaria de avaliar com mais calma isso, mas para 
consertar em definitivo esse processo de aprovação no Conselho, que se 
apresente novamente da forma correta e assegurando o Conselho e os nossos 
eleitores que eles foram ouvidos antes de aprovarmos esse projeto. De outra 
forma, o Conselho continuará sendo uma massa de manobra que senta e levanta 
sem saber por que, ou simplesmente apoiando tudo que vier da Diretoria, porque 
é mais fácil, e deixando de cumprir seu verdadeiro papel, que é representar os 
associados que nos elegeram. Adiar aprovação desta obra retirando-a de pauta 
não vai contra o Clube, nem contra o sócio e muito menos contra os 
patrocinadores da obra, porque até muitos de nós tem elementos, que ouvi de 
vários aqui, que podem ser positivos da obra, mas quero avaliar com cuidado, 
assim como acredito que os colegas queiram também. Mas dará tempo suficiente 
uma devida apresentação do projeto aos Conselheiros e associados e caso o 
investimento faça sentido certamente será aprovado no futuro. Senhores, vamos 
ouvir os sócios, precisamos de um Clube com serviço de qualidade e uma melhor 
manutenção dos ativos. Não precisamos de mais obras. Chega de obras. Como 
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estamos em relação aos outros problemas críticos do Clube, como serviços e 
manutenção? Segundo informações da Diretoria, foi contratada consultoria 
Taticca para apresentar um diagnóstico de problema de bares e restaurantes e 
que será apresentado em abril. E se a gente descobrir ao final dessa consultoria 
que a gente vai ter que fazer investimentos para resolver o problema de bares e 
restaurantes? E se a gente tiver que usar mais uma parte do Fundo Especial para 
isso? Creio ser consenso de todos os sócios que a gente precisa melhorar os 
serviços em bares e restaurantes e de todo Conselho, que a gente precisa sanar o 
déficit de bares e restaurantes. Não deveríamos aguardar esse diagnóstico antes 
de seguir aprovando novos desembolsos para novos investimentos? Fala-se que o 
problema de falta de manutenção no Clube não é a falta de recursos, mas vemos 
deficiência por todos os lados nesse quesito, toda reunião de Conselho tem 
alguém reclamando de alguma coisa de manutenção no Clube. ... Manutenção no 
Clube, e se a gente descobrir que precisa de uma obra extra para manutenção 
dos ativos, da onde vai vir essa verba extra? À Diretoria faço um apelo: arrumem 
o básico primeiro, depois a gente volta a discutir verbas para novos 
investimentos. O PDD está aí e deverá orientar os novos investimentos. Segundo 
informações informais que tive até o momento me parece que hoje a gente só 
tem cerca de R$7 milhões de sobra no Fundo Especial. E a gente deve arrecadar 
mais R$10 milhões ao longo do ano. Não tive informação precisa na reunião da 
aprovação da PO. A gente precisa dessas informações agora, sob o risco de a 
gente seguir aprovando investimentos sem a devida discussão prévia de 
prioridades. E quando aparecer um projeto importante, oriundo do PDD, a gente 
descobre que não tem mais recurso, porque seguiu gastando tudo que tinha 
nessas aprovações caso a caso. Venho, portanto, aqui solicitar formalmente a 
retirada de pauta desse investimento e que o Conselho receba da Diretoria 
informações precisas sobre todos os investimentos já aprovados por este 
Conselho, qual o estágio de execução de cada obra e quanto ainda temos de 
recurso no Fundo Especial de hoje. De posse dessas informações e de uma 
apresentação prévia de eventuais novos investimentos, o Conselho poderá 
decidir se é melhor para o sócio ter novos investimentos, direcionar recurso para 
uma manutenção, melhor serviço, ou mesmo manter esse recurso em caixa para 
investir após uma discussão clara neste Conselho sobre prioridades, algo que não 
ocorreu na PO anterior e que espero que a gente possa ter nos próximos meses, 
para melhor orientar os futuros investimentos. São essas minhas considerações. 
Obrigado. Solicitado pelo Sr. Presidente, entregou à Mesa sua manifestação por 
escrito. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... O intuito do meu pronunciamento é muito 
mais em relação à dinâmica do Conselho, no sentido de decisão. Acho que o 
poder mental das pessoas que tem avanço na engenharia pesa muito nessa hora, 
como nós vimos também o poder mental de quem está no direito. Então, hoje 
falaram sobre valor de obra, mas sem comparar que antes não tinha 
equipamento e hoje tem equipamento, então, essas ponderações precisam ser 
muito bem colocadas quando se toma uma decisão. Ouvi também por diversos 
Conselheiros a fala de que não tem informação disponível. Mas dentro dos nossos 
regulamentos temos prazo desde que recebemos todo projeto, para entrar com 
uma emenda. Ninguém fez isso. Então, vejo pronunciamento hoje traduzido aqui 
pela internet, vários associados vendo isso daqui e me sinto no dever, como 
Conselheiro, chamar atenção da diligência que cada um de nós tem em projetos 
como este, porque de certa forma a rede social tem um pronunciamento. Os que 
me conhecem, sabem que consulto muito os associados, converso de uma forma 
muito intensa com eles. Mostrei o projeto para associados e não encontrei as 
críticas tão efusivas quanto as que aparecem nas redes sociais, que reconheço 
que ocorrem. Pelo contrário, encontrei pessoas que me falavam o seguinte: Mas, 
espera um pouquinho, escada também tem no Bar do Futebol, onde tem muita 
criança, onde nós temos talvez a maior concentração de crianças no final de 
semana. Rampa também tem no Restaurante Japonês. Escada também tem na 
Lanchonete da Piscina. Então, vejo assim alguns pontos que para mim são muito 
importantes em relação à discussão do projeto, em relação à leitura do material e 
gostaria de lembrar que desde 2010, quando sou Conselheiro – Dr. Manssur, o 
senhor comentou 2009 talvez por um engano, eu não estava ainda Conselheiro 
nesta época – desde àquela época uma das coisas que mais fiz questão de ter 
aqui é que uma aprovação dessas não se desse simplesmente com um pedido de 
obra, como foi feito em várias obras, mas que tivesse o amparo de um projeto. 
Hoje demos um avanço significativo, um avanço grande no sentido de termos um 
projeto básico, que é colocado com um tempo de 10 dias de antecedência para 
todos os Conselheiros e com um tempo ainda maior para as Comissões. Se há 
uma reclamação de falta de informação eu acho que ela deveria ser pensada a 
todos que nos assistem aqui como se não é falta de informação, mas se é falta de 
diligência. Desculpem o discurso se ele pode parecer um pouco agressivo, mas ele 
retrata uma insatisfação que vejo com palavras que soam muito fortes, mas 
também podem ter uma representatividade diferente. Dez dias de antecedência 
com um projeto básico e os nossos Estatutos asseguram toda a condição de quem 
não concorda pode entrar com uma emenda modificativa, ou com um pedido. E 
nada foi feito. Então, eu acho que na cola do Conselheiro Rodrigo, que me 
antecedeu, uma das coisas que poderia mudar é isso, a gente fazer então pedidos 
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como esse de antes de vir para a reunião fazer a solicitação de esclarecimento. O 
que houve hoje não foi falta de informação, o que houve hoje foi diligência de 
alguns Conselheiros que foram a fundo, estudaram o projeto e tiraram suas 
dúvidas, ou trouxeram dúvidas aqui. Acho que esse é um processo rico, vejo que 
esse processo, falo aqui como Conselheiro, foi bem instruído, ele tem condições 
de fazer. A Peça Orçamentária sempre foi aprovada da forma como foi hoje. E é a 
forma de a Casa fazer, nós sempre discutimos isso, pergunta aos ex-Presidentes 
da Casa, que quando se lista os investimentos nunca se assumiu o compromisso 
de fazer nenhum daqueles, se assume o compromisso de haver suficiência em 
relação às previsões de entrada do Fundo Especial e em relação ao consumo que 
está se colocando nele, mas nunca foi vinculante a uma obra e acredito que 
nunca será, porque isso engessaria a gestão. Então, precisamos colocar as coisas 
em ordem junto aos Estatutos e ordenar para poder tomar decisões como essa 
que estamos tomando hoje, que é importante. Volto a dizer, em relação ao 
projeto eu o vejo suficientemente esclarecido e suficientemente bem 
encaminhado pelos aspectos técnicos que precisa ter. Tivemos um debate 
brilhante com o Dr. Guilherme em relação ao entendimento jurídico. Também 
entendo que a forma como foi colocada permitiu que o Conselho tivesse uma 
melhor decisão. E para finalizar, digo o seguinte, agora minha opinião, acredito 
que o Clube precisa de espaço, construir e gerar espaço é um grande desafio que 
temos. O que vi do projeto, com imagens em 3D, com imagens que são bem 
esclarecedoras em relação a ele, assim, me sinto superconfortável, declaro meu 
voto que sou favorável ao projeto pelo conforto que ele traz ao Clube e pela 
pouca diferença que temos de reais aprovados. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – ... Vim aqui para falar sobre a agressão ao 
dicionário de chamar essa construção de um mausoléu de concreto de Cabana, 
isso para mim agride até o dicionário. Nas considerações feitas, ele disse que 
seguia algumas orientações do Plano Diretor e listou seis. Promove a 
verticalização das edificações quando necessária. Não sei se é necessário, 
impossível, privilegiando áreas verdes e livres. Explorar o potencial físico-
arquitetônico das atuais edificações. Não tem nada disto nesse projeto. Reduzir 
continuamente o impacto ambiental e atender as legislações aplicadas. Acredito 
que seguir a lei seja obrigatório. Requalificar as áreas sociais, culturais e de lazer. 
Não quer dizer nada. Planejar intervenções que promovam a utilização da 
tecnologia para potencializar a eficiência operacional e a sustentabilidade. Parece 
dissertação de mestrado de algum recém-formado isso aqui. De maneira que vim 
aqui para pedir ao Cappellano, que mostrou uma capacidade gerencial muito 
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grande, de economizar o dinheiro dessa obra para fazer Salão de Festas. 
Obrigado.  
 
