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ATA DA 687ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta de julho do ano dois mil e dezoito, em segunda convocação, às vinte 
horas, tendo assinado a lista de presença cento e oitenta Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Patrizia Tommasini de Souza Coelho 
Primeiro Secretário: Claudio Vita Neto 
Segunda Secretária: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretária: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 

 
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 – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes 
convocados para esta reunião: Grupo A - Chapa Pinheiros de Todos Nós: Marilena 
Aggio Sarno; Grupo B - Chapa Unidos pelo E.C.P.: Paulo Octavio Pereira de 
Almeida; Chapa Pinheiros de Todos Nós: Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo, 
Elizabeth Nercessian, Caio Augusto Barbosa de Oliveira Filho, Maurício Lazzarini, 
Luís Ricardo Moreira, André Rudge Petrilli e Cássio Freire Loschiavo; Chapa 
Participação Viva: Maercio Jorge de Campos Vergal; Chapa Nova: José Luiz 
Fernandes Junior e Claudio Rana; Chapa Nosso Clube 5 Estrelas: Mauro Martins 
Chaves. 
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5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Submeteu ao Plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) pelo falecimento do Associado Achiles Roberto Miglioli, ex-
Conselheiro e ex-Vice-Presidente da Comissão de Veteranos; 2) pelo falecimento 
do Sr. Guilherme Jesus Nascimento Morais, pai do Associado Paulo José Iasz de 
Morais, Suplente de Conselheiro; voto de pronto restabelecimento do 
Conselheiro Efetivo Paulo Cesar de Arruda Castanho, ex-Presidente desta Casa, 
que se encontra hospitalizado para tratar um deslocamento do úmero do ombro; 
voto de congratulações: aos Conselheiros Antonio Toloza de Oliveira e Costa 
Filho, Diretor Adjunto Administrativo; João Vicente Roberto de Queiros Mattoso, 
Diretor Adjunto de Tecnologia e Manoel Shapazian Junior, todos aniversariantes; 
votos de louvor: 1) propostos pela Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, 
ao ginasta Francisco Barreto, pela conquista do 1º Lugar Individual Geral no 
Campeonato Brasileiro Adulto e Infantil de Ginástica Artística (23/06/2018), 
extensivo a toda equipe técnica capitaneada pelo Prof. Raimundo Blanco; 2) de 
iniciativa do Conselheiro Severiano Atanes Netto, à Diretoria, em especial ao 
Presidente Roberto Cappellano, pelo trabalho realizado e soluções conquistadas 
contra o Tombamento tão inadequado e irresponsável do nosso Salão de Festas, 
conseguindo reverter esta possibilidade após ter sido inicialmente acatada tanto 
pelo CONDEPHAAT como pelo CONPRESP; 3) de autoria do Conselheiro Ademar 
Pocaterra Filho, à equipe Sub 14 de Handebol Masculino, que se sagrou 
tricampeão em competição realizada em Cariacica / Espírito Santo, estendendo o 
voto à Comissão Técnica; 4) propostos pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de 
Miranda Bório propõe cumprimentos aos pinheirenses participantes da peça "A 
Trajetória", encenada no último mês de junho, dentro do Projeto do Teatro 
Amador do Clube, a saber: Atores: Alexandre Fiore, Helena Basil, Betina 
Horemans, Paulo Pozzi, Mariana Siqueira, Malú Siqueira Romera, Murilo 
Sorrentino, Giovanna Kolb, Silvia Siqueira, Ana Pavan, Alba Monlevade, José 
Roberto Giusti, Maria Bottino, Renato Fazzolino, Bibi Scafuro, Denise Bardella e 
Laila Hermann Bueno; Direção, Cenografia e Figurino: Luiz Sorrentino; 
Iluminação?: Tie Valente; Sonoplastia: Gabriel Oller; e, Dramaturgo: Carlos Mira. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, os seguintes expedientes enviados pela Diretoria: 1. tratando das 
alterações em sua composição até maio de 2019; 2. encaminhando o Relatório de 
Acompanhamento Mensal, Boletim ECP e as Demonstrações Contábeis do mês de 
junho de 2018, também disponíveis para consulta no site do Clube; 3. 
comunicando as condições a serem divulgadas para a venda de 120 títulos sociais, 
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oriundos de exclusões, desistências, demissões, desligamentos, dações em 
pagamento, doações e a pedido dos possuidores; 4. comunicando sobre a 
ampliação, a partir de 1º de agosto, do Programa de Bonificação, que passará a se 
chamar Pinheiros Pontua; 5. informando que atendendo a pedido de diversos 
associados e para consolidar decisões pretéritas sobre a contagem de tempo 
anterior de associação para efeito de utilização dos descontos da tabela 
progressiva relativa à taxa de transferência, a Diretoria deliberou que o tempo de 
associação anterior ao vínculo associativo corrente, deve, sim, ser considerado 
para efeito de utilização do referido desconto. Comunicou que as duas últimas 
correspondências seriam enviadas aos Conselheiros por meio eletrônico. 
Mencionou carta enviada pela Diretoria, que seria enviada aos Conselheiros, 
informando acerca de um link para acesso ao Projeto de Revitalização da Área da 
Cabana, tendo sido referida mídia, na oportunidade, projetada no telão. 
Prosseguindo, leu correspondência também recebida do Presidente Roberto 
Cappellano, versando sobre as “Demandas trabalhistas oriundas do antigo 
Cabeleireiro Marilú. Lembrou que na época em que o cabeleireiro anterior deixou 
o Clube, especialmente em redes sociais foram ditas muitas bobagens por 
pessoas que certamente desconhecem a realidade dos fatos e dos 
acontecimentos. De qualquer forma, todos estão felizes pelo fato do Esporte 
Clube Pinheiros estar sendo absolvido em absolutamente todas as ações, 
inclusive em grau de recurso. 
 
Helena Carvalho – Propôs voto de louvor à Diretora Adjunta do Tênis, Marilena 
Simões de Queiroz, ao supervisor técnico Evanildo Mondek, ao head coach do 
Infanto Juvenil, Eduardo Eche, ao coordenador de treinamento de adultos e aulas 
coletivas, Rafael Fontes, aos técnicos e aos tenistas que participaram das 133 
equipes que jogaram os torneios interclubes e aos jogadores que participaram 
dos torneios supervisionados - jogos individuais. Destacou que graças ao 
excelente trabalho e empenho dessa equipe de jogadores, o Pinheiros recebeu 
em 2017, pela segunda vez consecutiva, o título de melhor Clube de Tênis do 
Estado de São Paulo, em evento ocorrido no dia 06/06/2018, quando recebeu da 
Federação Paulista de Tênis o Troféu Paulistão, também conhecido como Tríplice 
Coroa. Com 20 títulos de campeão e 14 de vice, o Clube obtive 1341.8 pontos, 
conquistando o 1º lugar nos rankings Interclubes Infanto Juvenil, Interclubes de 
Classes, Interclubes de Adultos, Interclubes de Seniors, Interclubes de Duplas e 
Torneios Supervisionados. Nos Torneios Supervisionados tivemos também 
tenistas que foram os melhores do ano em suas categorias, aos quais estendeu o 
voto, a saber: Davi Domarco Carlos, categoria 11 anos; Tamires Araújo, categoria 
12 anos; Flavio Del Nero Filho, categoria 10 anos estreante; Eliano Guido Quinn, 
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4ª classe acima de 50 anos e Pedro Augusto Avancine, 60 anos. Proposta 
aprovada. 
 
Peter Alfredo Burmester – Propôs votos de louvor aos 38 tenistas que 
participaram do 21º Torneio ACESC de Tênis Interclubes Adultos-Duplas 2018, 
enaltecendo a pessoa do Técnico Evanildo Mondek. Reportou que o torneio 
ocorreu entre abril e junho entre vários clubes de São Paulo e o Pinheiros sagrou-
se campeão geral da competição, vencendo na final o Clube Paineiras do 
Morumbi. São os seguintes os tenistas homenageados: Aloisio Buoro, Antonio 
Motta, André Antunes, Adriano Facchini, Antônio Eduardo Durigan, Bianca Rainer, 
Carlos Eduardo Ziravello, Cibele Spinelli, Claudia Spina, Claudia Pécora, Eduardo 
Campanella, Eduardo Magri, Érica Migliorati, Eliana Oguido, Ernesto Piovesan, 
Fábio Brito, Felipe Oliveira, Fernanda Freixosa, Gustavo Pires, Gustavo Matos, 
Juan Cevasco Junior, José Augusto Pinotti, Luiz Carlos Meza, Luiz Fernando Butori, 
Mário Carneiro, Maria Del Pilar Contieri, Marcelo Borborema, Marcelo Brigagão, 
Maria Silvia Hidalgo, Maria Fernanda Arbex, Paulo Schwarz, Paulo Pinto, Ricardo 
Ramos, Rodrigo Muraro, Rodrigo Gazire, Roberta Motta, Vaneza Ziravaello e 
Wilson Caldeira. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Referiu-se à nova geração de Conselheiros, como o 
Primeiro Secretário Claudio Vita Neto, cujo avô, o saudoso Conselheiro Efetivo 
Claudio Borba Vita, presidiu a Diretoria, bem como o atual Presidente da 
Diretoria, Roberto Cappellano, filho da saudosa Conselheira Ivanilce Simeâo 
Cappellano. Falou em homenagem ao saudoso Conselheiro Plínio de Azevedo 
Marques, falecido em 2001, seu amigo pessoal, pai do ex-Conselheiro João 
Benedicto de Azevedo Marques, discorrendo sobre sua vida profissional como 
cirurgião dentista; atuação na Comissão de Sindicância e em diversas diretorias, 
em especial no Tênis e Futebol, inclusive sua participação na criação do Centro 
Pró-Memória, acompanhado dos também saudosos Conselheiros Francisco 
Lotufo e José de Barros, visando preservar a história e as tradições do Clube. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Propôs voto de louvor ao Conselheiro Pedro 
Antonio Lousan Badra, que neste ano foi indicado para receber o Prêmio de 
Engenheiro de Custos de 2018 pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, o 
IBEC, em cerimônia marcada para o próximo dia 07 de agosto, na Sede do 
Instituto de Engenharia. Voto aprovado. 
 
Presidente – Parabenizou o Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra pela 
merecida homenagem. 
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Silvia Schuster – Propôs votos de luvor ao Sr. Presidente da Diretoria, à Diretoria 
de Esportes e à Diretoria de Patrimônio, pela atenção que vem sendo dispensada 
às várias atividades, destacando a quadra provisória para o Handebol, a ser 
instalada no Salão de Festas; as quadras livres e pré-fabricadas do Squash, e o 
aproveitamento da sala VIP para o Spinning. Votos aprovados. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 686ª Reunião Extraordinária realizada no dia 
26 de junho de 2018. 

Presidente – Submeteu ao Plenário pedido de retificação feito pelo Conselheiro 
Fernando Silva Xavier Junior, para corrigir o seguinte em seu pronunciamento no 
item Várias: onde se lê: “.... Já na primeira reunião foi muito produtiva, Membros 
que não concordam ....”, leia-se: “Já na primeira reunião foi muito produtiva. Não 
concordo ...”; onde se lê: “Gostaria de solicitar ao Presidente Célio Cássio que 
criasse uma comissão urgente, especial para alteração de todo nosso 
ordenamento jurídico...”, leia-se: “Gostaria de solicitar ao Presidente Célio Cássio 
que criasse uma comissão especial urgente para revisão de todo nosso 
ordenamento jurídico”; onde se lê: “... .o Conselheiro entrar com proposta de 
alteração. Pegar 50 assinaturas. Talvez fosse mais ágil a gente criar uma comissão 
ou várias comissões já para alteração estatutária, ou revisão estatutária.”, leia-se: 
“... .o Conselheiro entrar com proposta de alteração e pegar 50 assinaturas. 
Talvez fosse mais ágil nós criarmos uma comissão ou várias comissões para 
alteração ou revisão estatutária.”; e, onde se lê: “Esses são alguns tópicos que 
acho que seriam importantes para a gente já discutir numa comissão especial.,” 
leia-se: “Esses são alguns tópicos que acho que seriam importantes para 
discussão.” 
 
Marcelo Favalli – Pediu retificação da Ata, pretendendo substituir o adjetivo 
“irregulares” por “regulares”, em seu pronunciamento no Expediente.  
 
Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a Ata aprovada, 
com as retificações supra. 
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Item 2 - Apreciação do processo CD-26/2018 – Análise e discussão do 

Conselho Deliberativo sobre estudo preliminar elaborado pela 
Diretoria, de viabilidades para o Salão de Festas (Zona 8 – 
Quadrilátero Social), dentro das diretrizes do Plano Diretor de 
Desenvolvimento (PDD), acerca de sua destinação. 

Presidente – Anunciou o item da Ordem do Dia. 
 
José Manssur (pela ordem) – ... Presidente, fiz questão de frisar que com 
fundamento no Art. 52, IX, do Regimento Interno do Conselho, peço a palavra 
pela ordem, não se confunda como questão de ordem, por favor, que ela tem 
outra natureza jurídica e encontra-se no Art. 52, III. O item 2 da Ordem do Dia, 
Presidente, cuida de questão da maior relevância para o Esporte Clube Pinheiros, 
porquanto pretende analisar e discutir no âmbito do Conselho Deliberativo 
estudo preliminar elaborado pela Diretoria, de viabilidades para o Salão de Festas 
(Zona 8 – Quadrilátero Social), dentro das diretrizes do Plano Diretor de 
Desenvolvimento, acerca de sua destinação. Todos sabemos e o senhor no início, 
Presidente, com muita propriedade deu a saber que o Estado e Município de São 
Paulo por seus órgãos próprios pretenderam efetuar o tombamento do prédio 
onde se situa nossa Sede Social, iniciativas estas rejeitadas em ambos os níveis de 
administração, repito, como o senhor muito bem acentuou. Aliás, Presidente, tive 
oportunidade inclusive acerca de quatro reuniões anteriores certamente me 
posicionar nesta tribuna fundamentado em sólidas lições de doutrina jurídica, 
sobre a improcedência da desabrida pretensão que, como dito, acabou sendo 
reconhecido por muitos dos fundamentos que singelamente explanei. Naquela 
minha referida manifestação, e o tempo não me permitiu, Presidente, e há que se 
fazer esse reconhecimento, gostaria de ter dito que antes mesmo de ser 
conhecido o requerimento em apreço, que era do tombamento, e que põe em 
risco a higidez patrimonial de nossa Instituição, o Presidente da Diretoria instituiu 
o Conselho Revisor do Plano Diretor, honrando-me inclusive com o convite para 
integrá-lo. E saibam todos que suas diversas conclusões à unanimidade, seu 
honrado e ilustre coordenador que se encontra aqui presente, Engenheiro 
Tonissi, com a chancela de todos e do senhor, ilustre Presidente da Diretoria, fez 
constar que quaisquer intervenções nos prédios do Esporte Clube Pinheiros hão 
obrigatoriamente de respeitar os aspectos históricos e culturais de nosso Clube, 
objetivando sempre preservar sua identidade e tradição. Assim consta desse belo 
trabalho do Engenheiro Tonissi. Demais disso, quaisquer obras somente podem 
ser realizadas com aprovação do Conselho Deliberativo, razão pela qual e aqui 
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neste fórum legítimo é que se devem discutir os temas relevantes de nossa 
Associação e é o que se busca hoje com a colocação. Sei que tenho tempo 
regimental, Presidente, mas pediria só essa sua compreensão pela importância, e 
já vou concluir. O item 2 da Ordem do Dia, Presidente, em análise, com a mais 
absoluta licença, o mais absoluto respeito, teria passado um pouquinho ao largo 
do Art. 37a do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, se o senhor me 
permitir a leitura.  Ele fala em discussão, – Não vou dar de cor – deliberação e 
votação, enfim, não constou a votação. E como já invocado também, Presidente, 
me permita, não se pode desconhecer o Art. 64, do Estatuto Social, que regula as 
competências das Comissões, que são órgãos de assessoria do Conselho e da 
Diretoria e que devem se pronunciar, porquanto esta é uma formação 
heterogênea, nem todos estariam habilitados talvez para participar da discussão 
e análise. Assim, Presidente, fiz algum estudo alongado e cheguei à conclusão que 
esse tema se trata da maior relevância. E por se tratar da maior relevância e 
importância, Presidente, estou formulando a proposta na ordem de que falo, com 
fundamento no Art. 41, do Estatuto Social, que vou me permitir a ler: Tratando-se 
de assunto de alta relevância, a critério do Conselho – E este é o único item fora 
do habitual específico para hoje – então, tratando-se de assunto de alta 
relevância, a critério do Conselho, poderá este funcionar em sessão permanente, 
respeitados os mínimos de presença previstos neste artigo. Nesse trilho, 
Presidente, hoje, sem qualquer nódoa nós poderíamos discutir e analisar este 
estudo prévio sem qualquer imprecação de que o 37a poderia estar sendo 
maltratado ou malferido. E se for aprovada sessão permanente, na subsequente, 
que dentro de seu alto descortino o senhor vier a designar, nós poderíamos há 
neste interregno entre esta e aquela que o senhor superiormente designará, 
ouvir as Comissões. E com isso superaríamos eventual incidência do 64, do 
Estatuto, que fala das Comissões e com isso prosseguiríamos a tratar de um 
assunto da maior relevância sem que ninguém pudesse vir acoimar de que o 
início desse trabalho nasceu de uma impropriedade regimental e estatutária. 
Razão pela qual, com o máximo respeito, Presidente, solicitaria que o senhor, se 
assim entendesse, colocasse à deliberação do Plenário, com fundamento no §2º, 
do 41, a convolação em sessão permanente, onde, primeiro ato hoje. E o segundo 
ato quando assim o senhor deliberar, dando oportunidade para se ouvir 
Comissões, e os Conselheiros, lastreados nisso, apresentar eventuais propostas. É 
o que respeitosamente requeiro a V.Sa.. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Manssur. ... O Regimento Interno do Conselho, 
entre outras atribuições que concede ao Presidente, em seu Art. 14, XVI – 
resolver sobre os requerimentos que lhe forem apresentados. O senhor fez um 
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requerimento e vou então resolver. ... Com o máximo acatamento e respeito as 
suas palavras, indefiro o requerimento, por algumas razões. A primeira delas é 
que essa reunião, como bem constou e o senhor também reconheceu, 
pretendemos conversar e discutir sobre um dos assuntos mais relevantes do 
Clube atualmente. O Presidente da Diretoria me pediu e desde logo submeto ao 
Conselho, gostaria de se manifestar oportunamente e posteriormente a isso, nós, 
Conselheiros, poderemos fazer perguntas e debater sobre toda aquela situação 
que envolve o Salão de Festas. Entendo que o Conselho não pode se privar dessa 
discussão, o senhor também não. Entendo ainda que não era o momento para 
manifestação de nenhuma Comissão, simplesmente porque não há proposta 
alguma da Diretoria. Evidentemente que todas as Comissões ao tempo e hora 
oportunos se manifestarão. E eu, a par de tudo isso, sobre a questão de ser 
apenas uma discussão, entendi que não haveria qualquer afronta ao artigo 
regimental que o senhor me disse, justamente porque no dia 30/09/2013. Se o 
Jorge puder projetar... 
 
- Foram exibidos no telão a pauta e o trecho da ata da reunião referidos. 