Marcos Martins Paulino – Presidente, abro mão da palavra e faço uma sugestão, 
para a Diretoria designar alguém para oficialmente esclarecer os pontos que 
foram hoje levantados aqui. Acho que seria interessante para encerrarmos esse 
debate.  
 
Presidente – Vamos fazê-lo. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – ... Tomei a liberdade de pedir para vir aqui à tribuna, 
também fiquei conhecendo o projeto agora, me sinto desconfortável de votar um 
projeto de 2009. Tenho algumas dúvidas quanto ao problema de aquecimento 
que foi colocado. Só para vocês terem uma ideia, moro aqui em frente, só minha 
suíte tem 18.000 BTUs, fico muito em dúvida com essa questão da caixa de vidro. 
Mas o que me trouxe aqui foi o pedido de alguns associados para que 
esclarecesse a questão da fauna, que existe uma planilha de acidentes sobre os 
indivíduos mortos aqui no Clube. Tenho aqui um fato que gostaria de relatar aos 
senhores, que quando foi feita a Lanchonete da Piscina e aquela parede de vidro 
que existe no entorno da piscina, antes da vegetação crescer houve a morte de 
30 indivíduos. E aqui no passado, no período reprodutivo de agosto a novembro 
houve a morte de 15 indivíduos, entre rolinhas, bem-te-vis, sabiás, até uma 
ararinha e um pica-pau vieram a óbito. Consegui um filme agora que ia tentar 
passar... 
 
- Conversas paralelas. 

 