 
Presidente – Em 30/09/2013, o item 3 justamente da Ordem do Dia tal qual à 
presente reunião, inclusive, aliás, sob a Presidência de V.Sa., era: Exposição pela 
Diretoria, com informações e esclarecimentos sobre a obra do Complexo Faria 
Lima. Naquele momento houve uma exposição do Presidente da Diretoria, nos 
moldes que imagino ocorrerá hoje aqui também – o Presidente à época era o Dr. 
Dutra, ele trouxe aos Conselheiros à época, também era um assunto de 
extremíssima relevância ao Clube – o Presidente Dutra fez sua explanação – assim 
como entendo que o Presidente Roberto Cappellano fará hoje – e posteriormente 
os nobres Conselheiros fizeram as perguntas que entenderam cabíveis. Então, por 
estas razões, Dr. Manssur, e apenas por estas, minha ideia é a seguinte, é 
fazermos essa reunião, vamos fazer a discussão democraticamente. Peço 
inclusive a todos àqueles que queiram se manifestar que respeitem a opinião 
diversa. Afinal de contas todos sabemos que há pessoas que querem o 
tombamento, há pessoas que querem a demolição do Salão, outras querem 
estudos para Retrofit, ou seja, toda questão envolvendo o Salão está no 
momento muito inicial. Mas também é louvável que o Presidente da Diretoria 
tenha essa preocupação de trazer ao Conselho e permitir a discussão, que 
evidentemente aqui como todos sabemos, somos os representantes do Corpo 
Associativo. Dessa forma, como disse, sem mais delongas, gostaria de perguntar 
ao Conselho se permite que o Presidente da Diretoria se manifeste para os 
esclarecimentos iniciais. Como disse, ele me comentou que vai fazer um 
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pronunciamento, há um profissional que cuidou especificamente dessas questões 
ora trazidas, que também fará um breve pronunciamento, e o Presidente 
encerrará e abrirá para as perguntas e discussões. Façamos assim?  Muito 
obrigado. Presidente Roberto Cappellano, por favor. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Antes de entrar no assunto 
propriamente dito, gostaria de parabenizar V. Sa. pela eleição para Presidente do 
Conselho, minha primeira reunião que venho falar na tribuna, te acompanho há 
muito tempo, sempre juntos desde 2000. Sei que foi uma luta árdua, chegou sua 
hora e tenho certeza você vai continuar como todos os outros Presidentes que te 
antecederam, dignificando nosso Conselho, sendo um dos mais jovens 
Presidentes do Conselho do Esporte Clube Pinheiros, desde 1942. Outra coisa que 
gostaria de falar também aqui também, aproveitar, até conversei um dia com a 
Dra. Patrizia, pela grande honraria que ela tem de ser a primeira mulher Vice-
Presidente do Conselho, isso é uma mudança de paradigma para o Clube, acho 
muito importante. Falo com muito orgulho, porque minha mãe, como Dona 
Dulce, Maria José Villaça foram as primeiras Conselheiras eleitas do Clube, nos 
anos 82, 84 e depois a gente conseguiu ter mais mulheres aqui no Clube. É um 
cargo muito importante e é muito bom para o Clube a gente ter uma mulher na 
posição que a senhora está. Fico muito feliz de poder estar aqui como Presidente. 
Essa é a terceira Mesa que estou pegando: peguei a do Dr. Manssur, que 
agradeço todo empenho que me fez; do Dr. Collet e agora estou pegando a Mesa 
do Dr. Célio Cássio. Fico muito feliz mesmo. Desejo boa sorte para vocês, cuidado, 
que agora vocês vidraça, tem sempre um ditado que brinco “Prego que não se 
destaca não leva martelada”, mas vocês estão aí para trabalhar para o Clube 
voluntariamente. Fico muito contente e vamos trabalhar. A pauta da reunião de 
hoje, estamos trazendo aqui para discutir um assunto, vamos deixar as paixões 
políticas de lado, que aqui não tem política nesse assunto específico do Salão de 
Festas. Esse assunto representa pelo menos 1/6 da nossa área do Clube e 
estamos tendo oportunidade, que a gente tem que aproveitar de decidir pelo 
Clube. Até 20, 30 dias atrás essa decisão não era nossa, era do Estado, era do 
Governo Municipal e Estadual. Graças a todo empenho e acatando a resolução do 
Conselho de 2016, conseguimos reverter o tombamento tanto no CONDEPHAAT 
quanto no CONPRESP e estamos tendo uma janela de oportunidades para poder 
decidir. Por isso a celeridade de trazer aqui, porque preciso explicar antes para 
todo mundo começar a formular o raciocínio. A ideia depois é mandar para o 
Plano Diretor, Comissões, tudo, mas para a gente formular o raciocínio, logo 
depois que, vamos dizer assim, destombou o Salão de Festas agora em junho, 
novamente foram lá tentar tombar o Salão de Festas, só que no CONPRESP não 
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existe recurso para não tombamento, só existe recurso para tombamento. No 
CONDEPHAAT existe recurso para tombamento e não tombamento. Tanto é que 
no CONDEPHAAT entrou-se com recurso e esse recurso foi indeferido agora em 
fevereiro deste ano. E no CONPRESP, como falei, agora em junho conseguimos, 
depois de um árduo trabalho, a gente tentou, num primeiro momento não se 
gastar dinheiro do Clube para poder reverter. Mas quando precisou entrar com 
recurso a gente contratou um advogado e um parecer técnico de uma senhora, 
que inclusive foi do próprio CONPRESP. Conseguimos reverter. Quem gostaria de 
saber, gastamos R$105 mil para poder fazer essa defesa do Clube entre pareceres 
jurídicos e técnicos. O que queria também passar para cá, não gostaria que 
nenhum outro Presidente, nem o Presidente, o Clube, porque se o assunto é do 
Clube, passe pelo sufoco que a gente passou, correndo um sério risco de o Poder 
Público resolver o que ele quer dentro da nossa centenária Instituição. Pode ser 
que amanhã a gente tenha um Governo diferente, com outras ideologias e que 
ache que algum bem tombado seja de uso da sociedade, de uso público e basta 
um decreto, uma lei que autoriza. É importante falar isso, porque também da 
celeridade. Passado um ano do processo, por exemplo, do recurso do 
CONDEPHAAT pode qualquer transeunte, ou não, pedir o tombamento do Salão 
de Festas e não sei se teremos a mesma sorte, ou mesma competência, ou o 
mesmo entendimento do Conselho lá existente com relação a essa questão. 
Então, temos que como Clube ter o direito de protocolo, o direito de resolver 
nosso problema, nós, aqui, com posições contrárias, não contrárias, adversidade, 
não adversidade, mas somos nós que temos que resolver isso, temos que 
enfrentar o problema. Toda postergação deste problema, toda não decisão vem 
contra o Clube, porque lá fora o prazo está correndo para se decidir o que 
querem fazer pelo Clube. Então, é muito importante que vocês tenham isso na 
cabeça, tenham esse conceito, porque é assim que funciona e é assim que tem 
funcionado. Graças a Deus estamos com esse poder de decisão. Para quem não 
sabe teve um protocolo de 1990, do neto do arquiteto pedindo o tombamento 
desta obra. Depois, em 2014, um grupo de associados pediu tanto no 
CONDEPHAAT e duas associadas pediram no CONPRESP. Em 2016, teve uma lei 
municipal de alteração, dizendo que estávamos numa ZEPEC e que tinha que ser 
decidido em até dois anos. Tudo isso corroborou para ter essa decisão do 
CONPRESP agora em 2018. Isso que gostaria de deixar como antemão. Outra 
coisa que gostaria de falar, para também terem em mente, que o Clube pode 
fazer vários estudos de viabilidade, o que quiser, mas se a gente for botar na letra 
fria, nenhuma obra do Clube tem taxa de retorno, taxa de pagamento, tudo aqui 
é subsidiado, seja o exemplo do estacionamento, que gastamos em torno de 
R$60 milhões para fazer. E temos um resultado no estacionamento da Faria Lima 
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em torno de R$350 mil por ano. Ou seja, isso não se pagará nunca, mas a gente 
tem um conforto para o associado, como qualquer outra obra que a gente tenha 
feito aqui no Clube, poliesportivo, a própria Sede Social, ou seja, se você for botar 
como taxa de retorno futuro não é o motivo definidor, mas apenas para entender 
como está o mercado, se tem outras empresas, se for o caso também, outro 
interesse do Clube. Quem gostaria também de perguntar, me perguntou, a gente 
hoje tem um resultado, um faturamento um pouco maior em torno de R$500 a 
R$600 mil por ano no Salão de Festas para locação de baladas e eventos. Este ano 
tivemos três eventos no Salão de Festas locados para esse tipo de balada, ou 
festas. Tivemos uma menor, acabou em torno de 22h30, 23h senão me engano, 
em março, que foi a festa da Balada das Crianças, com o Conselho Tutelar, teve 
até alvoroço de um cantor. Tivemos depois um show feito em abril. E agora 
recentemente tivemos, por causa da Copa do Mundo, a locação do Salão para os 
jogos do período da Copa. Logo depois, no outro final de semana a locação para 
uma festa chamada Farofada. Não tem mais nenhum contrato com o Clube e com 
o Salão de Festas para eventos deste porte até o final do ano. Se pegar os anos 
para trás a gente vem diminuindo, até a gente tem problemas com a vizinhança, 
temos problema de decibéis, mas a gente tem controlado. Então, o Clube este 
ano, só para saber, tiveram esses quatro. E têm os outros eventos, nosso próprio 
uso interno, alguns eventos corporativos, alguns outros eventos, como Feira 
Escandinava e assim por diante, isso tudo dá no Clube em volta de R$600 mil por 
ano, para vocês também irem fazendo o raciocínio. Outra informação que queria 
passar, com a nova legislação de uso e ocupação do solo, hoje o gabarito 
permitido para clubes como o nosso são 20 metros de altura, não podemos fazer 
mais nada que seja maior de 20 metros de altura. Então, se pensar em fazer uma 
torre de prédios ou edifícios não vai dar, se quiser fazer qualquer outra edificação 
com uma altura maior não será aprovado, porque assim é a legislação. Hoje, para 
quem não sabe, o nosso Salão de Festas tem uma altura, um gabarito, assim que 
é dito na engenharia, de 16 metros. Quero passar essas informações para todo 
mundo. Essa discussão não vai terminar aqui hoje, mas é importante que a gente 
saia daqui, cada um converse com o associado, seu colega para depois trazer, só 
que, volto a dizer, precisamos resolver isso enquanto temos o poder de decisão, 
porque muito provavelmente, até pelo que aconteceu num passado recente e 
aconteceu há três ou quatro semanas, pode ser que a gente não consiga estar 
aqui conversando sobre isso. Outra informação que queria passar, sou meio 
simplista, mas acho que é importante a gente raciocinar juntos, podemos ter mais 
ou menos três tipos de intervenção. E quando falo intervenção vou falar na parte 
que compete a gente, o dinheiro, não vou dizer o que cada um quer, mas vou 
falar de dinheiro. Se fizermos um Retrofit, uma reforma ou um ajuste do que tem 
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lá vamos gastar um valor de R$25, R$30, R$35, R$20, depende do que a gente 
escolher. Temos estudos para depois fazer projetos, ainda não temos nem 
projeto, não existe nenhum projeto protocolado, não existe nenhum projeto 
feito, não existe nada, a gente tem estudos. Mas, enfim, se a gente for fazer 
alguma coisa usando a estrutura que tem, algum tipo de reforma a gente gasta 
R$25, R$30, R$35, depende. Não queremos isso. Queremos uma coisa maior, 
mais grandiosa. Vamos gastar quanto? R$100 milhões? Vamos botar como 
suposição R$100 milhões. R$100 milhões já te afirmo, quem acompanha as 
finanças do Clube, o Clube não tem R$100 milhões para fazer uma estrutura 
dessas, pode arranjar, pode vir a ter, mas hoje não tem. Se quiser arranjar um 
parceiro, alguma coisa, para também entrar no raciocínio com R$100 milhões, 
R$150, o que for, R$90, R$80, este parceiro vai querer ter um resultado, não vai 
querer entrar no Clube para bancar essa obra e ficar vendo a gente fazer os 
jantares e aniversários do Clube. Obviamente que a partir do momento que a 
gente fizer uma estrutura maior com dinheiro de terceiros, esse terceiro vai 
querer o resultado. E vamos ter que ter um uso no Salão de Festas quase que 
diário, com muito mais frequência. Não sei se o associado quer que a gente tenha 
isso, quer que a gente tenha 3 mil pessoas, 1500, 4 mil pessoas todo final de 
semana, ou dia sim, pula três. Aí entra a taxa de retorno, por isso é importante 
conversar, qualquer investidor vai querer ter retorno. Para ter retorno tem que 
ter frequência, tem que ter público. Não sei, volto a dizer, se é isso que nosso 
associado quer. Mas se quiser, vai ter que suportar os dissabores de ter um 
centro desta magnitude, que obviamente aí poderá ser usado para abater 
mensalidades, usar como o Conselho assim o decidir, porém, se não quiser, vai 
ter a virada do ano, quem quiser já saber, mais ou menos em torno de R$30 
milhões. Terminando essas obras que estão aprovadas pelo Conselho vamos ter 
mais ou menos por aí. Qual é minha ideia também, que a gente pensa. Ouvir 
todas as sugestões, todas as críticas, todas as informações aqui hoje, mas tem 
que ser muito célere. Passar isso para a Comissão de Obras e para o pessoal do 
Plano Diretor, porque a gente tem que ter esse protocolo, nosso direito de 
protocolo. Depois posso até explicar o detalhe de se ter um direito de protocolo, 
para quem não sabe, mas a gente precisa que todas essas ideias, todas essas 
sugestões, todas essas opiniões, em meu modo de ver, por isso essa discussão, a 
gente faça um concurso, que aí você vai poder efetivamente vir aqui e falar “Olha, 
vai custar em torno de tanto, o projeto é esse”. Aí sim teremos um projeto. E com 
nós aqui participando dessa decisão, via Conselho, Comissão de Obras, 
Conselheiro indicado pela Presidência, Diretoria, Plano Diretor, apresentar 
alguma coisa para o Conselho ainda este ano, para não perder o prazo. Outra 
coisa que é importante falar também, que me perguntaram “Ah, por que você 
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está pegando determinado profissional, ou não profissional”? Pegamos o Dr. 
Pedro Taddei e Tito Lívio, eles ganharam a licitação aqui, proposta técnica para 
fazer o Plano Diretor do Clube. Por sinal, depois eles ganharam para fazer o Plano 
Diretor do Paulistano, então, é gente do mais alto gabarito nesse assunto. 
Obviamente que dando sequência, depois do Plano Diretor, a gente os pegou 
para fazer esse estudo, porque é uma sequência. Quem quiser saber também, 
mandamos em 21 de setembro do ano passado ao Conselho o valor da 
contratação. Foi publicado na Revista de outubro, mas quem não sabe, falo aqui, 
foi um valor de R$162 mil que pagamos para fazer todo esse estudo, que também 
engloba a Sede Social. Pode-se ter uma ação conjugada com a Sede Social, mas o 
problema hoje chama-se Salão de Festas, por isso a gente está trazendo Salão de 
Festas para discutir entre nós. Não quero me alongar, depois a gente pode 
conversar sobre os detalhes desses estudos. Gostaria, como foi deliberado pelo 
Presidente do Conselho, Dr. Célio Cássio, que o Dr. Pedro Taddei falasse a 
respeito dos estudos que ele formulou. O Dr. Pedro é arquiteto, professor da 
FAU, fez mestrado e doutorado em Sorbonne, trabalhou no Ministério da Cultura, 
acima do Iphan, que é no Patrimônio Histórico, ou seja, também reforça que o 
Pinheiros está sempre com profissionais do mais alto gabarito para a gente poder 
ter uma decisão boa para o Clube. Gosto de dar alguns exemplos, dei agora, mas 
para refletir, nosso Clube é uma evolução, a gente teve Casa de Barcos, depois 
virou CCR, não imagino hoje o Clube sem o CCR, o próprio Poliesportivo quando 
foi feito criou uma celeuma. Hoje não vejo o Pinheiros sem o Poliesportivo. E toda 
vez que você faz uma grande intervenção, ou discute um problema desta 
magnitude acaba podendo ter alguma, não distorção, mas aflorado algum 
sentimento. A ideia não é essa, é trazer aqui, porque não gostaria, por exemplo, 
de protocolar um projeto para o Conselho num rito normal de 30 dias. E 30 dias 
vem para cá e vota sim ou não, senta, levanta e resolve. Numa intervenção desta 
magnitude, que é praticamente 1/6 do nosso Clube a área ali envolvida. Acho que 
é inovador trazer isso. Tem prós e contras, mas os Conselheiros são os 
representantes do associado, assim acredito. E acho que temos o dever de 
conversar sobre isso. Vou passar para o Dr. Pedro Taddei a palavra, deixe-me só 
ver se não esqueci nada dessas iniciais, que queria falar. Acho que já falei tudo, 
assim, para dar um briefing vamos dizer, do assunto. É isso, pessoal. Só um 
minuto, Dr. Xavier. Volto no final para responder todas as perguntas que forem 
pertinentes, que tiver conhecimento, como volto a dizer, é um estudo e estudo 
tem muita coisa para ser resolvida. Vamos conversar. Pode ser que suas dúvidas 
sejam esclarecidas pelo Dr. Pedro Taddei e depois não sejam tão necessárias 
algumas perguntas, não precisa responder. Mas importante, volto a dizer, que 
essa discussão saia daqui, vá para o Tênis, Poliesportivo, Futebol, Esgrima 



14/63 

 

também, Natação, departamentos Social, Cultura, é muito importante que essa 
discussão tome corpo no Clube, se a gente não quiser ficar vendido no que 
aconteceu. Quando a gente ficou sabendo do problema do CONDEPHAAT e do 
CONPRESP já era tarde e volto a dizer, me deram uma missão, que era destombar 
o Salão, quando aprovaram aqui a resolução, em 2016. Cumpri essa missão. 
Trouxe para cá, fora as horas de trabalho nossa, fora os profissionais. E agora 
cabe ao Conselho dar diretriz, como foi feito há dois anos, do que quer para esse 
local do Clube. Muito obrigado. 
 
Presidente – Obrigado, Presidente. Dr. Pedro Taddei, por favor. ... Agradeço sua 
presença. O senhor é nosso convidado, seja muito bem-vindo. Evidentemente o 
senhor fala em nome do Presidente da Diretoria, representando a Diretoria. Peço 
que dentro do possível seja bastante objetivo, para que possamos depois abrir a 
discussão.  
 
Pedro Taddei – Fez uma exposição da matéria, utilizando-se da projeção de slides 
no telão, dizendo o seguinte: Muito obrigado. ... Queria, antes de qualquer coisa, 
esclarecer algo a respeito, como já foi bem colocado pelo Presidente Cappellano, 
mas deixar bem claro o seguinte, nós estamos, digamos assim, no ponto 
intermediário entre um Plano Diretor, esse que foi aprovado, e um projeto. Por 
coincidência, essas ocorrências de tentativas de tombamento, e tal, coincidiram 
com os estudos em andamento. Mas esses estudos foram contratados na 
sequência de Plano. Uma vez votado o Plano, era natural que esse estudo fosse 
contratado, inclusive porque foi previsto no Plano que essa Zona 8 fosse 
submetida a um estudo de viabilidade. Bom, quero rapidamente também 
esclarecer que um estudo de viabilidade é algo que toda tomada de decisão que 
envolve mais de uma alternativa, digamos assim, deve ser submetida. É, portanto, 
um instrumento de auxílio à decisão e não propriamente a forma final que aquela 
decisão implicará como obra. Para isso é preciso também que sejam observados 
alguns aspectos extremamente importantes. Primeiro deles são premissas, ou 
seja, qualquer estudo, qualquer alternativa que venha a ser traçada tem que 
obedecer a determinados objetivos gerais que o Clube estabeleceu, que a 
Diretoria nos passou, que o Plano Diretor estabeleceu para aquela área, para 
aquela construção, enfim, ou para os objetivos que o Salão de Festas deve ter 
aqui no Clube. De resto, em nosso contrato tínhamos obrigação de estudar 
viabilidade para o Salão de Festas, para a Sede Social e para os vestiários da 
piscina. Estamos hoje só apresentando o Salão de Festas, que é o tema mais 
candente. Bom, essas premissas, acho que a mais importante delas, para não me 
alongar, é aquela que diz respeito ao uso compartilhado do Salão. Quer dizer, o 
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Salão essencialmente é um equipamento do Clube para os associados, o Clube 
não tem fins lucrativos e nem pode imaginar que ele possa vir a sobreviver 
significativamente de receitas comerciais. Apenas acessoriamente o Salão pode 
sim gerar receitas para o Clube, isso deve ser encarado com seriedade, porque 
são investimentos vultuosos e o tipo de equipamento, Salão de Festas, de resto, 
como esse anfiteatro se presta também a locações, desde que não conflitantes 
com o uso pelo associado. Bom, para isso então fizemos um estudo criterioso 
junto com as Diretorias que cuidam do Salão, Diretoria Social e de Marketing, de 
forma a estabelecer qual era o intervalo, digamos, no qual poderia se cogitar de 
ter um equipamento para locação. Então, essa é a primeira premissa, o convívio, 
digamos, o uso mais harmonioso possível com os associados. A segunda premissa 
muito importante é essa que o Presidente já frisou, da disponibilidade financeira. 
O Plano desde sua origem levou em conta naquele elenco de intervenções 
quantos anos de Fundo de Investimento implicaria. Estimou-se 12, 15 anos, 
enfim, não se poderia imaginar que essa área, por mais importante que seja, 
pudesse absorver também praticamente todo um orçamento equivalente a esse. 
Então, a gente também levou com certa moderação. E, finalmente, tínhamos uma 
premissa óbvia, que era a locação do Salão de Festas, ele se encontra numa das 
esquinas mais valorizadas da Faria Lima, mas também uma das mais sensíveis 
para o Clube, por quê? Porque é uma esquina extremamente conturbada do 
ponto de vista de trânsito, extremamente assediada do ponto de vista de 
pedestres, com por assim dizer demandas ali pelo espaço público lindeiro aos 
muros muito fortes. E isso nos levou também a um cuidado especial perante a 
CET, DSV com relação ao acesso para veículos e também análise feita com a 
Prefeitura e os órgãos afetados com respeito a acesso externo a esse 
equipamento. Essas premissas são talvez as principais. Depois tínhamos que levar 
em conta que se imaginássemos vários tipos de intervenções, desde uma mínima 
intervenção até a máxima, que a área comporta e o tipo de uso compartilhado, 
etc., comporta, para poder compará-las tínhamos que estabelecer parâmetros de 
avaliação, principalmente de custos e de receitas com locação comuns, senão a 
gente vai comparar laranja com banana e não chega à conclusão nenhuma. 
Então, os resultados que vamos apresentar são baseados em parâmetros comuns, 
iguais para todas as alternativas e quanto possível conservadores. Usamos 
trabalhos de consultores e economistas, consultores e engenheiros de custo, etc., 
para estabelecer justamente esses números da maneira mais conservadora 
possível, para que não nos aventurássemos em comparações, por assim dizer, 
extremadas ou irresponsáveis. Finalmente, queria saltar um pouco a 
apresentação para chegar um pouco ao fim e dizer o seguinte, qualquer das 
alternativas que traçamos e avaliamos não implica num excesso de voluntarismo 
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do Clube em abocanhar uma fatia muito grande do mercado de eventos, 
espetáculos esportivos e culturais. Muito embora dentro da região da Faria Lima, 
que é uma região que oferece poucos espaços desse tipo, a participação do 
público já é significativa e poderia alcançar algo como 40% em termos de oferta 
de espaço para esses eventos. Agora, no total da oferta, espaço do Município de 
São Paulo isso representa 0,5% em média, é muito pouco, por assim dizer, é uma 
posição, digamos, bastante conservadora e confortável para o Clube. Outro 
aspecto importante é a taxa de ocupação, quer dizer, qual é a utilidade relativa, 
seja para associado, seja para geração de receitas para sustentar o Clube, que o 
Salão hoje oferece? Nos últimos anos a taxa média de ocupação é baixíssima, é de 
12%, quer dizer, é muito baixa para todos os horários hábeis, digamos assim, para 
utilização desse espaço temos aí uma taxa de 12%, que é muito, muito baixa. No 
máximo tudo a gente chegou a considerar um avanço até 50%, que foi aquilo que 
consideramos comparativamente a outros equipamentos desse tipo tanto em 
clubes quanto comerciais uma posição conservadora também. No final do estudo 
comparamos que como afetaria o resultado que vamos apresentar, se 
baixássemos essa taxa de ocupação, se o Clube não alcançasse os 50%, se caísse 
para os 30, 40%, ou se aumentássemos. Bom, felizmente esse estudo, digamos, 
de sensibilidade à taxa de ocupação resultou que a posição relativa entre as 
alternativas não muda. Muda apenas um pouco o gradiente, o espaçamento, a 
diferença entre elas. Então, acho que esses eram os aspectos preliminares que 
queria apresentar. Vamos aos dispositivos, aos slides. 
 