Luiz Eduardo Fernandes – Consegui um filme que ia tentar passar agora, mas fui 
informado que precisaria requerer com antecedência. Então, solicito à tribuna 
que a gente retire de pauta esse processo, para eu poder levar essas questões 
para discutir o projeto, porque são anseios dos associados e preocupação deste 
Conselheiro. Muito obrigado. Boa noite.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Não há mais inscritos, damos por 
encerrada a fase de debates. Apenas consulto o Presidente da Diretoria se deseja 
fazer uso da palavra, porque nesse sentido pediram os Conselheiros Guilherme 
Reis, Ribas e Marcos Paulino. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Acho que têm vários pontos 
para serem explicados, mas o que acho mais importante que se não tivesse 
projeto, alguma coisa a gente não estaria tendo uma discussão tão grande quanto 
está tendo, acho que isso é muito importante e salutar, a governança que a gente 
está tendo no Clube de trazer um projeto com esse nível de detalhamento que a 
gente está trazendo, estamos discutindo até o brise, se o passarinho morre ou 
não morre, porque a gente está trazendo aqui no Conselho para discutir, se não 
sequer a gente discutiria projeto, a gente sempre discutiu intenção de obra. E 
nosso Estatuto é assim, é intenção de obra, é o Art. 152, inciso II. Sempre foi 
assim e tem sido assim. Se quiser fazer outras mudanças em nosso Regimento a 
gente pode fazer, daqui para frente a gente estuda tudo que pode melhorar. 
Obviamente se eu tivesse ouvido o que muita gente ouviu aí falar em redes 
sociais, coisa, eu assinaria qualquer abaixo-assinado, qualquer votação eu seria 
contrário. Óbvio, as colocações precisam ser verdadeiras, a gente não pode partir 
de uma premissa não verdadeira para tomar um posicionamento. A gente traz as 
premissas verdadeiras. Então, falou que ia ter subsolo. Não tem subsolo. Falaram 
que a gente ia cortar árvore. Não vamos cortar nenhuma árvore. Falaram que 
outras colocações, que ali era um lugar que ia ter dois andares, com uma altura 
exagerada. E a gente vai explicando tudo que foi aprovado. A gente trouxe aqui, 
porque acho o seguinte, a gente está discutindo uma segunda votação, não é 
uma primeira votação. Agora, a gente está querendo fazer uma terceira ou uma 
quarta votação. Acho que a gente está na governança ideal, mas para mim esse é 
o critério correto, apesar de toda essa discussão. Se aprovou lá atrás um pedido 
para se fazer uma obra, uma intenção. Essa intenção não conseguiu ser levada 
para frente por motivos técnicos, que a gente explica. E depois de não ter 
conseguido a gente desenvolveu outros projetos. Então, não precisei trazer para 
cá para fazer abaixo-assinado, ao contrário, o projeto que veio para mim cortava 
as árvores. Falei “Não vou cortar nenhuma árvore do Clube”, por isso a gente 
segurou o projeto. A gente foi desenvolvendo um projeto que atenda às 
necessidades, um projeto sustentável, um projeto que a gente possa trazer aqui. 
Quando você fala que tem um grupo: Ah, no meu grupo de Facebook teve vários 
associados que se manifestaram. Têm vários grupos de Facebook, pode ser que 
seja um grupo de Facebook de um partido. Outro dia tinha uma criança linda, 
maravilhosa com a camisa de um partido, é um grupo político. Se botar em outro 
grupo político pode ser que tenha outra votação. O que a gente tem trazido para 
cá tem seguido a sequência. Quando fala escutar o associado é muito importante 
colocar isso na cabeça de todo mundo, que a gente teve o Plano Diretor de 
Desenvolvimento, ele teve pesquisa quantitativa e qualitativa para atender os 
39.000 associados. Não tem como fazer outro tipo de interlocução com nosso 
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associado se não for através de pesquisa, através do Plano Diretor. Qualquer 
outro tipo de conversa fica difícil. Quando o próprio Relator, o Marino, e o 
Guilherme Reis foi brilhante aqui hoje, falou perfeitamente que nosso Estatuto 
tem várias lacunas, a melhor coisa do mundo é esta Casa para decidir. O Estatuto 
não fala algumas coisas, então a gente trouxe para cá. E trouxe respeito ao 
projeto que o Antonio Moreno tinha preparado, ele mesmo disse, a própria ata 
da Ordem do Dia é muito clara, fala na aprovação, está aqui a folha – Deixe-me 
achar aqui, é mais fácil. Não estou achando – mas é a capa que todo mundo 
recebeu, a capa do pedido, ele fala: Aprovação do Fundo Especial de R$1 milhão e 
300, perfazendo um orçamento de R$1 milhão e 900. Todo mundo sabe que é 
R$1 milhão e 900, nenhum momento a Diretoria escondeu. Quando diz que há 
desvio de finalidade, que o Guilherme Reis foi brilhante também e falou, eu acho 
que não tem desvio de finalidade nenhum, porque, primeiro, se demoliu o 
banheiro existente e ia se demolir a Cabana existente. E a gente fez um novo 
projeto, com a exequibilidade do local, que vou explicar. Para mim desvio, seria 
muito pior eu ter vindo aqui, poderia ter começado a obra, tinha uma autorização 
para demolir a Cabana e depois vir aqui e falar “Olha, comecei a obra, agora falta 
dinheiro”. Estou trazendo antes para cá, esse é um respeito que dou pelo 
Conselho e trago antes para a gente discutir, brigar, mas a gente vai discutir aqui.  
Esta é a Casa que tem de discutir e aqui que a gente tem feito, porque era muito 
simples começar a obra e vir aqui pedir uma aprovação, outra aprovação, outra 
aprovação, outra aprovação. Não, orçamos a obra em R$1 milhão e 900. Quando 
perguntam se vai ter licitação, a gente está fazendo licitação. Teve duas licitações, 
por quê? Quando a gente aprova um projeto aqui hoje no Conselho, qualquer 
projeto, seja R$1 milhão, R$500 mil, R2 milhões, todos os empreiteiros ficam 
sabendo qual é o valor que a gente aprovou aqui e as propostas que vêm para o 
Clube vem tudo inteiro. Vamos usar o exemplo de R$3 milhões, vem R$2 milhões 
e 900, R$2 milhões e 950, R$3 milhões e 050, fica muito difícil para o Clube depois 
negociar, isso faz parte da nossa governança. O que a gente fez? Fez uma 
primeira licitação, que o valor foi muito exagerado em nosso entendimento e a 
gente não gostou do que viu. Fizemos engenharia civil. O que é engenharia civil? 
Fizemos sondagem para saber a melhor fundação. Tiramos o radier. Fizemos 
estaca Strauss. Pegamos um consultor de solos para referendar. Pegamos o 
projeto, deixamos mais esbelto para ficar mais barato. Nisso a gente economizou 
R$400 mil. Relicitamos essa obra. Essas propostas foram entregues na Diretoria. A 
Diretoria sequer habilitou uma empresa, sequer equalizou a proposta, para 
depois de aprovado poder fazer isso, adjudicar e homologar. Mas hoje a gente já 
tem os preços colocados lá na Diretoria, não vai sair daqui amanhã e o pessoal 
saber quanto que a gente aprovou para as propostas virem coincidentemente 
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próximas ao que a gente aprovou. Então, isso é mais uma forma que a gente está 
protegendo o Clube, que tem que ser valorizada para não ter problema depois. O 
Guilherme foi muito bom, foi muito perfeito no raciocínio, porque comungo. A 
gente não tem em nosso Estatuto se fala que é para reajustar pelo INPC, IGPM, 
IPCA, INCC, a gente deu uma colocação de quanto que seria para o corpo 
associativo, para vocês terem uma ideia do que seria a coisa. Exatamente isso. E 
aqui no Clube não muda nada, a gente tem o Fundo de Investimento, esse 
dinheiro está aplicado, ele poderia até sido reajustado. Esse Fundo de 
Investimento tudo entra no ativo imobilizado do Clube, é tudo ativo imobilizado. 
A gente pede o dinheiro aqui. Aprova esse dinheiro e executa isso lá. Senão 
executar, o dinheiro está lá, então, não tem por que algum tipo de mudança, é 
que não é normal alguém vir aqui pedir complemento de verba antes de iniciar a 
obra. Pode ser que isso tenha criado uma estranheza aqui, a gente não esteja 
habituado com isso, a gente sempre pede quando já começou. É o contrário, vim 
pedir antes para vocês terem a certeza. Porque o conceito maior é o seguinte, 
vocês querem a obra que custa R$1 milhão e 900 ou não querem a obra? Os 
outros subterfúgios, outras colocações são tudo questões de aprimoramento, o 
conceito é esse: Nós queremos a reforma da Cabana, a revitalização, o termo que 
quiser. Não, voto contra. Quero, sou favorável, voto a favor, porque o resto, o 
Guilherme falou, pode ir para os dois lados, têm os dois caminhos; vai pela 
consciência de cada um. Não tem cheque em branco, quem falou, senão me 
engano foi o Lara, porque a gente aprova o orçamento, a gente não aprova as 
obras, Lara, você confundiu um pouco Custeio com Investimento. A gente aprova 
as intenções de obra e depois elas têm de vir obrigatoriamente aqui para não ter 
cheque em branco. Exatamente o contrário, se você aprova na Proposta 
Orçamentária todas as obras e as traz como aprovadas acho isso muito perigoso 
para o Clube. Acho que a gente tem que ficar até tarde, tem que discutir, é uma 
vez por mês que vocês vêm aqui para a gente poder chegar à colocação. Não, 
assim, vai lá, aprova o orçamento e têm todas as obras aprovadas. Discordo, não 
é por aí o caminho. Falei isso com o Tatit naquela reunião e acho que tem que vir, 
item a item sendo discutido. Mandamos o orçamento de uma qualidade que é 
indiscutível, ninguém questionou o orçamento aqui. O Lima tem umas explicações 
solicitadas que vou falar. Temos sete páginas de orçamento. Tem curva ABC, para 