- São exibidos slides no telão. 

 
Pedro Taddei – Não vou me alongar, lendo o que está na tela que dá sono, 
basicamente o que fizemos foi, primeiro um apanhado do estado de conservação 
do Salão, isso foi feito com o apoio de engenheiros, inclusive engenheiros que já 
prestam serviços de manutenção para o Clube, conhecem muito bem o 
equipamento, mas também com uma consultoria especializada para traçar as 
alternativas: consultoria para espetáculos, com o JC Serroni, que é um dos 
maiores especialistas em salas de espetáculos do Brasil e economistas e 
engenheiros de custos, um dos quais já trabalhou para o Clube outras vezes, que 
é o Mauro Zaidan, que acho que muitos de vocês conhecem. Esse é o resumo, 
enfim, cada laudo desse consta um relatório, que está aqui no Clube já 
depositado há bastante tempo. O estudo demorou mais ou menos um ano. Esse 
laudo do engenheiro Rodrigo, conhece bem o Salão, nos indica alguns aspectos 
muito relevantes. O principal deles é que o subsolo abaixo da cúpula do Salão é 
quase todo livre, não existe nenhuma viga enterrada, viga baldrame como se 
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chama, interligando diametralmente o Salão, apenas em seu perímetro. Isso nos 
permite, portanto, equipamentos enterrados que porventura venham ser 
necessários. A cobertura está em boas condições, inclusive porque já recebeu um 
bom tratamento há anos, apenas pela sua natureza a sobrecarga admitida para 
suspender equipamentos pendurados é relativamente limitada. Com relação às 
instalações a situação principalmente na elétrica, depois ar condicionado, 
realmente é muito ruim, apenas a hidráulica já foi modernizada, mas ainda 
conviria modernizar mais em termos de economia de consumo de água e 
equipamentos mais eficientes. Isso são apenas algumas imagens, todos 
conhecem, que ilustrou o nosso relatório. Essa é uma imagem do projeto de 
fundações original, onde se vê, vagamente, mas se vê que no perímetro existem 
vigas interligando os blocos de fundação dos pilares, mas diametralmente 
cruzando o miolo do Salão não há nada. Essas são as fundações do palco e 
retropalco existentes, aí sim a área é bem mais comprometida evidentemente. O 
estudo que o Serroni fez foi muito interessante, porque ele levou em conta o 
potencial que a localização do Salão tem, a eventual disponibilidade, ainda que 
parcial, de vagas de estacionamento com uma possibilidade de conexão eficaz 
semienterrada, ou mesmo que não, com o estacionamento Faria Lima e uma 
melhoria que seria necessária para se obter uma rentabilidade grande, enfim, na 
locação para diversos tipos de espetáculos e eventos. Esse estudo foi até 
conservador, ele mesmo disse, quer dizer, aprofundando seria possível a gente 
chegar a algum aproveitamento até muito maior, mas, enfim, isso já é o suficiente 
para podermos comparar as alternativas. Então, essas são as principais 
intervenções. Na área de plateia o tratamento acústico e a vedação, controle de 
luminosidade. Cabines elevadas de controle de luz e som, enfim, aquelas 
intervenções no retropalco. O retropalco que o Clube dispõe é acanhado e 
inadequado. Acho que muitos dos senhores conhecem, são pequenos camarins 
em desnível, que exigiriam elevador, com dificuldade de acesso a pessoas 
portadoras de deficiência, o que exigiu em algumas ocasiões a construção de 
rampas provisórias. Essa reformulação é absolutamente imperativa. O mais 
importante no fundo é a instalação de dispositivos de uso sênior, que aparece 
nessa imagem, numa ilustração evidentemente, não é um projeto, mas ele ilustra 
como seriam esses equipamentos. A gente pode ver lá, esse corte do Salão de 
Festas nos mostra aqui o bloco dos camarins e aqui a área que sofreria 
intervenção principal sobre o palco, para se ter os varões, os urdimentos, enfim, 
para se operar convenientemente esse palco. Recentemente o Serroni fez um 
estudo desse mesmo tipo para o palco do SESC Pinheiros e foi orçado em cerca de 
R$5 milhões. Então, consideramos isso como um parâmetro de custo para um 
pacote de modernização e adequação de palco, luminotecnia básica e 
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sonosplatia. Esse é simplesmente um ensaio, enfim, nada exaustivo, mas que 
mostra o aproveitamento por mesas e o comprometimento relativo. A linha do 
Mezanino, que é essa que passa pelos pilares aqui exerce sobre o fundo do Salão. 
Quer dizer, o fundo do Salão não se presta à ocupação por plateia devido a 
sombras que os pilares projetam com relação aos visuais em direção ao palco. 
Isso, portanto, é um aproveitamento praticamente no estágio que a coisa está, a 
plateia, mas com a reforma do palco. O estudo do economista nos trouxe à luz 
alguns aspectos importantes, que podem ser vistos, a participação, o Presidente 
Cappellano aliás frisou, vem caindo nos últimos anos e o principal é que a taxa 
média de ocupação realmente é muito baixa, estamos aí com 12%. A gente vem 
nos últimos três anos caindo de R$ 1.000.000 e pouco até R$600 mil de 
arrecadação com a locação do Salão de Festas. É bom frisar, isso não é devido à 
intensa utilização pelos associados, acho que todos sabem que não, realmente o 
Salão fica fechado, inclusive por inadequação a certo tipo de demanda, por não 
poder oferecer o que essa demanda solicita. Esse é um estudo do mercado no 
Brasil em que a gente vê mais ou menos onde se posicionaria o Clube, quer dizer, 
qual é a faixa de demanda que o Clube poderia acomodar. Evidentemente a gente 
vê que a demanda que representa um segmento maior, aqueles 50% e tantos são 
pequenos ambientes, em geral todos eles alojados dentro de hotéis. E 
inversamente, a demanda maior que representa um pequeno contingente de 
áreas muito grandes são absolutamente compatíveis aqui com o Clube. Então, a 
nossa faixa é realmente mais intermediária e que representa um segmento de 
demanda de 20% mais ou menos, mas cuja taxa de ocupação já é mais alentada. 
Quer dizer, poderia conviver com uso com o associado e gerar uma receita 
significativa. Esse é um aspecto importante, que é uma espécie de parâmetro de 
uma pesquisa feita pelos economistas entre a locação por clubes sociais e por 
equipamentos comerciais para diferentes tipos de eventos, vamos dizer assim, 
festas ou eventos de menor densidade de público, com mesas, pista de dança, 
etc., shows em pé e shows em auditório, shows ou eventos esportivos em 
auditório com as pessoas sentadas. O parâmetro é o seguinte, a receita bruta por 
metro quadrado varia praticamente de 1 para 2 e para 3.,5, digamos 3 e pouco, 
conforme o tipo de evento, isso também nos levou a algumas conclusões. Quer 
dizer, uma coisa importante também, essas reuniões corporativas, por exemplo, 
que era uma incógnita grande, que poderia ocupar o espaço aéreo do Salão, ou 
do anexo do Salão, ou até parte da Sede Social, ela representa em termos de 
receita por metro quadrado, que vale dizer pelo investimento que se vai fazer no 
metro quadrado, a menor. O que nos levou inclusive, ao comparar as alternativas, 
comparar a mesma alternativa com o andar e sem o andar. Esta é a situação atual 
do Salão com a construção, enfim, marquise, anexo e o Salão principal, e lá o 



19/63 

 

palco e o retropalco. Vale dizer que esse anexo, como tem dois níveis, ele 
representa uma área construída maior que o próprio Salão, é muito, muito 
grande, adequado provavelmente às festas de debutantes, dos anos 50 e 60, mas, 
hoje, em grande parte ocioso e até para aquilo que se estudou de difícil 
aproveitamento, pelo menos total. Esse é o andar, onde se vê o anexo, em área 
até mais do que duplicada, aqui embaixo vem até aqui. E esse é o subsolo, onde a 
gente vê, essa é a área que já tem escavação, já existe um subsolo, meio precário, 
mas existe. Aqui é a área que se pode escavar hoje sem se mexer no trecho do 
Mezanino, que adentra ao Salão. E, finalmente, esta área aqui, caso esse trecho 
do Mezanino venha a ser demolido. Outro aspecto importante, que é bom frisar 
desde já, é que o palco se situa justamente no trecho mais largo do Salão, o que é 
absolutamente contrário a tudo que se faz. Quer dizer, em geral o palco se situa 
no lado menor, para que se tenha o máximo de visuais em direção ao palco. É 
como se ele estivesse invertido aqui. Isso é um corte sumário, vocês já viram, mas 
aí a altura total, portanto, é 16 metros, internamente cerca de 10 metros. E aqui 
pode se ver a disposição dos camarins, que é muito, muito inadequada. Esta é 
aquilo que a gente chamou da alternativa de mínima intervenção. O que significa 
mínima intervenção? Não é o menor custo necessariamente, mas se mexer o 
menos possível naquilo que se dispõe. O que supõe? A manutenção do palco no 
local que está, com aproveitamento de plateia tal qual o Serroni fez, perdendo 
esse fundo, a manutenção do anexo tal qual ele existe, apenas a demolição da 
marquise que não tem nenhuma utilidade, que de resto não é sequer do projeto 
original, ela servia para se entrar pelo ângulo que hoje é totalmente condenado 
pela CET. E aqui indicamos as possibilidades de acesso a pé, pela Faria Lima e de 
acesso pelo subsolo. Neste ponto aqui passa a parede diafragma, a parede que 
separa a terra, o solo do estacionamento. No primeiro nível desse 
estacionamento, se abrirmos aqui uma passagem através de um corte técnico 
podemos ter acesso direto através também de um processo de cut and cover, 
como se diz, quer dizer, de escavação, depois cobertura por laje, e se ter acesso 
diretamente ao Salão, ou com um pequeno dispositivo anexo a ele através de 
elevadores e escadas. Poder-se-ia cogitar inclusive de se ter uma baia de acesso, 
kisand wide, quer dizer, deixa a pessoa e vai embora, ou de taxi, etc., nesta faixa 
entre a calçada da Faria Lima e a rampa de acesso de saída do estacionamento, 
com a saída de ambas em paralelo, operada pelo mesmo operador que hoje 
opera a saída do estacionamento sem maior dificuldade de aprovação na CET. 
Aliás, a entrada também, porque ela coincidiria com a entrada do portão da 
alameda das palmeiras, que hoje se dá exatamente neste trecho que está situado 
exatamente aqui. Aí nós fizemos uma cogitação “Muito bem, se a hipótese não 
for a de mínima intervenção poderia se cogitar de uma, chamada equipamento 
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de multiuso de grande porte”. E comparamos com aquilo que se tem mais à 
disposição, mais à mão, que é o Ginásio do Ibirapuera, que tem este perímetro 
vermelho, esta é a área que tem o Salão de Festas e a Sede Social, é o 
quadrilátero todo, ou o Centreventos Cau Hansen, em Joinville, que hoje abriga a 
única escola do Balé Bolshoi fora da Rússia. Esse espaço é para 6 mil espectadores 
e este é um espaço para 10 mil, ambos são reversíveis, etc. O que se pôde 
verificar um pouco é o seguinte, é que os eventos para esse porte, o que o 
Ibirapuera nos informou é que para o segundo semestre de 2018 teve duas 
encomendas. E o Centreventos Cau Hansen nenhuma, está vivendo basicamente 
dos eventos que faz em torno do Balé Bolshoi ou eventos regionais. Do ponto de 
vista de mercado é um equipamento, primeiro que já condenaria a Sede Social, 
demolição, não bastaria demolir o Salão de Festas. Segundo, que ele tem uma 
dificuldade de sustentação muito grande. As principais opções de captação que 
nos foram informadas também são noites de UFC ou da Liga das Nações de vôlei 
de quadra, que são muito restritas. O resto seriam eventos musicais, eventos 
sociais, etc., mas não propriamente os eventos que justificassem essa reversão 
para uma grande arena multiuso. Por consequência teríamos esse tipo de 
limitação, teríamos sempre eventos de outro tipo, ou eventos esportivos mais 
locais, menos geradores de receita. E ainda assim limitados a 3.500 espectadores. 
Por que isso? Porque essa é a licença que hoje o Clube tem para o Salão de Festas 
no Corpo de Bombeiros, então, não é muito fácil se ultrapassar este limite. Além 
disso, temos aqui outros aspectos envolvidos, essas aprovações para ceder os 
3.500 são bastante complicadas. As vagas do estacionamento Faria Lima, 
considerando o uso por associados seriam insuficientes, mesmo para eventos de 
3500 espectadores. Os espaços externos para fluxo de dispersão do público, que 
são muito constrangidos e o equipamento evidentemente é incompatível com a 
Sede Social. Além disso, teríamos custos elevados para reversão de usos, plateia 
retrátil, luminotecmia, dessonorização duplicadas, grandes vãos estruturais, que 
realmente tornam, digamos, essa grande opção por uma alternativa mais radical, 
de plano muito difícil e não a consideramos. Saltamos para alternativa máxima, 
que é demolição do Salão e o máximo aproveitamento possível por um 
equipamento que pudesse ser compartilhado pelo Clube e por locação. Isso aqui 
é a projeção. Considerando o recuo determinado pela rampa do estacionamento 
e um pequeno acesso de caminhões, lateral aqui de serviço, a lateral a esse salão, 
recuo obrigatório com relação à Faria Lima e um mínimo recuo também com 
relação à Sede Social, praticamente se tem esta volumetria, com uma área 
destinada à plateia, área FOYER e festas poderiam, de menor porte. O acesso 
praticamente o mesmo, o mesmo sistema de acesso considerado para alternativa 
de diminuir intervenção, essa interatividade das alternativas com a Sede Social 
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também foi considerada na revitalização e uso mais intenso dos jardins, com 
mesas ao ar livre, etc., e conexões com galeria nas duas entradas atuais da Sede 
Social, a ultrapassando inteiramente e eventual conexão pela cobertura caso 
viéssemos adotar um uso para cobertura da Sede Social, que foi estudado no 
outro capítulo desse estudo, que não vai ser apresentado hoje. E, finalmente, 
digamos, a lição do estudo econômico, financeiro e funcional da alternativa 
mínima e da alternativa máxima nos sugeriu uma alternativa intermediária, que é 
esta. Mantemos a estrutura do Salão, uma vez que a estrutura de cobertura, 
infraestrutura e pilares de concreto estão hígidos e são perfeitamente 
compatíveis com o bom aproveitamento cênico. Invertemos a posição do palco, 
criamos um apoio suficiente para o retropalco com acesso direto de caminhões, 
manobramos na rampa do estacionamento, evidentemente não pela rampa do 
estacionamento, mas manobramos através deste acesso para cá, não é? E o apoio 
de sanitários e copa eventual para a plateia, criando inclusive outra fachada, sei lá 
se vai ser curva ou não, insisto que isso não é ainda o projeto, esta é apenas a 
volumetria da área necessária, mas criando uma nova fachada para a Faria Lima, 
um pouquinho mais recuada que a atual, dando maior visibilidade em altura à 
cúpula do Salão, portanto, valorizando a cúpula do Salão e se criando 
eventualmente móveis, painéis, enfim, alusivos às modalidades esportivas e 
história do Clube voltados para a Faria Lima. Isso nos propicia uma grande área 
externa tanto para o Salão interagir com a Sede Social, inclusive com eventos 
musicais, etc., ou para crianças que pudesse ser encenados no fundo da plateia, 
mesmo que a plateia esteja toda fechada, dando para a área livre entre a Sede 
Social e o Salão. E se podendo locar esse grande espaço junto com o Salão para 
eventos de festas diurnas, etc., que fossem compatíveis com a movimentação de 
público aqui, mas poderia ser segregado por aqui, por exemplo. E essas são as 
possibilidades de acesso pelos dois lados. Pelo lado da alameda das palmeiras a 
gente manteve mais ou menos a mesma ideia de acesso das duas outras 
alternativas, por baixo, proveniente do primeiro nível do estacionamento Faria 
Lima. Vale dizer que é possível se fazer inclusive um retorno aqui, isso já está 
feito, para quem não vai se dirigir à rampa, se dirigiu por engano, digamos, à 
rampa, tem um retorno já previsto aqui, isso poderia proporcionar, digamos, 
kisand wide também, para que o público saísse e afluísse pelo subsolo. Há um 
novo FOYER que poderia ser locado para festas, uma laje de uma forma que se 
prefira. E sobre essa laje, na hipótese de se admitir salas para convenções, com 
paredes retráteis, etc., mais ou menos essa área em branco seria suficiente para 
um conjunto de cerca de 800 m² de salas para reuniões corporativas num andar, 
ou dois andares, ou aquilo que se queira. O que simulamos em termos de custo 
foi com andar e sem andar, apenas isso, é o que vou mostrar um pouco adiante. 
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Aqui, em todas as alternativas mostramos os ângulos de visão do Salão a partir da 
Faria Lima, nos dois sentidos. A partir da portaria da Sede Social do 
estacionamento Faria Lima e da Praça do Relógio, que é extremamente relevante 
para o Clube. E a gente optou por fortalecer este acesso deste lado, porque é isto 
que ele nos proporciona, além do que retiramos daqui o acesso de caminhões 
hoje existente e colocamos aqui, preservando, digamos, toda essa área de 
interação e de contato com o Clube, recuperando, portanto, um acesso interno 
ao Salão, seja através da Sede Social, seja através da alameda das palmeiras. Essa 
é a abordagem dos custos de investimento, como disse, teve apoio de 
engenheiros de custo, os diversos componentes, inclusive aquele componente 
dos R$5 milhões que o Serroni nos passou, está lá. O subsolo, quero distinguir 
aqui – Retropalco é camarins e tudo aquilo que fica atrás, de apoio ao palco – o 
subsolo técnico, o subsolo sob o palco e eventualmente em parte da plateia 
requerido pela operação do conjunto, o subsolo de público é essencialmente o 
acesso pelo estacionamento da Faria Lima em subsolo, que é uma área menor e 
comum a todos. Aqui são as intervenções de plateia e aqui o FOYER e apoio. Esses 
custos aqui unitários foram criteriosamente montados à base de banco de dados 
desses nossos engenheiros de custo e que representa, digamos, custos 
relativamente conservadores, não são nem investimentos em revestimentos, 
materiais de luxo, mas nem investimentos que fiquem aquém da exigência 
técnica que esse tipo de uso requer. Então, esse é o custo da alternativa mínima, 
temos aqui sem o andar. O que significa alternativa mínima sem o andar? A 
demolição do andar do anexo, eventualmente que se queira, mas eventualmente 
a transferência do andar do anexo, que perde sua utilidade para os eventos 
esportivos e culturais imaginados para esse conjunto e a sua reversão para o 
Clube para qualquer outro uso que seja, com acesso independente. Esse é o nexo, 
digamos, à alternativa de mínima intervenção sem o andar. Não é que o andar 
desaparece, ele está fora do foco da análise, da comparação com as outras duas 
alternativas. E com o andar, o valor do andar, porque o investimento do andar é 
muito grande no caso da alternativa mínima. E o investimento em 
reequipamento, principalmente de paredes retráteis para eventos corporativos é 
muito alto. Temos aqui a alternativa com o andar, o BDI, a taxa da empreiteira 
considerado é o de mercado, médio, não é nem exagerado nem baixo, 
compatível. Esta é a alternativa máxima, que temos aí uma área de intervenção 
de construção nova, toda construção nova, muito grande. Os R$5 milhões do 
investimento técnico em palco é o mesmo, mas os demais investimentos são 
diferentes evidentemente, mesmo o subsolo técnico é muito maior que a área de 
plateia e os equipamentos são muito maiores. E temos aí um subtotal sem os 
andares, os andares o quê? Os andares sobre o FOYER, que seriam destinados a 
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reuniões corporativas, salas com paredes retráteis, etc., esses R$46 milhões em 
números redondos. E com os andares R$63 milhões se limitado a dois andares, 
devido ao gabarito de altura que o Dr. Cappellano já nos esclareceu 
anteriormente. E aqui temos a alternativa intermediária, que foi uma espécie de 
lição de casa, quer dizer, aquilo que a gente observou na alternativa mínima e na 
alternativa máxima o que poderíamos ter de adequar. E curiosamente o que se 
viu é que tecnicamente para esse complexo de uso que se imagina para usos 
internos e para usos de locação dentro do segmento de mercado mais 
conservador, menos audacioso, digamos, ao Clube, teríamos um investimento 
menor, por quê? Porque o anexo necessário suficiente não precisa ser tão grande 
quanto o existente, então, mesmo que seja uma construção nova, como a 
reforma do existente é muito grande o custo acabou sendo inferior. Sem o andar, 
esses R$18, R$19 milhões e com o andar R$25 milhões. Isso é um resumo das 
alternativas em que a gente vê aí os valores de custo. Sem o andar e com o andar, 
isso nos dá, portanto, uma noção de investimento. Evidentemente alternativa 
mínima, sem andar é parecida em termos de investimento com a alternativa 
intermediária com o andar. Lembrando que a intermediária é essa última que 
apresentei, não é a do meio, é apenas a lição de casa daquilo que a gente 
encontrou de bom e de ruim nas duas anteriores, na mínima e na máxima. Essas 
são as curvas em termos econômicos e os principais parâmetros encontrados 
numa simulação de um fluxo de caixa para locação do Salão com uma taxa de 
ocupação de 50%, então, o que temos aqui talvez o parâmetro mais expressivo 
seja o prazo de amortização do investimento, PAYBACK. Aqui temos para 
alternativa mínima, sem andar, com prazo de 28 anos. O faturamento do primeiro 
ano, faturamento do ano intermediário, faturamento do último ano, considerado 
até a amortização, está certo? Dá para ver aqui, não é? Aqui as taxas de desconto, 
evidentemente são as mesmas em todas as alternativas, senão a gente não teria 
o que comparar. Chamo atenção para o seguinte, esta barriga, isto aqui o que é? 
É amortização do investimento com a receita. Esta barriga que faz o gap entre o 
investimento feito e a receita que se vai tendo, é aquilo dentro do qual se mede, 
digamos, o risco do investidor. Investidor Clube, investidor parceiro, ou os dois 
investidores, o risco meramente financeiro. Esta é a alternativa de mínima 
intervenção, volto a insistir, com andar, ou seja, recuperando e equipando para 
eventos com paredes retráteis, acústica, etc., eventos corporativos, o andar 
existente. Então, a barriga aumenta, o prazo de amortização aumenta um pouco 
e o risco, enfim, aumenta evidentemente. Essa é a alternativa máxima, em que 
sem tem, digamos, em tese uma rentabilidade melhor, inclusive um prazo de 
retorno razoável, mas uma exposição ao risco bem maior, ela sem os andares 
para reuniões corporativas. E esta é com os andares para reuniões corporativas. 
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O que a gente pode observar é que sempre a comparação com andar e sem andar 
a barriga aumenta – Não é chope – Aqui também, com andar e sem andar, que 
aumenta o investimento e cai a receita média por metro quadrado construído, 
por quê? Porque o metro quadrado que vai usar, que vai pagar a locação do 
andar são reuniões corporativas que tem o mínimo valor de receita por metro 
quadrado, 8 em vez de 27 ou 16. Aqueles parâmetros que me referi logo no 
começo. E esta é a intermediária. Como ela tem uma área construída menor, 
recupera e aproveita a cúpula, o Salão de Festas, digamos, que é o ativo de maior 
valor desse conjunto, ela tem um desempenho econômico bastante razoável. 
Então, temos aí sem andar o prazo de amortização de 23 anos e com o andar de 
25 anos. O que convém e vê logo é que a exposição é muito menor, quer dizer, 
investimento é menor, o risco é menor. Isso é uma mera comparação, digamos, 
feita sem nenhum critério mais aprofundado, que são vários métodos para se 
estudar a exposição a risco, aí o economista simplesmente calculou mais ou 
menos, vamos chamar assim, a área integral da curva, da barriga da curva. Isso 
nos dá aí uma classificação, que é esta, temos aqui os diversos prazos de 
amortização, valor do investimento, áreas de construção ou de intervenção e aqui 
as classificações em termos dessa exposição. Intermediária sem andar é a melhor, 
obviamente muito próxima da mínima sem andar. Toda vez que a gente 
acrescenta andar piora para qualquer uma delas. E a alternativa de máxima 
intervenção, justamente a mais difícil. Acabou. Muito obrigado. O que só queria 
frisar, Presidente, rapidamente, é que, insisto, logo no início disse que fizemos 
um estudo baseado nas premissas estabelecidas pelo Plano Diretor e pela 
Diretoria do Clube, que expressam o quê? A utilidade que esse Salão de Festas 
tem para o Clube, subsidiariamente, secundariamente gerando receitas. Então é 
um estudo que tem sempre como freio, como limite aquilo que seria a invasão, 
digamos, por eventos externos, do conforto da comunidade, do atendimento ao 
uso pelo associado. Quem estabeleceu esse programa de uso pelo associado, que 
foi a nossa barreira, foi a Diretoria Social, então, tivemos o cuidado de 
estabelecer essa limitação. O estudo econômico é um estudo econômico relativo, 
ele corresponde a metade no máximo do uso do Salão de Festas, hoje, inclusive 
pelos associados não chega também nem de longe a metade. Está certo? Muito 
obrigado. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Pedro Taddei, muito esclarecedor. Muito bem, 
conforme tinha dito anteriormente, o Presidente Cappellano vai encerrar a 
manifestação e vai ficar à disposição dos Conselheiros para eventuais 
questionamentos, independentemente de tais questionamentos ao Presidente 
vamos franquear a palavra aos Conselheiros. Há três Conselheiros inscritos, 
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então, quem quiser fazer alguma pergunta ao Presidente, por favor, fique à 
vontade e posteriormente passaremos aos Conselheiros inscritos. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Dr. Célio, só um assunto que falei 
rapidamente, mas não reforcei, também para entendimento, hoje gostaria de 
falar pouco, queria ouvir muitas informações, muitos dos Conselheiros o que 
pensam para a gente poder decidir, não gastar energia em algum projeto, em 
estudos mais aprofundados, por isso será importante ter um norte. Só falei, mas 
não expliquei do direito de protocolo. Como é que funciona isso? Até saiu agora, 
tinha uma liminar do Ministério Público querendo tirar o direito de protocolo da 
Prefeitura e isso foi cassado, foi julgado, até julgou acho que o mérito e voltou 
para o direito de protocolo. Isso aconteceu agora entre março até maio, que teve 
esse problema, acho que julgou em maio. Mas, enfim, independentemente da 
solução que a gente escolha e o Clube decida, ele protocolando um projeto na 
Prefeitura tem dois anos para iniciar este projeto, tem o direito de protocolo. 
Depois de dois anos, se ele quiser mexer ou tiver alguma coisa que não concorda, 
a gente pensou uma solução e não seja a correta, ele pode mexer neste projeto 
em até 5%. Só que como no nosso caso, que é a matrícula da área inteira a gente 
tem possibilidade de mudança muito grande. Se em dois anos o Clube, e isso vai 
ser para as próximas gestões, por isso que isso aqui não tem viés político 
nenhum, é um patrimônio do Clube e todo mundo quer proteger o nosso 
patrimônio, ele achar que está certo, mas ainda não temos dinheiro, não temos 
parceiro, ou estamos apertados, ele bateu uma estaca, alguma coisa com relação 
a este projeto, o Clube ganha mais três anos para poder ter o direito de 
protocolo. Esta é a regra vigente na Prefeitura de São Paulo, é importante todo 
mundo saber como funciona para o Clube, que as nossas decisões aqui são 
extremamente estudadas e às vezes elas se postergam. Nesse caso é importante 
salientar em isso, o direito de protocolo acaba protegendo o Clube de uma 
possível mudança sem nosso consentimento, então, isso também é importante 
frisar. Obviamente, a partir do momento, conhecendo o Clube, que protocola 
alguma coisa, mesmo que seja para protegê-lo já vão dizer que você está com 
outra intenção, outro intuito. Então é importante, quem tiver alguma dúvida, 
estude o Código de Obras, estude a Legislação para entender como funciona. 
Então, passei batido nisso, achei que era importante frisar aqui para todos 
saberem, porque nada impede, volto a dizer, chegar em março e a gente não 
conseguir ter a solução do que imagina. E já aconteceu, já teve recurso, entrar 
uma pessoa, nem precisa ser associado, e a gente ter que atender o que o Poder 
Público mandar, aí bau bau reunião do Conselho, bau bau Comissão de Obras, 
bau bau tudo, a gente vai ter que fazer o que nos for determinado e nos 
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adequaremos ao que determinarem na medida do possível. Era isso que tinha a 
falar. Estou aberto a perguntas, mais uma vez muito obrigado. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Primeiro, parabéns pela exposição, foi 
muito boa. Só achei falta de outras opções de construção, porque quando fala em 
construir uma coisa nova para corrigir essa obra mutilada do Warchavchik seria 
conveniente em homenagem a ele demolir, porque uma obra que está 
completamente fora da posição de implantação deveria ser demolida. E vocês só 
falaram em fazer grandes, gostaria de ter possibilidade de construção de vários 
tamanhos, inclusive e principalmente do tamanho atual. É isso. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Está entendido, Dr. Bandeira, mas 
é importante, que é o que falei, para a gente não gastar energia nem projeto, se 
for a intenção, que senão a gente vai fazer projeto grande, projeto pequeno, é 
um estudo. Por exemplo, se chegar e sua opinião for a que prevaleça no sentido 
de se demolir o Salão, aí vamos ter que fazer os estudos para melhor construção 
do espaço que atenda aos anseios do Conselho. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Mas não um grande projeto. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Se for por essa linha de 
raciocínio... 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – E uma homenagem ao Warchavchik. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Perfeito, só quero deixar claro 
que precisamos pelo menos ter uma diretriz do que vai fazer, porque são muito 
conflitantes as colocações, desde um Retrofit até uma demolição total, como o 
senhor colocou. 
 
... 
 
Celso Luiz Borrelli (aparte) – Minha pergunta é simples e conceitual. Primeiro, só 
precisaria parabenizar o arquiteto Pedro Taddei, muito bem feito esse estudo, 
muito bem organizado, acho que é pertinente e vai ter muitas reuniões para a 
gente discutir qual será o projeto. Agora, minha dúvida é conceitual. Quando da 
apresentação do Presidente Cappellano o ouvi citar algumas vezes “Corrida 
contra o prazo, corrida contra o tempo”, assim, em minha concepção quando 
houve a decisão do CONDEPHAAT, se foi esse o órgão que deu a decisão de 
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destombamento, o prédio está destombado. Ou tem prazo de validade esse 
destombamento? É isso que não entendi, é conceitual. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Precisaria ler o regimento do 
CONDEPHAAT e do CONPRESP, até o Dr. Pedro Taddei, acho que falei, é 
Conselheiro do CONDEPHAAT, infelizmente não é assim que funciona. Passado 
um ano do não tombamento no CONDEPHAAT – CONDEPHAAT é do Estado, 
CONPRESP é da Prefeitura – pode-se entrar com um novo pedido de 
tombamento. Nossa legislação é assim. Infelizmente a gente não.... 
 
Celso Luiz Borrelli – Pode entrar com outro pedido quem, a Prefeitura? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Qualquer um. 
 
Celso Luiz Borrelli – Qualquer indivíduo? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Prefeitura, uma pessoa, você, eu, 
um associado. 
 
Celso Luiz Borrelli – A gente tem um ano de prazo, é isso? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Temos. 
 
Celso Luiz Borrelli – Esse destobamento está válido por um ano? Essa é minha 
dúvida. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Volto a te dizer, se ninguém for lá 
não vai ter nada. 
 
Celso Luiz Borrelli – É perene? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É perene, porém, volto a te dizer, 
no CONPRESP uma semana após o destombamento foram novamente, está até 
na ata da outra semana, pedir para ver se poderia mexer. No CONDEPHAAT foi 
entrado com um recurso, não é que estou falando, aconteceu um recurso e esse 
recurso foi indeferido. O indeferimento desse recurso foi em fevereiro, 
CONDEPHAAT. CONPRESP agora em junho. Então, em nosso entendimento, aqui 
pode entrar num detalhe jurídico maior, mas acho que o importante é a gente 
saber se queremos tomar a decisão. No CONDEPHAAT deu fevereiro o prazo, 
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então, acreditamos que fevereiro do ano que vem poderá começar a vencer o 
prazo de um ano da última resolução do CONDEPHAAT. 
 
Celso Luiz Borrelli – Isso é uma interpretação ou é a lei? 
 
Presidente – É a lei. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É a lei, doutor. 
 
Celso Luiz Borrelli – Obrigado. 
 
Presidente – Antes de dar a palavra à Conselheira Ana Claudia, só uma pergunta, 
veja se entendi direito. Houve o tombamento no CONPRESP, o Clube entrou com 
recurso. Houve o destombamento. Uma semana após foram já tentar fazer 
alguma coisa? Não entendi. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Positivo. 
 
Presidente – Associados do Clube ou gente de fora? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tem no preâmbulo da ata, de 
uma semana depois, obviamente quem não concordou, tentar ver se tinha algum 
tipo de reversão, ou de estudar novamente. Foi indeferido esse pedido, esse 
pleito e nós recebemos aqui no dia 20 de junho, agora não lembro tanto, depois 
posso passar a data certa, a comunicação oficial do CONPRESP, dizendo que o 
prédio do Salão de Festas não estava tombado. 
 
Ana Claudia Alves de Sá (aparte) – Queria só saber o seguinte, se a gente está 
aqui decidindo qual das três opções que vai ser escolhida? Não seria melhor fazer 
uma pesquisa com o associado para ver o que ele quer? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – São duas coisas distintas. Primeira 
coisa, a pesquisa com o associado saiu do Plano Diretor, infelizmente ou 
felizmente, depende de qual interesse de cada pessoa, quanto mais você 
postergar a decisão corre esse risco, então isso tem que se colocar. Acho que o 
Conselho em minha opinião é o representante do associado. O Conselho tem que 
ter vontade, coragem de decidir, porque é assim que funciona, a não ser que a 
gente queira mudar nosso Estatuto e mudar a legislação vigente. Volto a dizer, 
não vamos decidir nada hoje. Quero ouvir opiniões, por enquanto até agora se 



29/63 

 

manifestou um Conselheiro favorável à demolição, não ouvi mais nenhum 
Conselheiro falar. Agora você está-se manifestando, acha que é interessante que 
ouça o associado. Ótimo, são todos esses assuntos que a gente precisa ouvir aqui, 
para a gente que está na gestão e temos o prazo para não poder acontecer a 
mesma coisa, já fui muito claro, pode até protocolar um projeto, para depois 
querer resolver. É esse estudo. Óbvio que a gente tem que fazer a solução que 
atenda ao associado, isso é mais do que óbvio, todo mundo quer. E também acho 
que o concurso pega muito o que o Dr. Bandeira falou: vão vir muitas outras 
ideias e provavelmente, nada contra a expertise do Dr. Pedro Taddei, melhores 
ou piores, mas vai ser mais informação para a gente poder decidir, só que a gente 
tem que startar esse processo, não pode ficar com medo de fazer, com medo de 
trazer, querendo jogar para a galera, precisamos vir aqui e enfrentar o problema, 
tem que enfrentar o problema. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – Outra coisa que queria perguntar, considerando a 
hipótese onde a gente mexeria menos no Salão, haveria um interesse em 
preservar aquela arquitetura que está lá, como foi estabelecido no PDD? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Acredito que sim, entendo que 
sim, pelo meu entendimento tanto a alternativa intermediária quanto a mínima 
preservam em boa parte. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – Intermediária tem uma mudança. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Aí é a opinião de cada arquiteto. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – É só isso. 
 
Presidente – Antes de passar a palavra à Conselheira Flavia, Dr. Cappellano, 
apenas o senhor falou sua opinião é que o Conselho representa. Quero dizer que 
não é nem sua opinião, é opinião do nosso Regimento. Art. 1º - O Conselho 
Deliberativo do Esporte Pinheiros, órgão representativo dos associados. Portanto, 
estamos justamente aqui, não falando como nós evidentemente, mas em nome 
dos associados do Esporte Clube Pinheiros. 
 
Flavia Ferronato (aparte) – ... Só para tirar uma dúvida. Há 15 dias o Clube entrou 
com um pedido de alvará de projeto na Prefeitura, é para garantir o direito de 
petição? 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não tem nada a ver, não tem 
nada a ver com o Salão. Quer que te dê mais informações? 
 
Flavia Ferronato – Se puder. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – O protocolo que me falaram, que 
recebi um WhatsApp, é sobre a estrutura provisória do Squash do Clube, só que 
como o endereço do Clube é na Faria Lima, alguém fez a ilação que era um 
projeto do Salão de Festas. 
 
Flavia Ferronato – Não é ilação, fiz uma pergunta de um alvará de projeto que foi 
protocolado há 15 dias. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não teve 15 dias, foi protocolado 
no dia 25. 
 
Flavia Ferronato – Estou com o protocolo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Seria até bom que a senhora 
citasse para não pairar dúvidas, ele é relacionado à estrutura provisória do 
Squash. 
 
Flavia Ferronato – Quer que fale aqui ou passo? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tanto faz. Fala aqui, é melhor que 
conste em ata. Só volto a dizer, enquanto a Dra. Flavia procura, que o Clube não 
protocolou, o Clube não tem projeto, o Clube e essa gestão está enfrentando essa 
questão sem nenhum tipo de subterfúgio, sem nenhum tipo de ilação, a gente 
está trazendo aqui de peito aberto para o Conselho resolver. 
 
Flavia Ferronato – 201800520901. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Exato, esse protocolo é do 
Squash. 
 
Flavia Ferronato – Está constando 17 de julho a data do protocolo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É do Squash. 
 



31/63 

 

Presidente – É do Squash, então está esclarecido? 
 
Flavia Ferronato – Se é do Squash não tem problema. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Poderia se retratar onde foi 
afirmado que... 
 
Flavia Ferronato – Não afirmei, perguntei, tanto é que falei que tinha uma 
pergunta. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Está ótimo, então, aqui no 
Conselho está bem claro. 
 
Flavia Ferronato – Está na ata, está aqui no site da Prefeitura. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Perfeito. 
 