quem é do ramo, entregue. Pessoal, o nível de detalhamento que está, para até 
reclamar da cozinha, se a cozinha está do lado certo, não vou entrar nem nesse 
mérito, porque as obras precisam ser feitas. A gente fez a cozinha da piscina, ela 
ficou pequena. Depois pegou fogo, arrumou. Então, a gente vai melhorando. A 
própria Lanchonete do Futebol a gente teve problema. Teve que arrumar, tratar a 
obra. Teve que fazer tratamento acústico, tudo. A gente vai evoluindo. A gente 
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não conseguia nem discutir isso antes. Aqui a gente está discutindo se o banheiro 
está apertado e vou responder todas as perguntas técnicas feitas. É bom dizer 
aqui para o Clube, também depois todo mundo é solidário. Temos o inquérito civil 
do Ministério Público, de 2013, de problema de acessibilidade no Clube, que a 
gente constantemente tem que apresentar o que estamos fazendo. Aquele 
banheiro não é acessível, é um dos problemas que a gente tem. A gente precisa 
fazer essa solução. E temos problema na Vigilância Sanitária, na COVISA. Desde 
não existir câmera fria na Cabana do Pai Tomás, pode ser que naquela época não 
precisasse, mas hoje precisa, como também não temos fogo na Cabana, etc., e 
tal, isso é importante. Outra coisa que queria dizer que passou batido aqui, que 
ali é um espaço que a gente vai aproveitar para as crianças, exatamente para as 
crianças da Escolinha. Tem um pergolado feito ali que pode ser utilizado para 
festas infantis. Quem chega aqui no Clube 4h, 4h30, tenho obrigação de chegar 
nesse horário porque estou Presidente, é um monte de carrinhos de criança, é 
uma festa da criançada, todo dia tem festinha, todo dia tem confraternização. 
Estamos montando um espaço lá para as crianças poder usar graciosamente para 
poder fazer essas festinhas, melhorando. Isso precisa ser falado no projeto, 
ninguém falou. Já teve Conselheiro aqui que fez até manifestação no Facebook, 
tudo, que filho de um Diretor estava na festinha e ele foi ao Bar do Boliche, que 
absurdo, que as crianças fizeram barulho no Bar do Boliche. O quê? Vamos botar 
zíper nas crianças? Não tem como, este é um Clube que tem criança, precisamos 
ter espaço para as crianças poderem usar e lá é um espaço para as crianças 
poderem usar. Quando o Conselheiro Bitelli falou que a mesa está há 47 anos, ele 
cometeu um equívoco. Primeiramente, quem é mais velho aqui de Clube sabe 
que quem estava lá era o bonde, a mesa estava um pouco para o lado, ali era o 
bonde que ficava do Clube. Depois de muitos carnavais, o pessoal sabe do bonde. 
Depois o bonde foi para o outro lado e a mesa foi lá. A mesa não era lá, ali era o 
bonde. Independentemente disso, demos ao pessoal do Basquete quatro locais 
para eles colocarem, que a gente vai mostrar a mesa. Um é se misturar com todos 
os associados, que é ali onde tem as mesas, que vai sair de 80 pessoas para serem 
atendidas, para 200, que era uma de suas preocupações lá fora. Outra, se quiser 
usar o deque, a laje de cima. Outra, esse pergolado que a gente está 
manifestando aqui, que é espaço para as crianças que a gente imagina. E criamos 
um quarto espaço, a pedido do pessoal do Basquete. Apesar que eu conversei 
com o pessoal do Basquete, metade falou uma coisa, que o Bitelli falou, outra 
metade falou outra coisa, falou assim: Cappellano... 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (Fora do microfone) – Não aceitamos, é unânime. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Posso terminar de falar, eu fui lá. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (Fora do microfone) – Não aceitamos. Não diz mais 
besteira. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – O senhor me respeita para eu 
acabar de falar. A gente falou com o pessoal do Basquete lá, que falou: 
Cappellano, somos 15 pessoas aqui, estamos com certa idade, não é possível a 
gente querer travar alguma coisa do Clube. Melhora isso daqui, melhora isso aqui 
para a gente que a gente vai ficar muito contente. E tem outra geração, que é a 
sua geração, que acha que não deve mexer, que ali é um problema. Mas a gente 
está trazendo para cá que nosso Clube é muito grande, não são 12, 15, são 39 mil 
pessoas e a gente tem de trazer para a maioria. E foi conversado com vários 
frequentadores, depois se quiser até cito o nome. Outra coisa que foi falada pela 
Conselheira Regina, que isso aqui não ia ser trazido ao Conselho. A gente traz 
todas as obras ao Conselho, não deixa de trazer nenhuma obra ao Conselho, não 
tem porque não trazer ao Conselho, o Conselho que decide. Agora, a gente tem 
de trazer o que desenvolve os projetos. Sua dúvida, que você está muito 
preocupada com a dispensa de licitação do projeto, que custou R$20 mil. Até 
respondo ao Bandeira o negócio do Salão de Festas. Bandeira, estamos com um 
problema lá no Salão de Festas, problema do CONPRESP. Te garanto que vão ser 
muitas dispensas de licitações multiplicadas para resolver o problema, não vai ser 
o problema de R$20 mil. Por que a gente contratou? Temos o Estatuto, Art. 66, 
do Regimento Interno, inciso V. Da prerrogativa da Diretoria: escolher firmas ou 
profissionais de notório saber. Ele era um profissional que estava disponível para 
atender com a velocidade que a gente queria. A gente conversa e tem noção de 
preço. Por isso volto a dizer, estamos falando de R$20 mil, e o contratamos para 
fazer isso. E em nosso entendimento ele entregou um projeto muito bom, muito 
interessante. Quando o Conselheiro Antonio Moreno Neto fala que podemos ter 
problema por causa da laje, esquece, que temos laje no deque da piscina há 40 
anos. O deque da piscina não tem cobertura há muito mais tempo e não temos 
problema de manutenção. Então, acho que também temos de pensar nesse 
aspecto. Outra coisa que ele colocou, não foi o Conselheiro Antonio Moreno, foi o 
que o antecedeu, com relação aos guarda corpo. Nós temos problema de guarda 
corpo então do Clube na Lanchonete da Piscina, na Lanchonete ali em cima do 
Futebol, nas arquibancadas do Futebol, todos esses lugares têm parapeito que 
tem guarda corpo, tem norma técnica. E a norma técnica não é feita para criança 
ou adulto, ela é feita para todo mundo, isso é norma, ABNT. É uma norma, tem 
responsabilidade. A mesma coisa que significa a rampa, acho que foi o Brazolin 
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que falou: Ah, vai ter uma rampa. Lógico que vai ter. Tem uma rampa para subir 
no Futebol, tem uma rampa para subir no Japonês, todo lugar tem que ter rampa. 
E lá tem que ter também 40 cm, porque lá alaga, ali é o ponto baixo. A 
Brinquedoteca quando chove a gente sempre pergunta: Será que alagou hoje? 
Será que no alagou? A Brinquedoteca tinha que ser implantada numa cota mais 
alta e não foi. Esta obra a gente vai implantar numa cota que acredita, pelas 
medições que tem feito, que não vai ter problema. E num futuro próximo ali na 
frente da Secretaria tem que fazer uma piscininha, um espaço para drenagem, 
porque é ponto baixo. Nós somos mais baixos que a Angelina Maffei Vita, o Clube 
veio antes que a Angelina Maffei Vita, temos um desnível de 1,5 metro para a 
Maffei Vita, a gente não consegue mandar o esgoto, desculpa, e também a água 
pluvial que vai por gravidade, quem não sabe, sem bombeamento. Então, quem 
passa por ali e vê às vezes uma mangueira azul, é para bombear aquela água que 
está lá para a Tucumã. Então, são problemas estruturais que têm no Clube que 
tem de ir resolvendo aos poucos. Não é assim: Oh, hoje vou resolver. Não, vai 
sendo resolvido devagarzinho. O próprio Fiore falou: Por que não faz o Ginásio do 
Basquete? Vamos com calma, vamos fazer do Handebol, tudo tem seu tempo, 
tudo tem uma cronologia para fazer. Quando o próprio Rodrigo Lara falou: Pô, 
mas não recebi o cronograma das obras, tudo. A gente mandou para a Comissão 
de Obras, nosso contato é a Comissão, a gente manda para a Comissão. Nosso 
Regimento é mandar com 30 dias para as Comissões e o Conselho mandar. Quer 
mudar isso? Desculpa, acho essa obra pequena, uma obra de R$1 milhão e 900, 
para uma obra de valor de dois dígitos aí a gente pode até pensar. Agora, se você 
pegar, o próprio Presidente Collet falou, é uma tomada de preço, sequer uma 
concorrência pública aqui dentro do Clube. Então, a gente também tem que 
mensurar o tipo do serviço que está falando. Outra coisa que o Conselheiro Lima 
falou que posso falar também. A gente está usando arquitetura muito próxima ao 
que tem entorno, que é o Restaurante Japonês – Até pode ser por causa da 
formação do Lima, ele não ser civil e eu ser civil, ele é engenheiro elétrico – já que 
você está querendo entrar no custo por metro quadrado, vou te trazer a norma 
da ABNT. Se a norma da ABNT não está correta temos de reclamar na ABNT, não 
no Pinheiros, porque estou trazendo a norma e estou mostrando quanto custa. 
Mas posso te dar um exemplo também para a gente poder conversar. O relatório 
da Diretoria, de 2012, aprovado aqui por esta Casa, de prestação de contas, o 
Restaurante Japonês custou R$766 mil, está na página 142. Se você reajustar pelo 
INCC, como o próprio Presidente Antonio Moreno Neto falou, isso vai para R$1 
milhão e cento e poucos. O Restaurante Japonês tem 218 m², ele daria uma conta 
de 5.200 m². 
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Antonio Moreno Neto (Fora do microfone) – E a fundação? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas a fundação está incluída 
nesse aqui. 
 