Presidente – Conselheira. Obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só um detalhe, Dr. Célio, é 
importante que a gente fale aqui, para tirar qualquer dúvida dos Conselheiros e 
às vezes uma informação equivocada pode criar uma bola de neve, então, está 
bem claro do que se trata, que por uma semana ficou se dizendo que tínhamos 
um projeto protocolado na Prefeitura com relação ao Salão de Festas. Acho que 
antes de a gente se manifestar de um assunto dessa magnitude pode vir aqui, 
tem o Presidente do Conselho, tem o Presidente da Diretoria, perguntar não 
custa nada, antes de criar uma celeuma no Clube.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Inicialmente gostaria, Presidente, de 
cumprimentar o Professor Pedro Taddei pela explanação, acredito que as 
informações ali foram muito relevantes para o Conselho e para os associados. 
Queria fazer uma pergunta e uma rápida colocação. O Salão de Festas do Clube 
realmente precisa, isso é uma unanimidade, até aqueles que defendiam o 
tombamento junto aos órgãos públicos, que o Salão realmente precisa de uma 
reforma, isso é uma unanimidade entre Conselho e também dos associados. 
Ademais, Presidente, e essa celeuma foi positiva justamente por isso, porque esse 
debate que independentemente dessa gestão, ou gestões anteriores era algo que 
muito se falava e realmente a gente não tocava nessa ferida, então, esse é um 
aspecto extremamente positivo de tudo isso. E essas ideias divergentes foram 
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positivas, que geraram esse debate. Queria fazer uma colocação, aqui pela 
explanação do Professor Pedro Taddei, ali a gente viu que em questão de 
PAYBACK, etc., que realmente não é esse o foco, a gente não vislumbra ali ter um 
resultado financeiro com essa construção, assim como foi feita com o novo 
estacionamento, essa obra seria o conforto inicialmente para os associados. E 
ademais seria também, aí sim, uma fonte de receita alternativa, uma das poucas 
fontes de receitas alternativas que as Diretorias do Clube podem ter. Baseado 
nisso, se a gente for analisar teatros que a gente tem em São Paulo, teatro 
Bradesco, aí é uma operação diferente, que tem naming rights, tem 1400 lugares, 
teatro NET aqui do Shopping Vila Olímpia, muito próximo aqui, com 800 lugares, 
o teatro Folha lá no Higienópolis, com 300, a gente poderia também pensar 
alguma coisa não só na parte cultural, e aí dar um desconto para os associados 
em eventos de terceiros, shows, etc., em dias ociosos, que a gente não usasse, 
mas uma operação sem parceiros. Ia até fazer essa pergunta, é claro que a gente 
está aqui trocando ideias, ninguém está aqui decidindo, nem a Diretoria está 
colocando aqui seu projeto, foi muito bem colocado isso pelo senhor e por todos, 
minha pergunta e minha sugestão, Presidente, era que a gente contemplasse 
nesse projeto, nessa ideia não apenas esse aspecto cultural que esses outros 
teatros fazem, mas também os eventos corporativos. Muito embora o valor do 
metro quadrado, como foi dito, é bem inferior, mas pela região onde estamos 
seria interessante. Então, é essa minha colocação.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Concordo com tudo que você 
falou, Cardia, acho que quanto mais a gente conseguir ter resultado em benefício 
do associado, isso vai ser revertido para nós. O único detalhe que precisa ser 
colocado nessa equação, que quanto mais você locar para ter mais resultado, 
quanto mais for você trará um incômodo para o associado, que nosso associado 
não gosta de ter não associados em nosso Clube, por mais que se cerque, divida o 
espaço. Aí é uma decisão que cabe a nós. Vamos abrir para outros ou não? Ó, isso 
vai ter essa vantagem financeira, porém, teremos esse transtorno com nosso 
associado. O Clube precisa? Não, mas também não vai reclamar de ter. Essa é 
uma decisão que tem que ser tomada. 
 
...  
 
Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio (aparte) – Minha questão, como ele 
colocou algumas opções, a gente limitasse nosso estudo a essas opções, porque 
se abrir muito o leque: vamos demolir completamente esse Salão ou não, não sei, 
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né? Você poderia orientar, falar tem três, quatro ou cinco opções e a gente 
decide em cima daquilo que você decidir. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A Diretoria neste momento não 
tem condição nenhuma de orientar o que efetivamente pode se fazer lá, a gente 
tem uma noção do que poderia ser encaminhado, mas acho que a discussão, 
espero que os Conselheiros que venham se manifestar na tribuna enriqueçam o 
debate para a gente estudar. O que consigo enxergar, sendo muito simplista... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Só um minutinho, gente, por favor. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Conversa paralela atrapalha quem 
está aqui, desculpa. ...sendo muito simplista, para mim chama-se verba, o recurso 
que o Clube tem, essa é minha opinião, a conta é ao contrário, nós podemos fazer 
tudo lá, só que custa. E pode fazer o mínimo, que custa menos. O Clube tem um 
dinheiro X, que todo mundo sabe, é só olhar na Revista, quanto que entra 
anualmente de venda de títulos. Estamos botando 120 títulos, foi falado pelo 
Conselheiro Claudio Vita hoje. O que o Clube tem de dinheiro? É isso que ele vai 
ter para fazer uma obra desse ponto. A partir de qualquer valor acima do que 
temos no caixa você vai precisar ou buscar aqui dentro de outra forma, não sei se 
a gente quer, ou alongar esta obra por um prazo. Se você não quiser onerar o 
associado de alguma outra forma, porque todas as formas só têm um pagador, 
que se chama o associado do Esporte Clube Pinheiros, vai ter que pegar um 
terceiro. Este terceiro vai vir com as exigências dele e aí as exigências dele é para 
viabilizar o negócio dele. Então, para mim a conta é muito simples, é o seguinte, 
queremos usar o que temos e o que podemos andar com nossas próprias pernas 
é um valor. Queremos ter um parceiro para fazer um naming rights, não sei o que 
é outra conversa, é muito simples. E aí esse parceiro vai dar. O Clube para ir para 
um valor grande não tem dinheiro no caixa e não terá no próximo ano. Terá que 
fazer alguma engenharia financeira, econômica para poder trazer dinheiro. Então, 
é uma decisão que cabe a nós. Para mim é muito simples, assim, aí o resto você 
fala: Eu tenho dinheiro, você pode ir aos Estados Unidos 10 vezes por semana. Eu 
não tenho dinheiro, vou 1 vez por ano. Aí a gente decide, é por aí a conversa para 
mim, é ao contrário. 
 
Presidente – Obrigado, Presidente. 
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Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio (aparte) – Está esclarecido, era isso que 
queria saber, porque são várias opções, se a gente começar a abrir muito. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sim. 
 
André Novaes Patury Monteiro (aparte) – ... Presidente Cappellano. 
Primeiramente, queria parabenizá-lo pelo projeto que nos foi apresentado 
através de você, arquiteto Pedro Taddei. Acho em relação a recursos, como você 
estava comentando no comentário do Hudson, a gente sugerir também mais 
serviços nesse espaço para o associado, falo mais serviço vai gerar receita 
evidentemente, onde a gente pensaria também você fazer o quê? Alguns 
restaurantes terceirizados, igual o Restaurante Japonês, você poderia ter alguns 
outros restaurantes que iam gerar recurso mensal para o Clube pós obra que 
venha ser colocada, tipo uma Adega Santiago que venha, uma churrascaria legal 
ser colocada lá, um Ráscal, acho que seria interessante, pelo menos, vamos 
supor, japonês hoje paga em torno de R$40, R$45 mil de aluguel para o Clube por 
mês. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Menos. 
 
André Novaes Patury Monteiro – Então, acho que geraria mais receita para você 
chegar rapidamente naquele Break-Even que foi apresentado em relação a isso. E 
gerar também eventos, que falo de casamentos que não foi citado, que acho que 
teria um espaço superbacana. Antes tinha o Terraço Daslu, hoje não tem mais 
aqui na região, um espaço bem bonito, toda parte que a gente vai ter em relação 
à parte do Clube, beleza que vai ser feita em relação a isso tudo. Então, só cabe a 
nós agora, em cima disso aí que foi apresentado, hoje a gente chegar num 
denominador, onde seja o melhor projeto custo/benefício, melhor para o 
associado em relação a essa parte toda. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Conselheiro André, só queria 
colocar também na discussão, para não passar batido. Qualquer serviço que a 
gente for fazer terceirizado teremos uma diferenciação na alíquota do IPTU. É 
bom lembrar que saiu agora pouco uma matéria na Folha de São Paulo, e a gente 
falou com todos os presidentes antes. Essa matéria, só para quem não sabe ia sair 
perto da Copa, a gente até conversou “Esperar a Copa, é ano eleitoral, com 
certeza essa matéria vai sair depois da Copa”. O Brasil caiu fora da Copa e essa 
matéria surgiu. O Pinheiros não deve nada de IPTU, para que fique bem claro, ele 
entra todo ano de acordo com a legislação vigente e ele teve essas isenções de 
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2015 e 2016, agora está pleiteando de 2017 e 2018. Pagamos, quem acompanhou 
no orçamento nesses anos, o valor de R$60 mil 2016 e 17 de IPTU. Antigamente, 
com as isenções a gente pagava R$600 mil. Falta um ajuste na isenção de 2014, 
foi quando mudou a legislação. Mas só quero colocar aqui, porque também é 
importante que os Conselheiros saibam para não se manifestarem 
equivocadamente, caso o Clube não tivesse as isenções pagaria em torno de R$18 
a R$20 milhões de IPTU por ano. Se a gente botar R$20 milhões para facilitar 
numa conta com 40 mil associados, seriam R$ 500,00 a mais por ano para casa 
associado. Também não sei se o associado vai querer pagar R$ 500,00 a mais por 
ano de IPTU, porque, além de todo trabalho social que a gente faz no esporte 
com nossos militantes, com nossos associados, somos um pulmão verde da 
cidade de São Paulo, isso não tem preço, damos oxigênio para a cidade. Mas 
somos sempre taxados como Clube de elite, como saiu na matéria, nós somos um 
Clube de elite, somos diferenciados. Mas nosso Clube chegou até aqui com muito 
suor de muita gente, mas é importante saber como funciona o IPTU. E só para 
finalizar esse assunto, porque o resto está perfeito, toda área que é terceirizada 
ou concessão temos um deflator multiplicado por 5 e toda área que é esportiva 
nós temos um fator, desculpa, que abate vezes 3 e tudo que é terceirizado 
aumenta vezes 5. Conseguimos essa redução de 14 para 15, que é um trabalho 
que iniciou com o Dr. Dutra, com o Dr. Siragon, que é o advogado contratado, que 
mudamos o entendimento sobre a pista de Atletismo e sobre as quadras de Tênis. 
A pista de Atletismo era colocada como se fosse uma laje de estacionamento. 
Além de laje de estacionamento é uma pista de Atletismo do Esporte Clube 
Pinheiros, por isso que a gente conseguiu essa redução. Então, só para informar 
os Conselheiros e terem essa informação é muito importante, porque é época de 
eleição, é sempre bom falar do Pinheiros, da matéria, da mídia, que não devemos 
nada, a dívida ativa do Clube está zerada, está com esses pedidos de isenção, mas 
se a gente tiver para a área do Salão – Estou exagerando, Conselheiro André – 
tudo terceirizado te garanto que o aumento de IPTU pode ser até que em vez de 
dar um desconto para o associado a gente crie um fator para o associado pagar. 
São coisas que tem que ser levadas em conta no estudo, a gente está muito ao 
par da legislação de IPTU, que também pode ser mudada a qualquer tempo. Foi 
mudada, todo ano sempre tem alguma diferenciação, uma diferença, ou um 
projeto que é mandado para a Câmara de Vereadores, mas hoje a regra vigente é 
essa. Se não pagássemos IPTU teríamos que pagar cada um de nós pelo menos R$ 
500,00 a mais por ano de mensalidade, ou fazer outro jeito para pagar essa 
mensalidade. A gente é R$ 420, chegar e falar que vai aumentar para R$ 500 acho 
que daria uma revolução aqui no Clube. 
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Vicente Mandia (aparte) – Quero parabenizá-lo pela exposição e gostaria de 
perguntar o seguinte, estamos falando sobre hipóteses, vamos fazer isso, vamos 
fazer aquilo, vamos tomar tal atitude diante do que for decidido pelo Conselho. 
Então, minha pergunta direcionada ao professor é no seguinte termo, caso o 
Pinheiros não tenha um fundo monetário para custear uma obra dessas não 
cogita a Diretoria em cobrar taxa de obras, isso não passou na cabeça da 
Diretoria? Minha pergunta seria nesse ponto, não por minha causa, que não pago 
mensalidade. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Se existisse uma taxa de obras 
seria para todos os associados. Na verdade, Dr. Mandia, vou até mais além, 
sequer vou fazer essa obra como Presidente do Clube, estou querendo proteger o 
Clube para nosso futuro. Se o Conselho entender que vale a pena fazer uma taxa 
de obra tem que vir aqui, ser votada para ser decidido, e cobrar. Se o Conselho 
entender que não se quer ou um parceiro, não quer ter taxa de obra tem que 
fazer com o que tem no caixa. Acredito, pelo que escuto aqui no Clube, pelo meu 
convívio com o associado, Dr. Fernando Rohrs, que a gente tem bastante gente 
que vai ali no Financeiro, que o associado não vai querer puxar dinheiro do bolso. 
E não vamos querer fazer uma coisa que o associado não quer. 
 
Vicente Mandia – Já fui questionando bastante a respeito desse assunto. Muito 
obrigado. 
 
Marcelo Faisal Cury (aparte) – Só queria, buscando esse ponto de equilíbrio que 
é muito oportuno, que o Cappellano sugere desses ganhos e perdas, é só lembrar 
que independentemente do resultado da obra que a gente vá buscar com as 
performances desejadas não vale a pena preservar um pouco a memória afetiva 
deste Clube? É só isso que pergunto, mais nada. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Concordo em gênero, número e 
grau, Conselheiro Faisal, só que sou só uma pessoa, temos 212 aqui. E minha 
visão acho que você consegue atender todos os preceitos, manter a memória e 
modernizar o Clube, basta boa vontade e que as partes cedam um pouco para a 
gente chegar ao denominador comum. 
 
Paulo Octavio Pereira de Almeida (aparte) – ... Primeiro, queria dizer, como você 
falou está enfrentando, parabéns, me elegi Conselheiro exatamente para esse 
tipo de discussão e não para ficar no senta, levanta aqui, então, parabéns por ter 
feito isso. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Brincadeira à parte, o Raul, a 
gente conversando, que falou que queria participar, até brinquei assim “Raul, 
vamos dar uma batata quente ali”, que é exatamente acho que a função do 
Conselheiro, a gente discutir esse assunto aqui. 
 
Paulo Octavio Pereira de Almeida – Dessa forma. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Dessa forma, para não dizer “Ah, 
não chegou, protocolou e resolveu”. “Ah, tem maioria, tem minoria”. 
 
Paulo Octavio Pereira de Almeida – Senta, levanta. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Exatamente. A ideia foi nessa 
linha. 
 
Paulo Octavio Pereira de Almeida – Parabéns. Analisando, acho que até o 
arquiteto pode ajudar, mas as três opções recuperam o espaço para o Clube, que 
tem o fechamento da esquipa da Faria Lima, então quando você faz um evento 
externo precisaria ter esse entrave de pessoas para evitar que elas andassem pelo 
Clube, está preservado, ok, muito bom, porque você recupera o espaço. Tenho 
duas dúvidas. A primeira, quando vi ali as receitas relativas a eventuais locações, 
mesmo a mais baixa, R$2.8 milhões, quase 5 vezes maior que a atual, certo? 
Queria entender se tem alguma outra premissa ali. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Ele falou que usou uma taxa de 
ocupação de 50%, e hoje no Clube estamos tendo uma taxa de 12%, ou seja, sou 
engenheiro, Pedro é arquiteto, cada um entende, se a gente usar 50 dá numero 
dele, se a gente usar a atual dá 12, se por acaso a gente fizer uma edificação 
melhor ainda quem sabe 60. E tem a média do mercado, que ele mostrou, que foi 
o próprio Ginásio do Ibirapuera, o que teve de eventos para um público. Com o 
dinheiro dos outros acho que a gente tem que ser cauteloso, quando é o nosso 
pode fazer o que quiser. Hoje a taxa de ocupação está em 12% do Clube, que 
mudaria um pouco esse cenário. 
 
Paulo Octavio Pereira de Almeida – Mas dá para entender que essa receita não é 
100%, porque você vai precisar ter as exigências de mercado, tem uma série de 
custos que precisam ser feitos. Tenho uma pergunta, a estrutura de construção 
prevê a vedação acústica? 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sem dúvida. 
 
Paulo Octavio Pereira de Almeida – Vedação acústica é um grande problema que 
tem na região. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Quando for desenvolver o projeto 
com certeza. 
 
Paulo Octavio Pereira de Almeida – Porque isso encarece muito o projeto. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas está no cálculo. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi (aparte) – ... Fiquei apaixonada pela 
alternativa intermediária, mas não estou convencida de que devamos fazê-la sem 
o primeiro andar. Pelo contrário, vejo aqui que há uma perda de área útil, um 
grande ganho de área permeável, com jardins, com área de paisagismo, então, 
vejo que como fizemos ali área de festas, essa área branca de festas, já que vai 
fazer um andar façamos para cima e para baixo, faz subsolo também, pelo amor 
de Deus, o primeiro andar. Usos o Clube encontra, assim como você afirmou, 
Presidente, que não consegue imaginar o Clube sem o CCR, que não consegue 
imaginar o Clube sem o Poli, nós estamos na Faria Lima, vai fazer obra, todo 
trabalho de startar, tirar inércia para obra, mesmo que andemos ao terceiro 
andar no risco econômico, vamos deixar o economista de lado e fazer o que é 
inteligente e construir o segundo andar. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só um detalhe que é importante 
colocar, nesse local que você fala, hoje temos uma quadra de Tênis. Obviamente 
que a engenharia dá solução para tudo, vamos ter que arranjar, e lá hoje cria 
muito problema para os eventos, para movimentação, você vai ter que estudar 
uma solução para essa quadra de Tênis, ou fazendo dois andares ali onde é o 
ginásio coberto do Tênis, que o projeto inicial era esse, ganhando duas quadras, 
perderia uma e ganhariam duas, mas o Clube inteiro ganharia isso que você falou. 
São situações que devem ser levadas em conta se a gente for para esse caminho. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Obrigada, Presidente. 
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Silvia Schuster – Vocês já deram a ideia, acredito que o Salão, adorei a hipótese 
de não derrubar o Salão, achei excelente, já tinha lido todo estudo que ele tinha 
mandado, achei muito bom o estudo, mas tenho aqui uma sugestão. Temos 
muita falta de espaço para esportes, o nosso quarto andar está superlotado, 
temos falta de espaço para Voleibol, para Basquete, para Badminton, para tudo, 
então, existe uma possibilidade, não sei se o Taddei pensou nisso, de fazer uma 
análise lá nas quadras da USP, internamente eles têm umas divisórias que são 
suspenas, então você pode aproveitar o Salão de Festas, tirando essas divisórias 
para outros esportes, para outros usos e não só o uso social. Será que daria para 
fazer essa possibilidade? Acho que é interessante. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A gente vai passar para o Plano 
Diretor e para a Comissão de Obras, a gente vai começar discutir agora mais 
efetivamente esses estudos. Volto a dizer, a engenharia pode tudo, a engenharia 
consegue coisas que você nem imagina, só que custa, tudo custa. 
 
Silvia Schuster – A USP tem esse sistema, muito interessante lá o ginásio deles, é 
um ginásio enorme, acho que mais ou menos do tamanho do nosso Salão, só que 
eles dividem, é uma estrutura suspensa, que desce, então divide em várias coisas. 
Se der para fazer isso, excelente. Só isso que queria dizer. Obrigada. 
 
José Luiz Ridolpho (aparte) – ... Não vi na exposição do arquiteto a questão de 
sustentabilidade, é possível prever no projeto algum item de sustentabilidade ou 
vários itens, como captação de água de chuva? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Com certeza, até pela legislação 
vigente hoje você já não pode fazer mais nenhuma edificação nesse porte sem 
captação de águas pluviais, é que isso é só um estudo, não é um projeto, quando 
a gente for para a parte de projeto, como outras coisas, painéis solares, tem tanta 
coisa hoje que a gente pode usar a parte de sustentabilidade, mas isso entra na 
parte do projeto, não agora. 
 