- O Conselheiro Antonio Moreno continua se manifestando fora do microfone. 

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vou terminar, depois você faz 
outra pergunta, que tecnicamente a gente conversa tranquilo. No projeto de 
5.200, que foi o que a gente gastou para 218 m², conforme relatório da Diretoria, 
não tem laje de cobertura, não tem escada, não tem elevador para portador de 
necessidade especial, não tem guarda corpo, não tem nada. Tem a norma e vou 
mostrar para a gente ver. O Dr. Manssur foi muito prudente quando falou, Dr. 
Collet também quando falou há nove anos, eu também estava na sessão, que 
aprovamos intenções de verba e depois desenvolve. Vou explicar. O projeto que 
foi aprovado era inexequível tecnicamente, por quê? Porque você tinha uma lona 
que ficaria com uma área de ocupação muito maior, 380, para quem está 
preocupado com ocupação, verde, e agora a gente tem uma área de projeção de 
280. Quando foi aprovado e a gente começou a desenvolver o projeto – Essa lona 
tensionada, quem tiver alguma dúvida é só sair aqui, olhar ali e volta daqui a 2 
minutos, é o Bar do Futebol – ela teria que passar ou por cima das árvores 
existentes, teriam 9, 10, 12 metros, e tem o desenho que diz isso, mostra altura, 
ou ela teria que ser perfurada para passar as árvores dentro dela. Então, seria 
uma peneira tensionada, também não teria como executar. Partindo desse 
pressuposto e teve uma ampliação das quadras de areia nesse período, é 
inexequível. Também a gente entende que não gostaria de ter no meio do Clube, 
respeitando o que o Conselheiro Brazolin falou, uma estrutura com 8 metros de 
altura, não queríamos ter uma estrutura com 8 metros de altura, que era aquele 
projeto que está aqui, que vou mostrar. Não queríamos uma estrutura com 8 
metros de altura, com uma lona branca tapando a visão. A gente acha, que a 
gente tem a Cabana com 3,5 metros, mais uns 40 cm que você falou muito bem, 
nós vamos chegar com 4 metros, 4,20 metros de altura. Acabou aí, essa é a altura 
que vai ter de pé direito, que é a mesma altura que você tem do banheiro. Você é 
um cara grande, a porta é 2,10. Você tem quase o tamanho da porta, estica o 
braço e sabe qual é o pé direito do nosso banheiro que tem lá. E vamos fazer mais 
um detalhe também que estava esquecendo. Aquele banheiro você chega, vindo 
pela Escolinha, ele trava toda a visão do parquinho, ele está num local que não te 
deixa ver o parquinho. E a Cabana por ser de madeira é óbvio que não consegue 
ver pela madeira, pelo vidro vai poder ver e fazer a transparência. Você tirando o 
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banheiro dali vai abrir uma visão para o parquinho enorme, uma visão que o 
pessoal vai poder chegar e enxergar o parquinho, vai ser muito bom. Vou te falar 
que a gente vai ter um ganho para o Clube muito legal com essa abertura que a 
gente vai ter desse espaço. Antes de passar o filme, deixe-me ver, não preciso 
citar o problema de cupim que a gente tem, porque é recorrente, o próprio Bitelli 
sabe que há um tempo teve um problema lá e caiu e a gente correu para fazer a 
manutenção mínima e que a gente também tem que evitar. Ah, tem a colocação 
do Conselheiro Lima com relação a banheiros, que ele acha que tem poucos. Não 
sei se ele se baseou na norma ou não para falar, mas posso dar outros exemplos. 
O banheiro do Tênis tem duas privadas e tem dois mictórios. O banheiro do 
Futebol tem uma privada, mas não estou falando de vestiário. E se quiser o 
banheiro do aqui Boliche têm três vasos sanitários. Então, o nosso projeto 
também foi baseado na norma e a gente tem, o que a gente entende é a 
demanda. A gente não dimensiona para o momento de pico, isso é na engenharia 
civil, você dimensiona para a demanda média esses acessórios, você não vai 
mencionar no pico, porque senão vai ter que pegar aquele momento que tem. 
 
Presidente – Presidente, só um minutinho. Estamos chegando à meia-noite, Dr. 
Manssur me lembrou, há necessidade da prorrogação do horário normal da 
reunião. Aqueles que forem favoráveis que se prorrogue a reunião, permaneçam 
como estão; aqueles que forem contrários, queiram se levantar.  Querem que 
prossiga a reunião. Por favor, Presidente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Outra coisa que é importante 
falar, antes também de apresentar, como o Conselheiro Lima falou, você 
comparar, para os leigos aqui a gente pode dar outro tipo de comparativo. Um 
apartamento típico não é o mesmo preço de uma cobertura, que tem uma laje 
em cima que você pode usar. Tanto não é a mesma coisa, que é mais caro. Tanto 
é que não é a mesma coisa, que você paga IPTU e condomínio a mais, isso é para 
quem não é versado na engenharia, para entrar no detalhe da ABNT que vou 
entrar. Já falei das cozinhas, para o Lima vou mostrar a conta, Dr. Manssur eu 
falei, o Guilherme Reis foi perfeito, que nosso Estatuto não tem, tem que trazer 
para cá para saber se a gente quer ou não aprovar. Volto a dizer que o Dr. Marino 
partiu de uma premissa equivocada, obviamente não tem que saber o que é uma 
planta, mas estava no processo. Tenho até a planilha da aprovação de 2009, que 
mostro que iam ser demolidas as duas áreas, ou seja, a finalidade é a mesma, 
revitalização. Já falei da licitação, as garantias que estão tendo, problema do MP. 
Também vai aparecer aqui que o projeto que a gente estava aprovando naquela 
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época tinha uma área construída de 45 m², que seriam 16 mais 28,70, ou seja, é 
isso. Acho que respondi todo mundo. 
 
- É feita a projeção de um filme sobre a obra. 

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Esse projeto foi entregue ao 
Conselho em 2008 e aprovado na 1ª Reunião de janeiro de 2009. Deu a Resolução 
03/2009, que é a resolução bem clara, que é autorização de verba para 
revitalização da Cabana, o que reforça o que a gente está pedindo. O Dr. Antonio 
Moreno falou: Pô, por que você não trouxe R$1 e 900? Porque o dinheiro está lá, 
parado, a gente está indo no mesmo local, desenvolvemos os projetos, estamos 
trazendo para cá. Poderia ter feito ao contrário também, ter pego isso, reajustado 
e pedido a diferença. Todo mundo que está aqui sabe que vai custar R$1 milhão e 
900 no dinheiro de hoje, não tem nenhuma falta de transparência, está muito 
claro que vai custar R$1 e 900, e que temos R$500 mil de 2008 sequer 
reajustados para fazer isso que estou falando. No próximo desenho demonstro 
mais uma vez, essa foi a planilha aprovada e a gente vai destacar, porque no 
estou enxergando nada. O item 2 que está nessa planilha previa a demolição da 
Cabana, que está aí 151. E o item 14, que é o próximo, também está na planilha, 
que vai destacar agora, ele fazia demolição dos banheiros. Ou seja, volto a dizer, 
o Relator Marino pode não ter se atentado ao que estava sendo previsto. Foi uma 
folha a planilha apresentada e trazia esses dois elementos. Com relação à obra... 
(Não concedeu aparte ao Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima, pedindo-lhe 
que o fizesse no final de seu pronunciamento) ... Quem recebeu, essa folha 03 
que está no caderno tem um pontilhado em volta. Esse pontilhado é aonde iria a 
tal da lona. Aqui você vê que não existe mais Cabana, tem ali uma construção de 
28 metros e uma construção de 16, aqui é a alameda do Clube. Ou seja, a 
finalidade é a mesma e se demolia tudo que tinha aqui, não tem nada igual. No 
próximo desenho, que acho que aí mata muita discussão aqui, vindo do Futebol, 
entre esses eixos 2 e 4 tem 4,25 metros, são 8,5 metros. Se você pegar com o 
dedo, está no material entregue, essa altura aqui tem 8 metros, ou seja, teríamos 
no meio do Clube sim uma construção com 8 metros de altura para segurar essa 
lona. Esse é o desenho do croqui apresentado. Então, está bem claro, se alguém 
tiver uma dúvida e não acreditar em mim é só olhar o Bar do Futebol que está aí 
para ver como é a lona. Vamos ao próximo slide. Aqui é o Plano Diretor, que fala 
da revitalização da Cabana, que já deveria ter sido começado em 2009, em 2008. 
A gente precisa, tem um problema. Se há 10 anos a gente tinha o problema, 
imagina 10 anos depois, com o número de pessoas que frequentam o Clube. O 
próprio Conselheiro Lima falou na ata de 2009, que com a garagem a gente teria 
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um acesso muito maior de frequentadores no Clube. E isso tem acontecido, 
aumentou. E precisamos atender esse povo que está aqui dentro do Clube, por 
isso que está fazendo essa reforma, que entende como uma das prioridades para 
poder fazer o atendimento do associado. O próximo slide são as necessidades de 
apontamento adotadas, o que a gente fez, aumento de capacidade. É importante 
falar também que fizemos a reforma do Bar do Snooker com a cozinha lá. Fizemos 
a reforma do Germânia com as demandas pela Diretoria, passando pelos 
projetistas e temos, acho que isso é indiscutível, um contento enorme do 
associado. Então, a Diretoria é investida de poderes de ato de gestão para decidir 
o que pode fazer e o que quer fazer. Dimensiona. Se a gente começar a trazer ao 
Conselho dimensionar o que vai fazer, daqui a pouco vai discutir se têm três 
portas, quatro portas, duas portas. Não é por aí a conversa. A conversa é a 
Diretoria que tem que fazer, ela tem essa responsabilidade e essa prerrogativa de 
fazer. No outro slide, que agora começa a ficar interessante ao Conselheiro Lima. 
Pegando pela NBR 12.721/2008, o custo por metro quadrado chega em R$ 
3.389,20. E vou te mostrar como que chegou aos 570. Isso aqui não discuta 
comigo, discuta com a NBR se não concordar, o que posso te falar é que se essa 
obra custasse R$7 mil, primeiramente, não teria mandado. Depois você poderia 
chamar até a Polícia e o camburão, porque uma obra dessas não pode custar R$7 
mil o metro quadrado, ela tem que custar em torno de R$4 mil, R$4 mil e poucos. 
No outro slide que a gente tem, está aqui a Norma Brasileira para quem tem 
alguma dúvida, é uma norma que entrou em funcionamento, em 2007 foi 
aprovada. E o 3.374 é bem claro, está escrito – Área equivalente à área de custo 
padrão total. Áreas equivalentes e área de custo padrão total estabelecidas pelas 
seguintes condições. Áreas cobertas padrão, que é o que a gente está falando. 
Áreas equivalentes virtuais conceituadas em 5.7. Nós vamos chegar aos 5.7. As 
somas das áreas padrão e as virtuais dá o custo por metro quadrado. Isso não é o 
Roberto Cappellano que inventou, ou a Comissão de Obras. Não, quem traz isso é 
a NBR. No outro slide, vamos para o 5.7, que a norma fala, e está aqui, 
Conselheiro Lima a explicação do que é coeficiente para você adotar. Apesar que 
em nosso caso temos uma planilha específica e detalhada, muito mais rica em 
detalhes que uma conta por metro quadrado. Mas aqui está tudo. E o que 
interessa para a gente, está grifado em vermelho... O terraço de área descoberta 
030 e 060. Quintais, calçadas e jardins 010 a 030. Isso é NBR por custo de 
incorporação. No outro desenho chega à pergunta que você queria saber. Temos 
uma área de piso térreo de 284, que equivale a 1 para 1. Ela tem uma área de 
terraço lá em cima de 284, é pela norma, não sou eu, é 045. Temos os pátios das 
quadras ali, que são 130020, pequeno coeficiente. A pérgola das quadras de 85, 
dá 045. Pérgola do parquinho, que é esse que estou te falando, essa área de 100 
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m² coberta para as crianças, 98. E demais áreas de passeio, que está tudo piso 
drenante, que dá 020. Isso aqui dá os 570 m², que você e o Conselheiro Fernando 
Xavier perguntaram. Então, com esta conta aqui você chega nesta coisa da ABNT. 
Aqui explica os coeficientes médios e está escrito aqui: Avalição de custos 
unitários de construção para incorporação imobiliária, e outras. Ou seja, volto a 
te dizer, temos uma planilha detalhada muito melhor do que fazer uma conta 
aproximada por metro quadrado. Na planilha fala que tem uma laje no térreo, 
tem uma laje no pavimento superior, tem a fundação, que é a estaca Strauss, que 
a gente saiu de radier para estaca Strauss, está lá. Tem todos os detalhamentos: 
tem o elevador, tem o deque que vai em cima, impermeabilização da laje, guarda 
corpo, tudo. Isso aqui é uma conta para quando não está muito definido seu 
projeto. Em nosso caso, têm vários engenheiros aqui, nossa própria planilha 
orçamentária te dá um detalhamento muito maior. Seguindo em frente, vou 
passar o filme agora e acho que mostra muita coisa para a gente. 
 
- Continua exibição do filme, com explicações do Presidente Roberto Cappellano. 

 
Presidente – Presidente, acho que seus esclarecimentos já foram suficientes. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só tem um detalhe que me 
esqueci de responder. 
 
Presidente – Há pessoas que querem questioná-lo ainda. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só responder. ... Dr. Collet, como 
falei, é só uma vez por mês. O Dr. Antonio Moreno tinha falado do acesso dos 
mantimentos, dos insumos, não sei se repararam, me esqueci de falar, entre o 
alambrado e a quadra tem um caminhamento até com uma rampa. Essa vai ser a 
rampa de acesso para poder entregar os insumos, que é o tamanho que a gente 
entrega esses insumos pelos carrinhos que têm aqui, esses menores. Dr. Collet, 
antes que entre para as perguntas, ia te fazer um pedido, eu sei do adiantado da 
hora, mas depois a gente teria aprovação da reforma do prédio, que se a gente 
não votar hoje, isso será votado só em junho. Vamos perder mais dois meses com 
o imóvel lá parado, esperando, porque como falei, a gente só faz quando vem ao 
Conselho. Depois dessa a gente só tem mais uma reunião, que é da aprovação de 
contas, se depois o Plenário puder fazer um esforço para a gente conseguir 
também, acho que não vai ser uma discussão ferrenha, como essa.  
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Presidente – O Plenário prorrogou a reunião, enfim, haveria possibilidade se o 
Plenário concordar. Algum questionamento? 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Gostaria que o senhor comentasse, por 
gentileza, senão me engano foi o Conselheiro Rodrigo que colocou, alocação de 
verbas de obras não executadas. Eu mesmo já debati aqui mais de uma vez uma 
obra de outubro de 2016, que até hoje não foi executada. E en passant o senhor 
falou que com a saída dos banheiros vai ter uma transparência que quem está 
passando vai conseguir ver o parquinho. Queria saber se o senhor entende que 
essa transparência também pode ser a mesma que mencionei, que vai afetar a 
fauna. Muito obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Te respondo as duas perguntas. 
Conselheiro, sua resposta está escrita no parecer da própria Comissão Financeira, 
que ela cita as obras aprovadas. O próprio Lara também quando falou, que 
precisaria citar as obras que não estão sendo executadas. Vou ler o que está 
aprovado. A única obra que não está executada, eu já te falei 300 vezes no bom 
sentido, é os R$200 mil do Fitness. Todas as outras obras estão em andamento. 
Por exemplo, o 5º andar, que é uma obra desportiva a gente está terminando o 
projeto para poder fazer a licitação. Já chove com o telhado que tem, imagina se 
a gente tira o telhado nessa época de chuva, aí que vai chover de vez. Então, a 
época de chuva agora, todo mundo sabe águas de março, vai acabar a época de 
chuva e vamos preparar para entrar lá. Do resto das obras aprovadas, têm as 
duas da última reunião que foram aprovadas, que ainda não deu tempo para 
fazer. Entregamos o bilhar, entregamos todas as outras obras. E está fazendo uma 
que também não é vultosa, que é a casa de bombas. O resto, Conselheiro Ado, 
não tem nenhuma outra obra aprovada que não esteja sendo executada, que por 
sinal acho que todas foram executadas e acabadas, só têm as duas aprovadas na 
última reunião, que são Remo e Squash. O Squash a ideia é começar agora no dia 
02 de abril. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (Fora do microfone) – E o Fitness? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Fitness já te falei que a gente não 
vai fazer. Você fez mais uma pergunta. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (Fora do microfone) – Transparência. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – O pergolado não tem vidro, só 
tem cobertura, é uma área aberta bem prazerosa, ou seja, não atrapalha em 
nada, ali esse problema não vai existir. 
 