José Luiz Ridolpho – Obrigado. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (aparte) – ... O motivo de eu estar aqui e 
gostaria que reforçasse o que penso sobre o que ouvi. Vou parabenizar o 
arquiteto Pedro Taddei por algo que sempre me preocupou nos projetos aqui do 
Clube, o respeito que ele teve a uma harmonia que o Clube traz pelos anos dele 
na sua arquitetura, principalmente a do Salão, então, vi aí muita coerência. Mas o 
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que senti de mais importante na apresentação de hoje que, Presidente 
Cappellano, creio que seja o objetivo de você ter nos trazido, é a preocupação da 
instabilidade política que o País vive. E nós aqui temos a história tomba. Recurso. 
Vão lá apelar para tombar novamente. Se for isso que entendi, temos pressa. 
Então, aqui não é hora de detalhes. O detalhe, depois de protocolado um projeto 
aí temos Comissões adequadas, temos todos para optarem, a nossa pressa é não 
corrermos o risco com nova eleição que está aí, com mudança de governador e 
de uma política que nem sabemos onde vamos parar, de garantir o nosso 
patrimônio. E vi que essa garantia é a mais importante e a preservação do 
paisagismo, do verde, que também notei nas três apresentações. Gostei muito da 
intermediária, agora, a questão se vai andar ou não é para o futuro, a corrida é 
para preservação do nosso Clube, do nosso patrimônio. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É isso mesmo, Conselheira Vera, o 
intuito é esse, trazer o problema para a gente enfrentar e resolvermos, não os 
outros por nós. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Presidente Cappellano, seguindo sua 
carta, com muita propriedade ela pede que a gente contribua para os próximos 
passos da nossa Instituição. Do que entendi estamos premidos pelo tempo para 
entrar com um projeto no órgão para garantir o não tombamento. Com este 
modo de pensar, aceitando o modo de pensar da Conselheira que me precedeu, 
acho que o ponto fundamental é entrarmos com um projeto tipo Prefeitura, quer 
dizer, sem muita definição, para garantir o direito de não tombar. Acho 
prematuras todas as ilações a respeito de solução do Salão de Festas, no 
momento o ponto principal é entrarmos com uma planta tipo Prefeitura, que na 
mais simples maneira é dentro do que tem, colocar o que tem ser atendido 
legalmente e após isso, feita essa situação a gente começa a detalhar umas 
soluções para o Salão de Festas. Como houve uma sugestão de derrubar o Salão 
de Festas, minha sugestão é essa, vamos entrar com um projeto no Prefeitura no 
órgão, vamos começar a conversar sobre o Salão de Festas e todas essas 
apresentações que foram apresentadas. Foram muito bem elaboradas pelo 
arquiteto, mas são meras sugestões, que poderão ser revistas ou atualizadas, 
aceitas ou não, o principal é entrarmos com o projeto. Essa é minha sugestão. 
Muito obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Esse é um caminho 
extremamente possível, só que conhecendo nosso Clube, ainda mais que vive 
uma efervescência política, se faço isso sem consultar ou sem sequer trazer o 
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problema aqui, o pessoal inverte a colocação. Mas esse é um caminho muito 
possível, se a gente chegar no final do ano e não tiver uma solução, tem o ônus e 
o bônus do cargo que estou ocupando e a gente tem que tomar uma decisão. O 
Clube Atlético Paulistano, para quem não sabe, fez isso há seis anos. Conseguiu 
fazer as mudanças e agora deixou ser tombado, teve um presidente naquele 
momento que preparou para o futuro para poder quando for tombado não ser 
pego desprevenido, esse é um caminho, Dr. Badra, que, nós, engenheiros, como 
tocadores de obra e de projeto faríamos tranquilamente, porém, aqui no Clube é 
importante trazer para essa discussão. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Gostaria de fazer uma proposta no 
sentido de que essa análise que foi feita, taxa interna de retorno, anos de retorno 
do capital foi feita apenas com relação ás receitas financeiras externas, sem 
considerar o benefício que cada uma das opções vai dar ao associado. Por 
exemplo, existe o problema do som, existe o problema do ar condicionado, que 
atendem não apenas receitas, retorno, para que gere receita financeira, mas 
também tem retorno ao associado. E esse retorno pode ser também mensurado 
em termos financeiros, é chamada análise econômica dos projetos, certamente o 
Pedro conhece. Aí você fica com uma análise muito mais completa, entrando não 
apenas as receitas financeiras externas, que são acessórias, mas também 
estimando qual é o benefício que o associado terá nas diversas alternativas. Acho 
que isso dá aos Conselheiros uma ferramenta para analisar as diversas opções 
com muita riqueza. É claro que é difícil fazer essa análise, mas acredito que seria 
um esforço que compensaria dado o tamanho da obra que está sendo feita e 
dadas essas múltiplas interações que diversos Conselheiros aqui já levantaram, 
que não considera isso, não considera aquilo, verde. Acho que tudo isso pode ser 
colocado em termos financeiros, ter uma contrapartida financeira que dê uma 
taxa interna de retorno, envolvendo não apenas os aspectos financeiros efetivos, 
mas também essa imputação de valores. Essa é a sugestão que faço e acredito 
que os senhores possam fazer. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Agradeço a sugestão, e foi 
exatamente mais ou menos, não com esse vocabulário, quando a gente falou que 
o Clube, as obras são subsidiadas para o conforto do associado. Todas as nossas 
obras são subsidiadas para o nosso conforto. Todos os associados ficam 
contentes hoje quando vem aqui ao Clube e tem um estacionamento para ele 
parar ali na Faria Lima, ninguém reclama, independentemente de qualquer taxa 
de retorno. Falei logo no começo, acho que isso é importante para a gente falar. 
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Synesio Alves de Lima (aparte) – Cumprimento a todos pelo trabalho, essa é uma 
sessão de colaboração, todos querem colaborar, mas temos um problema 
extremamente complexo, de uma magnitude talvez incomensurável e a gente 
precisa otimizar a discussão para poder escolher uma alternativa válida, que seja 
a melhor para o Clube, que pode sair de muitas cabeças pensantes que o 
Pinheiros tem. Achamos que não vale a pena, tenho a impressão que seria viável, 
como o Presidente fez, o Imperador fez, convocando os notáveis do império para 
a Primeira Constituição do Brasil. Você deu no finalzinho a solução. Não houve 
um acordo, o Presidente sabe e tivemos uma primeira carta outorgada. Não sou 
advogado, mas a problemática é sempre a mesma, o grupo inteiro de 
Conselheiros não vai chegar a uma solução, vai haver o seguinte, então vai chegar 
uma hora que o Presidente vai dizer “Vai ser assim”. Para evitar isso, para ajudá-
lo a tomar sua decisão final acho que teria viável constituir um grupo de trabalho 
de pensantes e especialistas do Pinheiros, que tem muita gente sábia e preparada 
neste Clube, para que realize um trabalho dentro dos dois pilares essenciais que 
me parece do debate: demolimos e fazemos novo? Fazemos um Retrofit como? 
Viabilizar cada uma das coisas. Então, seria necessário um trabalho de fôlego, de 
pessoas dispostas e competentes para trazer ao Conselho uma alternativa X, 
acontece Y, B acontece X, para que o Conselho possa decidir já num trabalho 
equacionado, programado e viável para a gente poder conversar a respeito. 
Assim vamos nos perder e vai ficar tudo discutido, nada resolvido, isso não é uma 
boa ideia. Presidente, essa é minha ideia que coloco, para o senhor criar um 
grupo de trabalho, a seu critério ou a critério do Conselho, para que isso seja 
resolvido de maneira equânime, tentando convencer a todos e o Clube Pinheiros, 
acima de tudo, seja protegido. É isso. Obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Dr. Synesio, espero que seu apelo 
surta efeito e mais gente queira ajudar no Plano Diretor, que exatamente está 
fazendo isso, é só querer colaborar, tem o arquiteto Heitor Tonissi e Conselheiro 
Lomônaco, que ajuda a coordenar, têm pessoas de todos os partidos que 
quiseram, estão lá dentro. Acho que a gente tem esse canal, foi aprovado, é uma 
sequência e gostaria que seu apelo desses Conselheiros que queira efetivamente 
ajudar, saibam, queiram nos ajudar para poder desenvolver, porque a gente 
precisa de efetividade de trabalho, a gente precisa de trabalho, não de, não é o 
caso do senhor, não é de blá, blá, blá, precisa de trabalho. E trabalho tem que 
arregaçar a manga, sentar lá e ajudar a trabalhar, isso que a gente precisa. Temos 
um comitê do Plano Diretor exatamente para tratar isso, área 7 e 8, que está 
senão me engano à disposição de marcar. Passo ao Presidente Célio a convocação 
com relação a isso, a gente é superaberto, quem quiser ajudar. Posso nomear 
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quem a gente quiser, precisa ver se ele quer ajudar, a gente está precisando de 
gente que ajude, é isso. 
 
Rubens Amadeu (aparte) – ... Na verdade, gostei muito da apresentação. 
Parabéns pelo projeto. É interessante a gente ter alternativas, poder observar, 
opinar. Agora, o que senti falta e gostaria de propor, se é viável na apresentação 
de cenários a gente colocar vantagens e desvantagens de cada cenário, porque 
assim dá mais subsídio para a gente tomar uma decisão. E não de uma forma 
mais empírica, ou só de valor ou não, mas poder ter tipo um SWOT das 
alternativas. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A gente aprofunda os estudos 
para a próxima. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang (aparte) – Boa noite, Cappellano, como 
todos os demais queria parabenizar ter essa abertura para que possamos opinar, 
entendendo que foi justamente para que pudéssemos opinar que quero vir aqui 
falar que, como Conselheiro, sou contra derrubada do Salão. Acho que é esse tipo 
de opinião que vocês estão querendo ouvir, e represento uma parte que não 
gostaria de ver esse Salão derrubado, acho que o Retrofit é, como tem sido 
colocado, uma opção bastante interessante. Mas, por outro lado, a gente tem 
que entender duas coisas. Uma é entender quem vai ser usuário disso, associados 
ou terceiros que vão usar. Historicamente o Clube tem um Salão que foi muito 
usado, minha formatura de 8ª Série foi no Salão de Festas do Clube, vários bailes 
debutantes, só que os tempos mudaram e a gente precisa entender, como foi 
feito um ótimo estudo do Taddei, essa questão de dificuldades do Ibirapuera ter 
clientes para alugar o salão deles. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer um 
Salão para os sócios? A gente quer um Salão para alugar para terceiros que vai ter 
um benefício aos sócios? Essa questão pode ser chave, pode esse grupo de 
trabalho se debruçar sobre ela e ter isso claro, para que seja trazida uma solução 
com esse viés “Olha, a gente está aqui atendendo eventos para sócios”. Mas 
temos uma ociosidade “Não, são eventos para terceiros”, o que a gente quer 
atender? O segundo ponto é essa questão de ter muito claro o espírito do tempo, 
o que as pessoas querem hoje? O Salão de Festas utilizado para Carnaval do 
Clube durante décadas, hoje em dia a gente não tem o Carnaval no Salão. Os 
tempos mudaram, a gente tem que também estar atualizado, sabendo que tipo 
de evento a gente vai conseguir viabilizar nesse Salão. Obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Por nada. 
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Thereza Christina Ferreira Dantas (aparte) – ... Queria só também deixar 
registrado que sou 100% contra a demolição do Salão de Festas. Aliás, fiquei 
muito surpresa quando recebi a correspondência, porque não imaginei que isso 
fosse ainda uma opção. Tinha um entendimento que isso estava fora de questão. 
Só isso. Boa noite. Obrigada. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – ... Não ia me manifestar, porque 
quando o Conselheiro Badra se posicionou, dizendo que tinha que primeiro 
adentrar com o pedido de obras, depois a gente ia discutir, então, achei que já 
não precisava mais falar e falaria mais à frente. Mas como todo mundo se 
manifestou contra o tombamento do prédio, quero dizer que tem gente que é a 
favor do tombamento do prédio. Já que você queria ouvir opiniões, acho que tem 
gente que quer. E acho que as pessoas têm que pensar que o Pinheiros, como 
você falou, tem que pensar em coisas para 50, 60 anos, daqui a 20 anos a gente 
tem que fazer outra vez. Já que vamos investir dinheiro vamos pensar em obras 
para daqui 50 anos, que meu filho use, senão vamos começar a gastar dinheiro, 
para daqui a 20 anos ter que pensar outra vez no Salão de Festas. É minha 
opinião. Acho que isso aqui é um palco democrático onde vamos ter que preparar 
momentos para convencer as pessoas que são contra, ou a favor de demolir o 
Salão de Festas se convencerem disso, com investimentos, com formas de pensar, 
formas melhores. Hoje temos muitas formas de fazer isso, eventualmente não o 
Clube investir, o Cappellano fala um pouco de não ter a invasão do Clube. Pode 
ser formas de a gente fazer o Salão ser uma forma rentável para o Clube, menos 
agressivo com a frequência externa ao Clube. Não sei, isso tem que ser estudado, 
elaborado, é uma coisa que a gente tem que pensar, acho que o Clube tem que 
ser aberto a isso. Não sei, não estou falando porque sou o dono da verdade, 
ninguém é dono da verdade, tem que ser estudado. Acho que tem efeito do IPTU, 
tem que se pensar. Ou pode ser que o “rooftop” pode só ser usado para o Clube, 
fazer um restaurante legal no solo, mas se é para ouvir a opinião, é só opinião. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Entendi todas as outras opiniões, 
só não entendi se você é contrário ou favorável ao tombamento? 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – Sou totalmente contra a você 
tombar o prédio e fazer só um Retrofit, acho que tem que se fazer algo novo lá, 
acho que tem que fazer uma obra para 50 anos e não para 10 anos, é isso, o 
Clube tem que pensar a longo prazo. Desculpa, acho que aquela obra já está 
totalmente cambaleante, está totalmente deformada. Concordo com pessoas, só 
isso, desculpa. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não tem desculpa, aqui é 
democrático e todo mundo tem que falar. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – Só falei isso porque vi que muita 
gente é a favor, sou totalmente contra. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – ... Tenho uma dúvida, desculpe-me se 
me perdi no meio do caminho, mas gostaria de saber assim, efetivamente qual é 
o deadline para se tomar atitude, assim, daqui a 15 dias a gente vai fazer outra 
reunião para ver o que conversou, qual é a programação? Fevereiro expira o 
prazo para você bater o martelo de alguma coisa, mas qual é a programação? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Programação agora é chamar a 
Comissão de Obras, chamar o Plano Diretor, aprofundar esses estudos. Em 
virtude do que a gente vai ouvir, espero que tenha outras ideias, para a gente 
poder aprofundar efetivamente no que o Badra falou, de algum projeto, na pior 
das hipóteses um projeto de Prefeitura, para a gente não deixar, que foi a 
Resolução de 2016, o prédio ser tombado. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Mas isso é assim, fim de agosto, fim de 
setembro, fim de outubro, tem alguma data mais ou menos na cabeça? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A data que a gente gostaria que 
se desse tudo certo é trazer isso para o Conselho até o final deste ano para poder 
dar tempo de fazer. Por exemplo, se for fazer um projeto de Prefeitura demora 
no mínimo dois, três meses para se fazer, mesmo sendo de Prefeitura não se faz 
em uma semana, pelo menos para ter algum conteúdo, vamos dizer assim. Então, 
a ideia é trazer no final do ano, Conselheira Graziela para a Casa aqui. Mas se a 
gente conseguir acelerar com o Plano Diretor e com a Comissão de Obras a gente 
traz o mais cedo possível, mas acho que vai ter muitas ideias. O que vai ter que 
fazer é um momento, se a gente não tiver é tomar uma decisão, essa decisão vai 
ter que ser tomada e referendada pelo Conselho, é simplesmente isso, a gente 
tem que trazer para cá para o Conselho se manifestar. 
 
Beatriz Luíza Asson Sartorelli (aparte) – ... Só queria colocar uma coisa. Os 
moradores aqui da região sofrem muito quando tem qualquer evento no Salão de 
Festas, o trânsito aqui na Faria Lima, Angelina Maffei Vita, Tucumã é caótico. E 
quando tem qualquer evento a gente simplesmente não consegue chegar em 
casa, às vezes fica 40 minutos parado em dois quarteirões, porque a Tucumã é 
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totalmente travada. Foi pensada essa parte do trânsito? O que isso vai ocasionar 
aos moradores e até aos associados, que às vezes demoram 50 minutos para 
andar três, quatro quarteirões. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Foi o que falei logo no começo, 
Conselheira, se formos por uma intervenção que você vai querer fazer locação de 
área para viabilizar vai ter obviamente esse problema e precisa ver se vai 
aprovado nos órgãos que tem esse poder de decisão, CET. Se for para uma linha 
menor, que é retrofitar o que tem vai ter o movimento que tem atualmente. 
Posso dar um exemplo, frequento bastante, que é o Allianz Parque, era o Parque 
Antártica, que os eventos que tem lá o transtorno que causa na região. Mas é 
como falei, é uma decisão, se for para o caminho que foi falado de fazer uma 
intervenção maior para terceiros obviamente você vai ter esses problemas, não 
dá para não ter esse problema. Um detalhe que poderia ter, pessoal, já estou 
terminando aqui, que hoje para eventos tem muito menos pessoas vindo com 
veículo próprio, a maioria está vindo com aplicativo, então, a gente tem tido em 
nossos eventos, apesar de poucos, mas nos eventos de terceiros a maioria vem 
de Uber, Cabify, 99, poucos vêm com veículo próprio, então, obviamente vai dar 
problema do Uber, porque vai vir de carro do mesmo jeito, mas o uso do 
estacionamento tem também diminuído por causa disso. Então, também é 
importante colocar no pacote. 
 
Henrique Horta Hanitzsch (aparte) – ... Gostei muito do que a Conselheira Silvia 
Schuster falou do Basquete Master, é uma necessidade também. Gostaria de 
lembrar, minha pergunta é a seguinte: por que estamos só focando, Presidente, 
em eventos? Por que não multiuso, como a Silvia colocou? Sou a favor de 
plebiscito ao sócio, se tiver tempo hábil para isso, sou absolutamente contra 
tombamento, é um patrimônio do Clube, temos que zelar por isso. Temos que 
achar uma solução, acho que como a Silvia mesmo disse, o Basquete está 
espremido, temos uma necessidade de quadras. A NBB, por exemplo, ... fornece, 
se não me engano, quadra para o basquete. Por que não desmontar e montar 
quadras para treinamento, não para jogo? Por que não podemos aproveitar isso? 
Como falei, não vou sentar na janelinha, é meu primeiro tudo hoje aqui, mas é 
uma solução que acho que tem que ser analisada, está faltando quadra. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só para responder a pergunta, 
Conselheiro Henrique, temos o Plano Diretor, está no site, a sequência ou 
ampliação do próprio Poliesportivo, que compreenderia parte de quadras, piscina 
e seria teoricamente um prédio esportivo, visando obviamente atividades 
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esportivas. Com o problema do tombamento está se acelerando essa discussão, 
isso tem que ser colocado para a gente não perder o domínio sobre o nosso 
patrimônio. Mas no Plano Diretor, até com a própria construção ou não de uma 
arena, uma coisa no alinhamento do Poliesportivo, que também vão ter os 
mesmos problemas que a Conselheira Beatriz que te antecedeu, falou, problema 
de trânsito na Hans Nobiling, vão ter os mesmos problemas. E dando também 
uma informação, que você colocou, se Deus quiser a gente chega um dia na final 
da NBB, para você poder jogar dentro do seu Clube tem que ter 5 mil lugares e 
não temos 5 mil lugares. O único lugar que tem 5 mil lugares na cidade de São 
Paulo é o Sport Club Corinthians ou Ginásio do Ibirapuera. Então, se a gente for 
para algum evento final, por exemplo, não poderemos mandar os jogos aqui. O 
mesmo aconteceu com o Paulistano. Então, são coisas que têm que ser levadas 
em conta, mas provavelmente seria na ampliação, que a gente não está com a 
faca no pescoço do Poliesportivo, que também está no Plano Diretor. Tudo isso 
faz parte deste Plano Diretor, que tem que ser discutido com a Comissão de 
Obras e com a própria coordenação do Plano Diretor. Mas entendi perfeitamente 
o que você colocou. 
 
Henrique Horta Hanitzsch – Novamente, estou chegando hoje aqui, estou 
tentando aprender. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só estou falando isso, porque é o 
seguinte, pessoal, fizemos um Plano Diretor com pesquisa e esse Plano Diretor 
deu um norte para o Clube do que fazer e como fazer. A gente não pode, não é o 
caso, você colocou muito bem, a gente tem um Plano Diretor, não é o seu caso, e 
de repente fala “Olha, esse Plano Diretor aprovado que vamos fazer aqui um 
ginásio vira e vai para outro lado”, não é o caso, mas só estou dizendo assim, 
vamos entender, aqui é uma sequência, as gestões são muito rápidas, são dois 
anos, com mais dois anos e o Clube vai andando. Então, a gente precisa seguir 
uma diretriz, para o próximo Presidente que entrar saber o que vai fazer do Salão 
de Festas, ou do Ginásio Poliesportivo, e assim por diante. 
 
Henrique Horta Hanitzsch – Minha opinião, primeiro, seu ponto, absolutamente 
bom, é um patrimônio do Clube, só acho que a gente tem que achar outras 
maneiras de usar aquilo no tempo ocioso que tivermos, se isso for possível. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Melhor ainda. 
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Berenice Gazoni (aparte) – ... Em primeiro lugar, queria parabenizar o Presidente 
por essa iniciativa de discutir aqui no Conselho as alternativas para o Salão de 
Festas, que é um assunto que tem preocupado pelo que tenho visto e falado com 
os sócios, todos indistintamente. É nesse sentido que iria sugerir, acho que as 
propostas apresentadas foram claras, particularmente achei a intermediária 
muito interessante, mas é uma coisa que tem que ser colocada e discutida com os 
sócios, então, sugeriria que a par das pesquisas que os Conselheiros vão fazer 
junto aos sócios, que também o Clube colocasse uma pesquisa para todos os 
sócios. Isso é feito pela internet, de maneira rápida, mas acho importante que os 
sócios tomem conhecimento do projeto, possam opinar, eles vão se sentir mais 
tranquilos. Com essa pesquisa nas mãos também a Diretoria terá mais subsídios 
para fazer encaminhamento para o próprio Conselho e teremos muito mais 
embasamento para decidir. É isso. Muito obrigada. 
 
Presidente – Obrigada, Conselheira. Presidente, finalmente, agradecemos a 
presença e as explicações. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Muito obrigado. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Hoje recebemos um estudo que foi enviado pela 
Diretoria, um levantamento preliminar com algumas ideias sobre o que fazer com 
nosso Salão de Festas. O estudo inicial que foi apresentado indica possibilidades, 
mas é bastante preliminar e não fornece elementos suficientes para avançar em 
qualquer direção que seja, simplesmente não se pode concluir hoje por qualquer 
direcionamento, ampliação do Salão, manutenção do que já existe, melhorias 
incrementais, demolição e novo prédio, etc. A intenção de discutir é muito bem-
vinda. Muito bem, partido desse princípio que estamos a iniciar as discussões 
sobre o que fazer com nosso Salão tenho apenas duas observações a fazer. A 
primeira, todo trabalho da primeira fase do Plano Diretor foi feito com ampla 
pesquisa aos associados, o que se revelou uma decisão muito acertada. Na 
conclusão daquele trabalho que resultou nesse caderno aqui, fica claro que para 
toda a consecução das intervenções seguintes englobadas naquilo que se 
denominou Fase 2 do Plano Diretor, o método de constituição dos grupos de 
trabalho e a ampla consulta e participação dos associados deve ser mantida. Não 
vi no material apresentado para discussão de hoje indicação nem de quando, 
nem de como será essa consulta e pesquisa aos associados. Aliás, uma 
observação, Sr. Presidente, logo da sua aprovação por esta Casa, o PDD fica 
hospedado no site do Clube para consulta dos associados. Hoje verifiquei e não 
encontrei. Quero crer que tenha sido falha minha, que houve alguma alteração 
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no site e que o caminho ficou mais difícil, que por isso não tenha encontrado. Não 
posso acreditar que tão importante documento tenha sido propositalmente 
retirado do site e seu acesso tenha sido negado aos associados, porque se trata 
de um documento da maior importância para discussão, que falemos. Se lá não 
está, estou convencido de que se trata de um descuido, alguma fase transitória 
de alguma mudança. Fica aqui então minha solicitação para a Diretoria, Sr. 
Presidente, para que coloque no site do Clube o Plano Diretor de 
Desenvolvimento em sua íntegra, tal qual está naquele caderno e que foi 
aprovado por esta Casa em 27 de março de 2017, em destaque e de modo que 
possa ser encontrado com facilidade. A segunda observação, chamou minha 
atenção que todas as alternativas apresentadas eliminam a quadra de Tênis 
número 24 e o paredão que se encontra atrás dela. Não há qualquer indicação de 
onde se realocará essa quadra e aquele paredão. Como se pode auferir das 
diretrizes do Plano Diretor, páginas 61 e 62, que tratam da infraestrutura do 
Clube, entre os “Princípios a serem observados na definição das estratégias” de 
intervenção, está o de “Entendimento das expectativas e necessidades dos 
associados” e entre os “Conceitos que devem orientar o planejamento físico” 
encontra-se o de “Ampliar as áreas esportivas”. De pronto, portanto, observa-se a 
inadequação, ou melhor dizendo, até a lacuna das propostas, pois não se propõe 
aonde a quadra e o paredão seriam realocados. Eu sei que é só uma abertura de 
discussão, mas fica aqui para que não se esqueça. E nunca é demais lembrar, Sr. 
Presidente, – o senhor que frequenta bastante a área de Tênis – que aquela 
quadra é necessária para aulas, para a prática de Tênis e de mini Tênis e que o 
paredão é muito usado para as aulas de crianças e pelos tenistas em geral. E 
lembro ainda com respeito ao departamento de Tênis, que conforme pesquisa 
entre os associados, 86,5% dos mesmos consideram Tênis como atividade 
indispensável, página 44 do Plano Diretor. Não se pode simplesmente eliminar 
uma quadra, não se pode diminuir a área esportiva do Clube, mormente de 
atividade com tal grau de aderência entre os associados. É ademais necessário 
recordar alguns fatos recentes que prejudicaram várias instalações do Clube. 
Quando da aprovação da obra do novo estacionamento foi informado a este 
Conselho e prometido aos associados que ao final das obras os associados 
disporiam de 28 quadras de Tênis, assim distribuídas: 20 quadras de saibro 
descobertas; 4 quadras de saibro cobertas e 4 quadras rápidas descobertas. 
Haveria 4 quadras adicionais ao parque de então. Tudo isso se encontra no 
material preparatório da 580ª Reunião Extraordinária, aquela de fevereiro de 
2010, que aprovou o valor de R$27 milhões. O material informou o seguinte 
“Após as obras o Clube contará com 28 quadras de Tênis e 860 vagas”. Essa 
informação foi confirmada na Revista nº 143, de março de 2010, página 14 e em 
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editorial da Revista nº 144, de abril de 2010, página 5. A realidade foi bem 
diversa. Ao final, o departamento quase perdeu uma quadra, as obras seguiam ao 
seu término e só havia 23 quadras. Diante pressão dos associados foi instalada a 
quadra 24 em seu presente local. Pode não ser o mais adequado, mas o parque 
foi mantido. As pessoas esquecem, Sr. Presidente, com o passar do tempo, mas 
houve vários prejuízos ao departamento de Tênis, os melhores paredões que se 
encontravam ao lado das antigas cobertas foram perdidos e não repostos. As 
quadras repostas o foram em orientação inadequada, o que prejudica 
enormemente seu uso. Os recursos foram reduzidos e foram instalados postes de 
iluminação em local inadequado, apresentando perigo aos usuários. Não há que 
falar em contribuição necessária, o Tênis já a deu. Concluo, portanto, Sr. 
Presidente, apresentando as seguintes sugestões para condução da análise e 
resolução do tão importante problema, um problema grave que temos, qual seja, 
a destinação do nosso Salão Festas e do Quadrilátero Social que afetará todos os 
associados. Primeiro, ampla consulta aos associados sobre suas demandas para a 
área, mediante pesquisa conduzida de forma imparcial e por empresa 
especializada. O Clube teve excelente experiência na elaboração das pesquisas 
para o PDD, sugiro que minha sugestão, que a mesma técnica seja empregada. 
Segundo, quando forem apresentadas as alternativas de intervenção para o Salão 
Festas e Quadrilátero Social sejam também apresentadas as soluções de 
realocação das áreas hoje presentes naquelas instalações, cuja remoção daquele 
local seja proposta. Não se pode aceitar diminuição de área para a prática 
esportiva, não se pode eliminar espaço destinado a atividades hoje desenvolvidas 
para aquela área sem que sua corresponde realocação seja proposta e incluída 
entre os trabalhos a serem aprovados. Essas as minhas observações. Agradeço a 
atenção. Boa noite a todos.  
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Posso só dar uma informação? 
 
Presidente – Pode. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Dei um Google, Andreas, PDD Esporte 
Clube Pinheiros e achei. 
 
Andreas de Souza Fein (Fora do microfone) – Depois você me mostra o caminho. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang (fora do microfone) – Está aqui. 
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Andreas de Souza Fein (Fora do microfone) – Depois você me mostra. Melhor, 
bota no site para todo mundo ver. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Está no site. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Primeiro, gostaria de falar ao Dr. Pedro Taddei, gostei 
muito da apresentação, sou um ex-Presidente do Clube, 2007 a 2011. Em nossa 
gestão que apresentamos o Plano Diretor de Desenvolvimento que foi aprovado 
pela primeira vez aqui na história do Esporte Clube Pinheiros, elaborado por um 
colega seu, que é Edu Rocha, o senhor conhece. Depois, na gestão atual foi 
atualizado e feitas as modificações necessárias e atualizadas. Um dado 
importante que observávamos naquela época nas pesquisas que fizemos é que o 
associado, mas é uma pesquisa de quantas vezes o associado ia, só de 
curiosidade, ao Salão de Festas por ano. E deu 0,2 vezes por associado. Então, em 
função disso normalmente pensamos em ter melhor aproveitamento daquela 
área e incluímos um projeto à época, moderno, arrojado com relação ao 
aproveitamento. Gostaria, Sr. Presidente do Conselho, Sr. Presidente da Diretoria, 
em como teve um trabalho realizado muito forte à época. Forte, digo assim, com 
as devidas preocupações técnicas – Até tenho o resumo aqui – gostaria de 
solicitar que a apresentação do mesmo na próxima reunião do Conselho, se os 
Conselheiros concordassem, no sentido de ter mais uma opção para analisar, 
opção de outro tipo de projeto para o local, talvez um pouco arrojado. Mas, 
discordando um pouco do Presidente Cappellano, no sentido técnico, hein, 
Cappellano. Nunca pensamos em ter terceiros que mandassem aqui no Clube, 
exemplo, Allianz Parque, uma firma que manda lá parcialmente, que você sabe, 
não vou citar o nome. Sempre pensamos em ter uma equação econômico-
financeira que conseguiríamos realizar essa mudança no Salão de Festas com 
recursos oriundos dele mesmo. Ou seja, o próprio naming rights, que pode 
chamar Salão Nike, Salão Adidas, Salão SKY, assim por diante. E a pré-locação de 
eventos por 10 anos, no sentido de ter uma receita que o associado não 
desembolsasse nenhum real, que não tivéssemos comprometimento com 
ninguém na área financeira. Seria nomeada, por exemplo, pela Diretoria atual 
uma Comissão, no sentido de ela administrar toda essa parte de recursos. Essa 
equação, se for permitido, vamos apresentar. Naquela oportunidade 
desenvolvemos como programa dessa Arena – a gente chama Arena todo mundo 
fica bravo, então, vamos chamar Espaço de Multiuso – esse Espaço de Multiuso 
para atividades – tem só uma diferença, doutor, senão me engano na CET à época 
nas diretrizes nos deu evento para 4 mil pessoas, um pouco diferente – então, 
eventos culturais, sociais e esportivos que a gente faria no local. Em nossa 
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concepção tinham três premissas básicas para realização desse empreendimento 
ou desse novo Espaço de Multiuso, que seria o seguinte: Primeiro, todos os 
eventos do Esporte Clube Pinheiros tradicionais fossem mantidos. Segundo, os 
eventos que tivessem de terceiros os pinheirenses teriam prioridade na compra 
com descontos. Terceiro, a receita proveniente para o Pinheiros da participação 
dele no empreendimento seria levado diretamente à amortização da contribuição 
social do associado. Me lembro que na época, precisaria atualizar o estudo, essa 
amortização gerava em 40% daquilo que o associado pagaria. Nesse estudo foram 
projetadas mais 495 vagas de estacionamento na extensão das 860 existentes. 
Estou falando de demolição, estou falando que o estudo foi feito com demolição. 
E essas 860 vagas mais as 495 somariam 1355, que é até uma premissa que foi 
colocada pelo senhor com relação à necessidade de vagas para eventos. Também 
no escopo do projeto do estudo preliminar tinha a realização, tinham dois 
andares, sendo no centro uma arquibancada retrátil, com eventos esportivos 
diversos e poderiam ser transformados em festas. Tinha também uma coisa que, 
por exemplo, nosso Clube coirmão tem, o Monte Líbano, eventos de casamento, 
assim por diante, tudo isso projetado. Não sei se o senhor chegou a ver o projeto. 
Mas é uma coisa para se apresentar. Era no momento talvez de uma economia 
forte do País, aquele negócio todo, e que a gente poderia apresentar para todos 
terem conhecimento e seria mais um elemento para os Conselheiros decidirem. E 
também fomos criticados à época, fizemos tudo em função da pesquisa dos 
associados. Não sei viu, Cappellano, se dá tempo ou não, mas seria interessante 
duas consultas aos associados. Faria diferente, faria uma apresentação de duas 
ou três alternativas que o Conselho achasse. Apresenta e eles votam 
normalmente, para depois não dizer que não participaram, assim por diante, isso 
se der tempo. Porque vou concordar com o Conselheiro Badra, o Cappellano é 
testemunha, falei ao Dutra quando me sucedeu, depois para você, não sei se você 
se lembra, no começo, que tinha que entrar com uma planta aprovada para 
garantir o direito, que havia já problemas de tombamento, assim por diante, a 
gente já escutava pessoas que estavam propondo o tombamento. Sobre o caso 
da preservação da fachada, que é uma alternativa, mudando o recheio, existe o 
risco de vir um novo tombamento, isso é uma coisa até para ser pensada, que as 
pessoas vão falar assim “Bom, mudou, mas a fachada é a mesma, então, agora 
tomba”. E o antepenúltimo Conselheiro que nos sucedeu, falou uma coisa, daqui 
a 50 anos, 30 anos você não modifica mais. Então, precisa pensar muito bem 
naquilo que a gente vai fazer, para amanhã não ficar refém de um problema 
desses. Então, Sr. Presidente, gostaria de colocar ao senhor, para sua análise e 
pedir para que fizéssemos talvez na próxima reunião, para abreviar o tempo, uma 
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apresentação desse projeto que fazia parte do Plano Diretor inicial aqui do 
Esporte Clube Pinheiros. É isso que queria colocar. Muito obrigado. Boa noite.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Queria só trazer uma pequena reflexão 
sobre a questão financeira do que estamos vendo agora, fala-se muito em reduzir 
a mensalidade através de receitas que são oriundas de um Salão de Festas. 
Queria, com base no que se viu aqui, um estudo conservador, chamar atenção de 
um ponto, o dinheiro para fazer a obra sai do Fundo de Reserva. Esse dinheiro do 
Fundo é constituído pela taxa de transferência e pela venda de títulos por editais. 
O dinheiro do Custeio, da nossa manutenção é outro orçamento. Então, o que 
nós estamos falando aqui, quando se fala em tentar reduzir manutenção é 
transferir dinheiro do Fundo de Reserva de curto prazo para o Custeio no longo 
prazo, com riscos. E vimos que esse retorno em uma situação conservadora 
demora 25 anos. Então, o que peço e trago aqui como sugestão é que quando se 
fizer, estamos ainda no estudo, mas quando se fizer a fase de evolução para o 
projeto, que se pondere a melhor utilização para as finalidades do Clube, que é 
um Clube esportivo, um Clube social esportivo, que quer preservar a família, 
porque se a gente for fazer conta por eventos, para ter análise de retorno, ele 
não se paga. E estamos tirando dinheiro de um bolso no curto prazo para colocar 
no outro no longo prazo com todos os riscos de negócio que isso pode acarretar. 
É isso, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro Luís Sousa. Muito bem, encerramos assim o 
item 2 da Ordem do Dia. Todas as sugestões, recomendações constam em ata. 
Serão enviadas para ciência da Diretoria e oportunamente vamos novamente 
enfrentar a questão. 
 
 
Item 3 - “A Voz do Conselheiro”. 

Roque Antonio Horta de Ferreira Mendes – Solicitou providências da Diretoria 
com relação ao estacionamento, argumentando que há pessoas andando na 
contramão, parando em local proibido ou dirigindo em velocidade inadequada. 
Em segundo lugar, pediu que a taxa Tênis Jogar possa ser paga mensalmente, a 
exemplo do que ocorre no Fitness, pois nem todo associado quer utilizar e pagar 
o semestre inteiro. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 

Rubens Amadeu – Reportando-se à reforma das quadras de Squash, disse que no 
pedido de verba para execução da obra não constou que durante a obra seria 
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destinado provisoriamente outro local para a prática desse esporte. Sendo assim, 
perguntou: I - o valor aprovado para tal obra compreende o custo da instalação 
provisória? Se sim, por que o mesmo não foi apresentado em separado do valor 
de investimento? II - Caso esteja fora do valor aprovado, de onde sairá esta 
verba? Pediu que para os próximos projetos, para que haja mais clareza e 
discernimento de todos para aprovação ou não, seja mandatório apresentar: I - o 
projeto de forma mais clara com seu devido escopo; II - o valor de investimento 
total e seu extrato de composição desses valores; III - custo da operação atual e o 
custo da operação futura; IV - se o custo da operação futura for maior que o 
atual, de onde virá a verba complementar? Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Pediu que a Diretoria informe de forma detalhada 
o resultado operacional financeiro dos eventos havidos no Clube recentemente, 
denominados Eventos da Copa, inclusive com relação ao show do Alexandre 
Pires, identificando receitas, despesas, possíveis patrocínios que foram 
conquistados pelo Clube, identificando resultado financeiro de toda essa 
operação. Solicitou à Diretoria, ainda, que apresente um comparativo com 
relação aos eventos, denominado Corrida de Aniversário, que inclusive se 
aproxima, agora no mês de setembro, comparando o modelo utilizado nos 
eventos passados. Sabe-se que houve uma mudança de modelo de contrato, para 
que seja informado aos associados de forma clara o tipo da contratação, 
comparando os anos em que foram realizados esses eventos e demonstrando o 
resultado financeiro também dessas operações de forma clara e indicando 
também seus devidos patrocínios, receitas, despesas, número de praticantes e 
resultado operacional destes eventos. Com relação ao imóvel da Rua Angelina 
Maffei Vita recentemente adquirido pelo Clube, perguntou por que depois de 
sete meses já decorridos não conseguimos transferir ainda nenhuma das 
atividades do setor administrativo para esse prédio? Por que a demora? E 
também se a Diretoria já elaborou ou está a elaborar algum plano, projeto ou 
sugestão das áreas que serão contempladas com esses novos setores que serão 
disponibilizados após a transferência das atividades do administrativo para esse 
novo prédio, inclusive elencando os critérios que pretende utilizar de forma 
objetiva para contemplar determinada seção ou não. Finalizando, transmitiu 
questionamento de associados do Futebol Hiper Master, no sentido de definir as 
regras para autorização da fisioterapia do Clube para os atletas dessa categoria e 
outras do Futebol, utilizando como case uma situação acontecida com o 
associado Dirceu Zeppo Ruiz, que iniciou as sessões de fisioterapia após lesionar-
se no ombro direito numa queda no jogo no Futebol Hiper Master; recebeu 
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autorização da Diretoria para utilizar dez sessões. Ao complementar esse pedido 
com as dez remanescentes foi surpreendido pelo cancelamento no meio do 
tratamento, tendo sido informado pela funcionária Andréa, da Diretoria Médica, 
que a Diretoria não aprovaria mais esse tipo de serviço, ficando restrito apenas 
aos associados que se lesionarem em atividades externas do Futebol. Como essa 
regra não está clara para os praticantes dessa atividade, porque não receberam 
nenhum tipo de comunicação acerca do tema, eles pedem que, primeiro, seja 
reanalisada a situação específica desse associado pelo fato de já estar no meio do 
tratamento; não entendem justa a mudança de regra no meio do tratamento 
deste; e que seja comunicado formalmente, pelo menos aos patronos do Futebol, 
qual regra a Diretoria pretende implementar daqui em diante para os praticantes 
dessa modalidade. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Com relação à alimentação no Clube, 
reportou reclamo dos associados quanto à agilidade do serviço, que poderia ser 
melhorada com a instalação de máquinas de autoatendimento nos pontos de 
venda, funcionando bem, onde se possa comprar, com o uso do cartão de 
crédito, algum salgadinho, sanduíche pronto, etc. Transmitiu pleito de outra parte 
de associados, de que seja implantada alimentação saudável, para atender a 
vegetarianos e veganos. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 4 - Várias. 

Antonio Moreno Neto – .... Surpreendentemente foi realizado um galpão no 
Solário da lanchonete da Piscina para implantação de duas quadras de Squash. A 
reforma do Squash foi aprovada na reunião de 26/02/2018, no valor de R$ 
447.695,62, alinhada com o PDD, conforme a colocação do Presidente da 
Comissão de Obras à época e com prazo previsto em dois meses. Na PO de 2018, 
a Diretoria informou que existem 108 associados da seção do Squash, enquanto 
no site do Pinheiros atual aponta 200 praticantes da modalidade, que merecem 
todo nosso respeito. Mas mesmo sendo 200 praticantes não tem sentido algum 
realizar uma obra para um período de utilização de três meses enquanto a 
reforma estiver sendo realizada, com custo segundo informações que vão de 
R$100 mil, R$300 mil, aluguel da metade, doação da outra metade, que não 
estamos informados sobre isso, em uma das áreas de lazer mais bonitas do Clube 
tanto para pessoas que vão tomar banho de sol, frequentam a lanchonete da 
Piscina, principalmente aos sábados e domingos. Não sou contra os praticantes 
de Squash, repetindo, muito pelo contrário, mas temos que tomar decisões com 
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bom senso, embasadas. Minha pergunta é a seguinte: Se tem uma reforma do 
setor de dois meses para que fazer outro para cobrir esses dois meses? Não dá 
para entender, não tem nenhuma lógica em fazer naquele local. Têm vários 
setores do Clube que têm reformas e as atividades interrompem, por que fazer 
essa deferência e colocar no lugar que é um dos lugares mais bonitos do Clube? 
Não tem nenhum sentido essa colocação, a não ser privilegiar um setor, que não 
dá para ter outro tipo de conotação ou outra explicação para um absurdo desses. 
Por exemplo, temos alguns setores que tem manutenção, que é obrigatória, 
Futebol Menor e Maior que para janeiro e fevereiro. Menor por causa das férias, 
mas o Maior por causa de manutenção, a grama natural e grama sintética. Então, 
perguntamos: qual é o problema de ficar 60 dias sem a prática do Squash? Fazer 
uma obra para quê? Para depois tirar a obra. Para que fazer aquela obra? Essa 
decisão, perdoe-me Presidente, foi totalmente inadequada. Só para finalizar, para 
não dizer que a gente só faz críticas, gostaria de elogiar a reforma do Snooker, 
que ficou muito boa. Muito obrigado.”  
 