José Julio Bastos da Veiga Junior (aparte) - Percebemos que do projeto anterior 
para o atual a Diretoria propõe um aumento do atendimento, consequentemente 
a gente tem um aumento no custo dessa proposta. O que justifica esse aumento 
desse atendimento? Alguma demanda maior? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Lógico, demanda. 
 
José Julio Bastos da Veiga Junior - Tem algum número que possa passar? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não estou com o número aqui, o 
pessoal do restaurante tinha preparado. Mas vou te falar que o ticket médio, não 
de valor, de consumo na Cabana aumentou de 2009 para cá mais do que 
exponencialmente. Outra coisa que também posso te falar, tenho na cabeça os 
números, temos nos finais de semana em torno de 13, 14 mil pessoas vindo aqui, 
quando vinha 8, 9 mil. Essas pessoas precisam comer, a gente tem fila nos 
restaurantes. Também tem que entender que tudo aqui no Clube, o sócio que 
vem aqui no final de semana, mas que paga mensalidade por todos os 12 meses 
do ano precisa vir aqui e ser bem atendido, é esse que subsidia teatro, cinema, 
esporte, restaurante. Praticamente todas as nossas atividades aqui são 
subsidiadas, tanto é que a gente pega o valor e depois gasta no final do ano. 
Então, esse cara precisa vir aqui e ser bem atendido. Também, depois da 
ampliação das areias o público lá quadriplicou, eu acho que o que tem lá de 
gente, de sócio jogando, brincando, teve uma competição lá final de semana, é 
muita gente. Ali também tem que entender, o Heitor falou, é um ponto de apoio, 
a gente não está fazendo nada diferente, está melhorando um ponto de apoio do 
Clube, ali é um ponto de apoio existente que precisa ser melhorado e estamos 
propondo a melhoria. É o que falei, aqui se tem algum pequeno defeito ou não na 
apresentação, discordo, primeiramente, porque não vejo desvio de finalidade, 
vejo um respeito por esta Casa, trazer antes para conversar. Trago um projeto 
desse nível para se discutir aqui você tem que saber o seguinte: quero que se 
aprove essa obra? Aprova. Não quero que aprove. Vou até dar mais uma 
colocação, as propostas que pediu retirada de pauta. Está bom, vai retirar de 
pauta para quê? O valor vai ser R$1 milhão e 900. O projeto está preparado. O 
dinheiro está lá no caixa. É o seguinte, a gente vai postergar um negócio que já 
está precisando há muito tempo, que não é de hoje, por quê? Porque tem alguma 
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formalidade, algum vício, que a própria Comissão Jurídica, fora as outras duas 
dizem que quem tem que decidir esse problema ou não, porque é uma lacuna em 
nosso Estatuto, é o Plenário do Conselho. Então, temos que votar. Precisa 
melhorar mais ainda a governança? Lógico que precisa, sempre precisa melhorar, 
mas é indiscutível falar, que esse projeto aqui tem um nível de governança muito 
bom, ele tem um nível de detalhamento muito bom. Desculpa as opiniões 
contrárias, o que tiver de contras aqui, está muito bem detalhado, está muito 
bem executado. A decisão é de vocês: Queremos. Não queremos. Não quer, tira, 
não faz. 
 
José Julio Bastos da Veiga Junior - Agradeceu. 
 
Presidente – Presidente, vamos procurar tanto no questionamento quanto na 
resposta ser objetivos, dar o recado com maior brevidade, senão fica difícil, por 
favor. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Prezado Presidente, conforme você havia 
prometido de enviar a tabela de quadro de áreas, segundo a ABNT, peço que 
envie, porque você apresentou aqui novos fatores que está computando como 
área pisos de quadras, algumas coisas que não aparecem no projeto. Então, se 
você puder me enviar esses quadros de áreas com explicativo do que se refere 
cada área eu agradeceria. Só quero esclarecer que sou engenheiro velho, da 
minha época, no Mackenzie, você se formava engenheiro civil eletricista. E tenho 
mais de 20 incorporações feitas como engenheiro civil. Obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Deixe te responder. Quando a 
gente fala pátio parquinho, pátio quadra é aquele pátio com bloquete permeável 
próximo daquela quadra. Te explico. Meu tio é mais velho que você e foi formado 
bem antes, ele é de 34, formado em 50, mas os tempos mudaram. Hoje se entro 
numa concorrência, ele como engenheiro elétrico, ele sendo civil não aceita mais. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Mas minha formação é essa. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas o CREA não aceita. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Inclusive o irmão do Lazzarini se formou comigo, 
sou engenheiro mecânico operacional também. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Eu sei que você tem todas as 
qualidades possíveis e é um pinheirense do mais alto gabarito, você é um cara 
maravilhoso, sabe que sou muito amigo do seu filho. Podemos ter divergências 
aqui, que são passageiras; cada um defendendo sua opinião, isso não tem 
problema nenhum. Mas o tempo está avançando, mudando. E também 
respondendo o que tinha falado, não é um cubo quadrado, um cubo de vidro, é 
superaberto, super refrescado.  
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Mas você poderia me mandar essa tabela 
explicativa? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Lógico. ... Só não te mandei hoje, 
porque se mandasse ia ter outra dúvida, outra dúvida, porque a gente esteve na 
quinta-feira juntos para trocar essa ideia e não tinha sido falado de banheiro e 
outras coisas. Mas é isso aí, tem mandarei sim. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Agradeceu. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Rapidamente, primeiramente, foi colocado aqui 
pelo Presidente, não sei por que essa preocupação de 2008, 2009, Restaurante 
Japonês, acho que ele tem que tocar a gestão, mas fica trazendo e é preciso falar, 
porque ele fala algumas coisas. Discuto o orçamento do Restaurante Japonês a 
hora que você quiser, com detalhes, eu tenho certeza que não vai dar esse valor 
por metro quadrado. Mas foi colocado aqui que tiramos o banheiro. Não foi isso, 
naquele banheiro redondo que tem do lado da Brinquedoteca trouxemos a 
reforma, onde tinha banheiros e vestiário masculino, feminino, para 
acessibilidade e um tinha um zelador. Primeiro. Segundo. Ficaria muito contente, 
Cappellano, e te desejo isso, que daqui a seis, 10 anos as pessoas ficam 
comparando obras lá atrás, que você tem esse histórico, é um problema isso, 
porque em 2009, porque o Toni Moreno. Você deveria ter colocado para aprovar 
aqui essa reforma da Cabana do Paí Tomás em sua gestão e esquecer o resto. É 
isso que queria dizer.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Deixe-me só te responder as duas 
perguntas, Toni. O que tenho que trazer para colocar nesta reunião eu que 
decido, não você, sou o Presidente e decido. Quando você foi Presidente colocou 
todas suas obras – Saia da frente, Brazolin, só para eu poder falar com o Toni, por 
favor, você é muito grande. ... Só quero falar o seguinte, Toni, aprovei todas as 
obras porque acho que o Clube precisa das obras para a gente continuar sendo 
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essa pujança que é o Pinheiros. O Pinheiros precisa se atualizar. A gente têm 
muitas coisas que pensa em comum e outras coisas que não. Acho que é o 
contrário, Toni, quis mostrar que foi um pedido seu, o pedido daquela intenção 
que se desenvolveu em meu atendimento e aprimorou. Achei que o jeito certo 
era trazer daquele jeito. Se você acha que o jeito certo é outro, tudo bem, daqui a 
seis, oito anos tem muita história para acontecer, tem muita coisa, têm outros 
Presidentes aparecerão. Se Deus quiser a governança do Clube vai estar melhor, 
não vamos aprovar numa folha de papel, vamos aprovar melhor do que está 
aprovando hoje, que já acho que melhoramos muito. Pode ser que eu tenha 
cometido um erro, você tem razão, eu trouxe muito detalhado para cá. Se não 
tivesse trazido tão detalhado não ia ter tanta discussão. Essa minha ideia de 
querer aprovar obras em duas etapas, é isso. Se tivesse começado a obra e depois 
falado: Pessoal, estourou o orçamento, estou precisando de um repique, poderia 
ser que a gente não tivesse nem essa discussão. 
 