Caio Augusto Barbosa de Oliveira Filho – ... Esta noite para mim é motivo de 
muito orgulho, ao tomar posse no Conselho do Esporte Clube Pinheiros como 
Conselheiro, ... Da mesma forma me sinto honrado, quero aproveitar a 
oportunidade para registrar também o quanto tenho ficado desgostoso e muito 
chateado com o comportamento de alguns poucos Associados que se expressam 
de maneira intolerante através das chamadas redes sociais. Há um ano venho 
desenvolvendo um trabalho voluntário em prol da nossa Associação. Há um ano 
ajudo a cuidar do Patrimônio do nosso Clube e pude me aproximar de pessoas 
incríveis, como o próprio Presidente Cappellano, o Diretor de Patrimônio, meu 
amigo, irmão, Carlos Miller, que nunca mede esforços para se dedicar ao bom 
funcionamento da área. O Álvaro Latorre, como eu um Diretor Adjunto da área, 
sempre disposto a ajudar e a encontrar soluções que possam melhorar e otimizar 
as condições de funcionamento do nosso Clube. Também um novo, que chegou 
agora, o Marcelo Della Manna, que fiquei conhecendo há pouco tempo e entrou 
de cabeça para nos ajudar no andamento das obras do predinho da Maffei Vita. O 
Beto Fazilari, que conviveu conosco por um ano no Patrimônio, sempre disponível 
e interessado em ter um Clube melhor e que participou ativamente da 
viabilização do projeto da nova Cabana que está sendo agora executado. Nesse 
trabalho voluntário fiz também muitos novos amigos na Diretoria, e todos, como 
eu, também doam muito do seu tempo para voluntariamente trabalhar pelo 
nosso Clube, cada um aportando os conhecimentos adquiridos ao longo da vida 
na sua profissão. São horas e horas praticamente todos os dias da semana, sem 
descanso, sem horário para começar ou acabar. Algumas vezes nos horários 
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livres, mas muitas vezes, a maioria, em horários que acabamos criando forças em 
detrimento da atividade profissional ou de nossas famílias, para poder cuidar do 
nosso Clube. Não pensem que estou reclamando! Muito pelo contrário, eu e os 
colegas de Diretoria, e garanto que também o Presidente Cappellano, temos 
muito orgulho do que fazemos, dos sapos que estamos engolindo dia sim e outro 
também, muitas vezes ocasionado pela falta de compreensão de alguns grupos 
de Associados, que o Clube é um ambiente coletivo, e muitos acabam por 
expressar apenas o seu individualismo, desconsiderando o coletivo, que é 
justamente o que faz a grandeza do nosso Clube. Muito do nosso dia a dia na 
Diretoria é dispendido em reuniões e estudos para que o coletivo seja 
reconhecido como prioritário. O problema não é esse, no entanto. Atender, 
estudar, catequizar, mostrar que existem necessidades que são complementares 
ou até conflitantes, enfim, que estamos numa comunidade de 39 mil Pinheirenses 
e com pensamentos diferentes, faz parte do nosso trabalho. Questionamentos e 
críticas acima da linha da cintura fazem parte do jogo, mas o que não dá para 
aguentar, Presidente Célio, é o bombardeio da intolerância, mentiras, agressões, 
calúnias, difamações e injúrias que sofremos seguidamente por parte de um 
grupo pequeno de associados intolerantes através de redes sociais, e o pior é que 
alguns associados administradores desses grupos de Facebook nada fazem, ou 
pior, Presidente, às vezes até estimulam. Veja, Presidente, eu sequer faço parte 
dos grupos das redes sociais, mas dia sim e outro também recebo cópias via 
WhatsApp de comentários maldosos e mentirosos. São meus amigos que me 
enviam. São meus amigos, conhecidos e familiares, aqueles que me conhecem, 
que sabem da minha honradez e espírito voluntário que me alertam, que me 
enviam essas mensagens preocupados com esses ataques vis, de gente que 
prefere a ramela aos olhos, que só se pronunciam para avacalhar e criticar. 
Ninguém quer ajudar ao Clube. Eles não têm nenhuma responsabilidade. Só ficam 
nessa conversa de boteco, irresponsável ao infinito. O Clube pode ter grupos 
políticos diferentes, mas as pessoas são honradas. Há 4 anos estava na Diretoria 
do grupo do meu amigo de infância, o advogado Dr. Eduardo Dutra. E assim todos 
os outros que o precederam, pessoas honradas e que hoje se sentam nesta Casa 
como Conselheiros Efetivos. Voltando ao que me trouxe a esta tribuna, 
Presidente, veja a mensagem que foi disseminada no grupo Pais Pinheirenses na 
semana passada, de autoria do associado Maurício Madureira ao comentar e se 
referir à obra da Cabana, aprovada por esta Casa e iniciada recentemente pela 
Diretoria: “Cappellano não tem palavra. Espero que suma dessa presidência”. Aí 
pergunto, Presidente, o Clube está sendo dirigido por uma pessoa que não tem 
palavra? Assim, ao léu, ao constatar que o Presidente cumpria uma determinação 
deste Conselho, algo discutido e aprovado aqui, este senhor Maurício taxa o 
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Presidente da Diretoria de um homem “sem palavra”? Por que o Presidente fez o 
que é certo, defender os interesses dos associados e não o interesse pessoal do 
senhor Maurício, este taxa o Presidente de “homem sem palavra”? Isto é ou não 
é uma agressão à honra do Presidente da Diretoria? E como ficam os Diretores de 
área, que fazem parte de uma Diretoria e aí vem alguém e diz que o Presidente 
não tem palavra? Como fico eu, que fiz parte da Diretoria até quinta passada, 
quando pedi exoneração para poder me expressar aqui hoje? Estava eu numa 
Diretoria cujo Presidente não tem palavra? Ou esse senhor Maurício cometeu um 
crime contra a honra do Presidente e deve ser questionado por isso? Veja, 
Presidente, na sequência desse comentário infeliz, agressivo e contra a honra do 
Presidente, feito pelo senhor Maurício Maudreira, alguns outros associados 
também se manifestaram de maneira infeliz, mas o mesmo senhor Maurício volta 
à carga no mesmo grupo de comentários, já na sexta-feira passada de manhã e 
emenda: “basta dessa corja!! Gestão após gestão! E eu que pensava que 
Cappellano era diferente!!” Presidente, todos sabemos que “corja” é o coletivo de 
“bandidos, malfeitores”. Pergunto, Presidente, quem é a corja? Quem é o grupo 
de bandidos a que se refere o senhor Maurício? Não seria isso também uma 
agressão? Um crime? Talvez um crime até continuado! Além de chamar o 
Presidente de um “sem palavra”, agora quer dar um basta a uma “corja”. Gostaria 
de saber quem faz parte desse coletivo, a quem se refere essa “corja”, para que 
seja possível tomarmos as providências, Presidente. Aqui estão impressos ambos 
os posts, para que o Presidente possa examinar. Vamos agora a outro conjunto 
de posts com tema semelhante, também do mesmo senhor Maurício Madureira, 
com a peculiar elegância de suas palavras, e por isso desde já peço desculpas à 
plateia presente, que não é de meu estilo usar esses termos: “Deixa eles 
construírem esse lixo de Cabana do fast food e futuramente a gente vai demolir. A 
placa com o nome dos picaretas eu quero guardar para as futuras gerações 
entenderem que não se pode desrespeitar o sócio. Serão lembrados como 
vergonha pinheirense! Desculpe Hans Nobiling pela cagada alheia”. Os senhores 
me desculpem. Esse primor de convite à destruição e intolerância, também 
acompanhado de ataques à honra, foi curtido por outras 16 pessoas. E aí 
pergunto novamente, Presidente, quem são os “picaretas” que desrespeitam o 
sócio? O esclarecimento dessa afirmação pode ter coloração mais que uma 
agressão, um crime contra a honra, dependendo da resposta. Aqui está a 
impressão do post, como recebi. Bom, Presidente, não quero me alongar mais 
sobre esse pequeno grupo de intolerantes, mas não poderia deixar passar mais 
uma do senhor Maurício Madureira, também na sexta passada, em “diálogo por 
mensagens” com o senhor Daniel Araújo. Diz ele, com a sua ortografia e 
gramática própria: “E vai pra fora do clube também. Tudo o que fica fechado 
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dentro do clube vira corrupção. É nego metendo a mão, superfaturando, sempre 
foi assim. Não sei se vc é contra, ou acha isso legal, uma forma de tirar proveito 
em cima dos associados”. Bom, Presidente, pergunto ao senhor. Qual a 
corrupção? Que “nego” está metendo a mão, superfaturando? Quem está tirando 
proveito em cima dos associados? Também neste caso, Presidente, dependendo 
de uma resposta clara do senhor Maurício, acredito que honras também poderão 
estar sendo agredidas através do mau uso desse grupo no Facebook, e cujos 
administradores deveriam estar bastante atentos. Sou extremamente favorável à 
liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão não existe uma sociedade 
democrática. Mas não existe liberdade sem responsabilidade!  
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Primeiramente, concordo com o senhor em 
1000%. ... As pessoas que dão tempo para o Clube, que dão amor pelo Clube, não 
é certo para uma ou outra, a pessoa está fazendo o melhor dela ali. Então, está na 
hora de o Clube ter uma legislação contra esses abusos. Acho que ninguém mais 
do que eu, recebi aqui de um ex-assessor, vou colocar aqui, que teve um mês de 
box, e todo mundo falou que ele era o coordenador, falando que estou roubando, 
que estou violando, que passei mão, numa área que nem é minha. Então, quero 
deixar ao senhor que estou 200% a seu favor, o que precisar estarei junto com o 
senhor para ir em qualquer lugar ser testemunha disso daqui, porque tem que 
acabar. Não é a pessoa escreve uma coisa no Facebook e dá um print. O senhor 
tem amigos, família, o Presidente tem família, amigos, o Presidente Moreno tem 
família, amigos e isso tem que acabar neste Clube. Estamos num Clube de alto 
nível e não podemos suportar esse tipo de conversa e print. Parabéns!  
 
Caio Augusto Barbosa de Oliveira Filho – Muito obrigado. 
 
Vanessa Pasquini de Rose Ghilardi – Presidente, queria dizer uma coisa. Há três 
anos me candidatei pela primeira vez ao Conselho e vi os ataques que os 
Presidentes e as pessoas que trabalham pelo Clube recebiam, inclusive ataques 
pessoais e às vezes externos, no sistema jurídico, externo ao Clube. Acho que é 
importante conversar com você, dizendo, como a pessoa que sugeriu a câmera 
arbitral no Clube, porque fui eu que sugeri há quatro ou cinco anos, quando 
estava conversando com o Presidente Dutra, sugiro que inicie na câmera arbitral, 
sanções e advertências a esses associados. E que isso traga um precedente de 
responsabilização de acusações sem provas e agressões às pessoas que estão 
trabalhando aqui. Essa é minha sugestão. Boa noite.  
 
Caio Augusto Barbosa de Oliveira Filho – Pois não. 
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Presidente – Obrigado, Conselheiro Caio. Apenas gostaria de ponderar algumas 
coisas, evidentemente não tive acesso aos documentos que o senhor está 
fazendo referência. 
 
Caio Augusto Barbosa de Oliveira Filho – Posso deixar. 
 
Presidente – Em primeiro lugar, temos aqui no Conselho Deliberativo nosso 
Presidente da Comissão Jurídica, que talvez seja o maior conhecedor e a maior 
sumidade do Brasil em direito digital, Dr. Renato Opice Blum, que pode 
assessorar todo aqueles que se sentirem ofendidos, lesados acerca da melhor 
forma de prosseguir. Lembro também que há duas esferas distintas, a esfera fora 
do Clube, judicial, enfim, que aqueles que se sentem ofendidos podem sempre 
procurar o Judiciário. E aqui dentro do Clube também temos já instauradas 
Comissões Especiais de Processamento, seja na Diretoria, seja no Conselho 
Deliberativo, para que essas condutas sejam apuradas basta apenas que haja um 
registro de ocorrência ou uma representação. O senhor falou muito bem, esses 
grupos de Facebook e não sei o quê tornaram-se uma terra sem lei na cabeça 
deles, porque temos leis que garantem a justa reparação àqueles que sejam 
ofendidos, não apenas aquele indivíduo que fez a agressão quanto também aos 
administradores do grupo, que devem tomar as medidas para coibir esse tipo de 
comportamento. Recentemente, por coincidência, como sou advogado recebo às 
vezes um ou outro boletim. Houve uma decisão que tive oportunidade de 
conversar com o Dr. Renato, ao qual citei, que justamente falava disso, condenou 
administradores e determinado grupo por determinadas condutas de pessoas 
que participam do grupo. Evidentemente acho inaceitável esse tipo de 
comportamento, esse tipo de adjetivação, seja de quem for. Como o senhor bem 
disse, nós todos aqui em Plenário temos ideias distintas, mas confesso que nunca 
vi o que está ocorrendo num momento mais recente aqui do Clube, não apenas 
conosco, mas de uma forma geral. Muitas vezes parece que a rede social é um 
reservatório de frustrações e de pessoas com gravíssimos problemas psicológicos. 
Se de um lado a rede social é importantíssima para 99% das pessoas, 
lamentavelmente há aquele 1% que faz bobagem e acaba acarretando situações 
lamentáveis, como essas que o senhor narrou. Faça um RO, uma representação 
aquele que se sentir ofendido e o Clube dará prosseguimento. 
 
Caio Augusto Barbosa de Oliveira Filho – Será encaminhado RO junto com os 
posts que colocaram. 
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Antonio Moreno Neto – Presidente, a título de sugestão, que já fizemos 
anteriormente, está previsto no Estatuto a palavra ética, que tem que ter ética 
principalmente entre os Conselheiros e associados também. Já sugeri há um 
tempo fazer uma comissão de ética para penalizar esses associados, como foi dito 
aqui, e ou Conselheiros que tenham esse tipo de procedimento. Isso é utilizado 
na Câmara Federal, no Senado e podemos colocar aqui definitivamente, porque 
não tem limite. 
 
Presidente – Mas, Dr. Moreno, na verdade já temos os instrumentos para esse 
tipo de coisa, o que deve ocorrer e acredito que o Dr. Caio vá tomar esse tipo de 
atitude, acho que temos que passar, todos nós, pais, mães, o Conselheiro 
Alexandre Brazolin falou muito bem, não estou aqui até meia-noite para entrar 
em qualquer rede social e ser xingado sei lá do que aí que ele falou. Então, isso é 
um absurdo, é o fim do mundo. 
 
Antonio Moreno Neto – Entrei, com orientação, como o senhor falou daqui do 
Conselheiro que entende do assunto, com uma ação criminal contra o 
Conselheiro, depois de vários ataques, o senhor sabe bem a história. Parou, 
porque qualquer coisa que ele faça imediatamente vai ser condenado, e ele teve 
que parar. ... Mas eu tive que fazer isso, abrir um processo criminal, que é um 
absurdo. Acho que a gente tem que penalizar aqui no Clube e as Comissões 
Processantes, sem demérito nenhum, às vezes não prosseguem nesse sentido, 
porque é amigo, porque não sei o quê. Já sugeri que se fizesse uma comissão de 
ética dos ex-Presidentes, porque eles são de diversas origens de grupo político 
aqui, mas tem a experiência necessária para deixar o Clube lá em cima com 
relação a esse assunto.  
 
Presidente – Muito bem, vamos sempre analisar e aprimorar o que for 
necessário, sempre lembrando que acabamos de eleger uma Comissão que vai 
analisar pelo menos no âmbito do Conselho em grau de recurso esses tipos de 
coisas também. Vamos esperar que os resultados se mostrem favoráveis. 
 
Ana Paula Cassettari Musa – Apenas complementando o que foi dito, acho que 
talvez fosse cabível pensarmos em criar aqui no Conselho, que é uma coisa nova 
em nossas vidas a questão das redes sociais, uma legislação a respeito 
especificamente de rede social e comportamento do associado.  
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Presidente – Qualquer Conselheiro pode fazer uma proposta. Aproximando-se o 
horário regimental – meia noite, consultou o Plenário, que aprovou o 
prosseguimento da reunião para que fosse ouvido o último orador inscrito. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... Vi na Revista e alguns associados também, que 
temos 140 processos trabalhistas, estávamos pagando a uma empresa para 
cuidar desses 140. Fico contente que 32 tenham sido eliminados, mas gostaria de 
saber de cada área, quantas pessoas e qual o passivo que podemos ter com isso. 
Então, é um encaminhamento que estou pedindo a vocês. Também gostaria que 
a Comissão Financeira me passasse se isso é muito ou pouco. Agora é um elogio, 
tivemos aqui um belíssimo show do Alexandre Pires, 3 horas de show, todo 
mundo se divertindo, o nível do Pinheiros é esse: Alexandre Pires, tivemos Jon 
Secada, tivemos alguns shows fantásticos. Agora, com gramado protegido, com 
tudo perfeito, muito bonito, se usou para a Festa Junina, achei muito legal. Agora, 
não posso vir aqui e deixar de falar do que aconteceu na Copa do Mundo. 
Primeira coisa, quantos dias foi parado, bloqueado o Salão de Festas? São mais de 
30 dias, teria que vir ao Conselho. Segundo, uma coisa horrível, um pessoal que 
não tem nível, um evento sem nível nenhum, lá dentro até poderia ser bonito, 
mas o que aconteceu no entorno do Clube, inclusive presenciei junto com o 
Presidente Moreno uma pessoa quase agredindo um funcionário do Clube na 
porta do estacionamento. Por que o estacionamento custou R$ 30,00 e não R$ 
50,00, como é cobrado de todo mundo? Qual é a vantagem de termos conjuntos, 
inclusive um, que para minha filha é um palavrão, estampado em toda mídia do 
Clube, qual é a vantagem disso para o Clube? Será que esse dinheiro é tão 
importante para o Clube para entrar numa época dessas? Pessoal, estamos no 
Esporte Clube Pinheiros, esse tipo de pessoal não queremos aqui. Outra 
pergunta. Tivemos mais um jogo de futebol, senão me engano contra a Bélgica, 
que fizemos um telão e colocamos lá no campo de futebol. O campo de futebol é 
de grama sintética, na Festa Junina tem uma camada que protege a grama 
sintética do campo de futebol por um motivo, para não estragar o campo. Foi 
feito tudo isso para um jogo de futebol? Pelas fotos que vi em redes sociais não a 
protegemos. Qual foi o dano para o campo nesses dias? Quando foi feito esse 
campo teve um carinho muito grande em ter se o melhor que nosso dinheiro 
pudesse comprar. Para isso temos que tomar algumas precauções com o campo. 
Então, gostaria de saber, juntamente com um monte de pessoas, quais foram as 
precauções tomadas? Também outro assunto. Foram feitas duas comissões, uma 
para relatório de bares e restaurantes e outra para relatório chinês. A parte de 
restaurantes fez um relatório, não vamos conversar sobre esse relatório no 
Conselho? Quando esse assunto vem a Casa? Segundo, há um relatório 
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divergente entre três pessoas, três ex grandes Presidentes nesta Casa sobre os 
chineses. Não acredito que tenha nada errado, mas isso não virá a esta Casa para 
discutirmos? É de extrema importância, pessoal, não acho que tenha tido alguma 
irregularidade, só queremos saber o que foi feito. É só isso, Presidente. Muito 
obrigado. 
 
Presidente – ... Apenas respondendo rapidamente esses dois últimos 
questionamentos. Do chinês não virá para esta Casa, já está arquivado, inclusive 
por despacho do Presidente Collet, até porque não tem votação, não tem o que 
ser decidido, o ex-Presidente proferiu seu voto. Foi encaminhado aos 
Conselheiros e não há deliberação, não tem que vir a esta Casa, o processo está 
arquivado. O outro, bares e restaurantes, vou ver as conclusões do relatório e 
analisar oportunamente. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Obrigado, Presidente, mas discordo, é uma coisa de 
tanta importância, acho que deveria vir a esta Casa. 
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença 
e deu por encerrados os trabalhos aos cinco minutos do dia 31/07/2018. 
 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 688ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 27 de agosto de 2018. 

 
São Paulo, 28 de agosto de 2018. 
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