Presidente – Muito bem, Presidente já respondeu. 
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Primeiramente, Presidente, “Sai daí, 
Brazolin” não é muito legal, o senhor deveria ter um pouquinho mais de respeito, 
o senhor está em nossa Casa, está respondendo.  Por favor, não é a primeira vez, 
não é segunda, não é terceira, chamou Conselheira de menina, isso e aqui. Por 
favor, sei que o senhor é um rapaz educado. Segunda coisa. Gostaria de 
perguntar, o senhor falou até da altura e falou dos 8 metros. Pelas contas que nós 
dois chegamos, inclusive chegamos quase juntos, que 4 metros é o que dá. Mas 
eu tenho 2 metros, levantando o braço 3. Então, daria quase os 8 metros, 
precisaria 7 metros, 7 metros e poucos que teria que tirar essa parte arbórea. É 
isso mesmo, Presidente?  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Brazolin, se você se sentiu 
ofendido peço desculpas, não tem problema nenhum, acho que educação, 
respeito é tudo. Espero que quando você tenha ofendido algumas Conselheiras 
também faça isso e peça desculpas. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Fiz aqui e fiz questão de fazer porque é o certo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Estou te pedindo desculpas entre 
nós. 
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Carlos Alexandre Brazolin – Então não deveria ter entrando em outro papo, que 
o senhor viu que pedi desculpas. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vamos decidir o que é mais 
importante. Brazolin, volto a te dizer aqui, a estrutura vai ter 4 metros e poucos, é 
só pegar a trena. É óbvio que qualquer lugar do Clube, inclusive perto – O ex-
Presidente Dutra fez a poda aqui do Futebol.  
 
Carlos Alexandre Brazolin – Esquece do outro Presidente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tem que falar. Lógico que vai 
fazer poda preventiva, Brazolin, o Clube tem que fazer porque senão cai e 
machuca alguém, isso é óbvio. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Ótimo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Então, está bom, você já 
perguntou. Respondi. Não tem por que não fazer poda preventiva. Vai deixar de 
fazer a poda agora. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – 8 metros mais ou menos, Presidente? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Pessoal, ele tem uma dúvida. 
 
Presidente – Espera um minutinho, conselheiros, por favor. Está concluído, 
Conselheiro Brazolin, o senhor se dá por satisfeito? 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Agradeceu. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Antes de me sentar é isso que 
quis deixar bem claro. São favoráveis à obra tem que aprovar. São contrários à 
obra não tem que aprovar. Os detalhes, todo mundo que quisesse poderia ter 
vindo falar aqui, por que não me deixam falar uma frase e interrompe? Não posso 
terminar minha linha de raciocínio por que são contrários? O respeito que o 
Brazolin pediu também peço a vocês, o que é isso? Toda hora que começo 
desenvolver o raciocínio me interrompe para não terminar. Se isso é combinado 
ou uma tática para eu não finalizar o raciocínio, tudo bem. ... Só quero dizer o 
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seguinte, quem for favorável à obra, a obra está aí, com essas condições 
colocadas. ... Pessoal, é isso. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Presidente Cappellano, pelos seus esclarecimentos, foram 
de fato muito importantes ao Conselho Deliberativo. Enfim, encerrados os 
debates. Vamos entrar em fase de votação. Há uma proposta feita por diversos 
Conselheiros no sentido de retirada de pauta deste processo, para adequação da 
proposta. Vários Conselheiros se manifestaram nesse sentido. Essa não é de 
mérito, nem contra, nem a favor, se deve ou não ser retirada de pauta. Superada 
essa preliminar entraremos na votação de mérito. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (Fora do microfone) – O abaixo-assinado está 
consignado? 
 
Presidente – Sim, está consignado, vai constar em ata, mas aqueles que 
subscreveram não são votos, Conselheiro Lima. Me pedem para mencionar que 
há um abaixo-assinado com 55 Conselheiros, pedindo a retirada de pauta. Antes 
de pôr em votação quero fazer uma breve ponderação e de modo algum 
enfrentar um mérito ou pretender influenciar de algum modo à votação. A mim 
preocupa apenas a questão de se abrir o precedente de que haja aprovação de 
uma verba para determinada obra, determinada reforma, não utilizada, e 
posteriormente essa mesma verba que foi autorizada com base naquela reforma 
específica, ser utilizada numa outra obra. Esse esclarecimento é importante, 
porque isso formará precedente. É apenas isso que gostaria de falar, é uma 
experiência que vai ser nova aqui para o Conselho Deliberativo. De todo modo, 
era de mister dar esse esclarecimento, por favor, compreendam, estou ouvindo 
comentários que não. Então, vamos pôr em votação. Aqueles que querem que o 
processo seja retirado de pauta... 
 
Andreas de Souza Fein (pela ordem) – Propôs fosse realizada votação nominal. 
 
Presidente – Submeteu a proposta ao Plenário, tendo sido rejeitada. Em seguida, 
submeteu à votação a retirada do processo da pauta. Não sendo possível apurar o 
resultado da votação da votação simbólica, procedeu à verificação da votação, 
tendo sido a retirada de pauta rejeitada por 77 contra 56 votos. Proclamado o 
resultado, ingressou no julgamento do mérito, submetendo ao Plenário o pedido 
de autorização apresentado pela Diretoria, que foi aprovado. 
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Item 3 - Apreciação do CD-10/2018, referente ao pedido de autorização 
formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial no 
valor previsto de  até R$ 1.390.484,31, para adequação do prédio da 
Rua Angelina Maffei Vita, nº 667, para instalação do Centro 
Administrativo e Operações (CAO). 

Presidente – Como não houve discussão, desde logo submeteu o pedido da 
Diretoria ao Plenário, que o aprovou por unanimidade de votos. 
 
 
ENCERRAMENTO 

Maria Angélica Masagão Prochaska – Acho que essa é a última sessão que 
venho. Queria falar na Voz do Conselheiro, não vou ter oportunidade. Única e 
exclusivamente à manutenção do Clube. Tenho a carta aqui e tenho também as 
fotografias dos lugares os quais menciono. Então, peço ao senhor, já que não vou 
falar, que entregue à Diretoria e peça as informações, a fim de que eu possa dar 
aos sócios a resposta que eles merecem quanto à manutenção que está sendo 
executada no Clube ultimamente. Está tudo aqui, com fotos. 
 
Presidente – Aquiesceu. Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista 
de presença e deu por encerrados os trabalhos aos 00:45 horas do dia 
27/03/2018. 

 
* * * 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 684ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 23 de abril de 2018, com as retificações já dela constantes. 
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