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ATA DA 692ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 17 
DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia dezessete de dezembro do ano dois mil e dezoito, em segunda convocação, às vinte horas, tendo 
assinado a lista de presença cento e sessenta e cinco 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 

Posse de Suplentes Convocados 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Associados: Grupo A – Suplente de 
2016: Gilberto de Campos Azevedo Filho, da Chapa Participação; Grupo B – Suplentes de 2018: 
Gisela Maria Lourenço Hoeppner e Marcos Konrad Hermann Suzbacher, da Chapa Nosso Clube 5 
Estrelas; e, Leonardo Comino Neto, da Chapa Unidos pelo E.C.P.. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Considerando que esta reunião não estava originalmente prevista e para celeridade 
dos trabalhos, Submeteu à votação e foi aprovado que nesta reunião seriam apreciados 
exclusivamente os itens 1 e 2 da Ordem do Dia, referentes, respectivamente, à apreciação da última 
ata e da escolha do projeto para revitalização do Salão de Festas e que no Expediente seriam apenas 
apresentadas as comunicações e proposições da Mesa. Prosseguindo, por proposta da Mesa foi 
consignado voto de pesar e observado um minuto de silêncio em razão do recente falecimento da 
Associada Alessandra Marina Vassellucci Corsino, irmã do Conselheiro Francisco Antonio 
Vassellucci Filho. 

 

Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, cartas 
enviadas pela Diretoria tratando das alterações em sua composição até maio de 2019. Reiterou que 
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a Secretaria do Conselho permanecerá fechada de 22/12/2018 a 01/02/2019, o mesmo ocorrendo 
com a Secretaria do Conselho Fiscal. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 691ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de novembro de 
2018. 

Presidente – Submeteu ao Plenário as seguintes retificações propostas pelo Conselheiro Andreas de 
Souza Fein: pág. 10/45: 08ª linha de cima para baixo: de: ….. passagem, inclusive a …. para: … 
passagem, há inclusive a …; 09ª linha de cima para baixo: de: … ano, então, o mesmo …, para: … ano, 
então, para o mesmo ...; 10ª linha: de: … para diminuição de pessoal ..., para: … para evolução de 
pessoal …; 12ª linha: de: …operacionais, ou o que se nota …, para: … operacionais, pouco se nota; 24ª 
linha: de: terão …, para: teriam …; 29ª linha: de: … esportivas as, para: … esportivas a; 37ª linha: de: 
R$44 milhões …, para: R$44 mil …; 40ª linha: de: … proposta, não se pode receber …, para: … 
proposta, não se a pode receber; 42ª linha: de: … digamos, meio como, para: … digamos, como; Pág. 
11/45: 01ª linha: de: … . Continuando, a menção …, para: … . Continuando, há menção; 08ª linha: de: 
… ainda há de se despender? …, para: … ainda há a despender? …; 14ª linha: de: …Conselheiros só 
puderam …, para: … Conselheiros só o puderam …; 21ª e 22ª linhas: de: … ao senhor, ou uma 
próxima Diretoria, que …, para: … ao senhor e ao próximo Presidente da Diretoria, que …; 22ª linha: 
de: …que compõe este Pleno atual, ..., para: …que compõe nosso Pleno atual, …; 34ª linha: de: … o que 
falei nessa se …, para: … o que falei nela se …; 35ª linha: de: … continuada. Perceber otimizações …, 
para: … continuada. Perseguir otimizações …. Não havendo manifestação em contrário, declarou a 
Ata aprovada, com as retificações supra. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-48/2018 – Exame, discussão e deliberação do 

Conselho Deliberativo para escolha de um dos quatro projetos selecionados pela 
Diretoria a partir de Concurso específico para tanto realizado, objetivando a 
revitalização do Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros. 

Presidente – Foram ouvidas as Comissões Permanentes de Obras, Financeira e Jurídica e os Srs. 
Conselheiros convocados receberam cópia integral do processo, inclusive desta vez por meio 
eletrônico para todos, para melhor visualização dos projetos encaminhados. Inicio, agradecendo 
imensamente aos Srs. Conselheiros presentes, que deixaram compromissos particulares para 
participar da nossa reunião, que é uma questão relevantíssima para o nosso Clube. Também gostaria 
de, publicamente, cumprimentar e agradecer as Comissões Jurídica, de Obras e Financeira por terem 
analisado o processo e proferido pareceres extremamente bem elaborados, dentro de um prazo 
extremamente exíguo, para que pudéssemos realizar esta reunião, enfim, todos os componentes 
realmente fizeram um trabalho maravilhoso, Dr. André Fragoso vejo aqui, Dr. Renato, Dr. Riskalla, 
enfim, todos cumpriram seu mister com bastante afinco. Também esclareço que encerrados os 
debates, há vários Conselheiros inscritos, o Presidente Roberto Cappellano se dispôs a prestar os 
esclarecimentos que forem necessários sobre os projetos apresentados, as dúvidas que os 
Conselheiros eventualmente tiverem. 
 
André Riskalla de Miranda – Manifestou-se na condição de Presidente da Comissão de Obras, 
dizendo o seguinte: Venho à tribuna para ratificar o parecer da Comissão de Obras sobre a questão 
em pauta, ou seja, a escolha de uma das quatro propostas selecionadas no concurso. Como consta no 
seu Regimento Interno, a Comissão de Obras, assessora do Conselho Deliberativo e da Diretoria tem 
como competência, entre outras, pronunciar-se sobre questões de engenharia, arquitetura e obras 
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do Clube; opinar e acompanhar concursos de arquitetura e concorrências para construção de obras 
no todo ou em parte. Portanto, exercemos nossas competências, como fizemos, a convite da 
Diretoria. A Comissão de Obras participou ativamente do concurso do projeto do Salão de Festas, 
colaborando nas reuniões de levantamento das necessidades, bem como na indicação de escritórios 
de arquitetura para participar do concurso. Além disso, participei como jurado no concurso, 
representando a Comissão de Obras. O concurso foi realizado no dia 13 de novembro, com 
apresentação de 10 propostas. E após extensas deliberações e pela excelência das mesmas 
selecionamos quatro para apreciação e escolha final do Conselho Deliberativo. A Comissão de Obras 
fez seu parecer técnico sobre cada proposta apresentada, oferecendo suas sugestões de melhoria. O 
referido parecer encontra-se no material enviado aos senhores e acho que não há necessidade de 
repetir. Independentemente de qual proposta o Conselho Deliberativo optar, esta será aperfeiçoada 
nas próximas revisões para atender às expectativas e anseios do corpo associativo. O Conselho tem a 
imensa responsabilidade de escolher a melhor proposta hoje, pensando no Clube para os próximos 
50 anos. Temos que olhar para frente. O Pinheiros tem que ter um Salão de Festas que represente o 
seu melhor. Facilidade de acesso, integração com as demais áreas, criação de novos espaços sociais e 
que seja motivo de orgulho de nossa história de 119 anos. Hoje é uma data muito importante. 
Estamos escolhendo a proposta pelo Conselho Deliberativo, órgão máximo de representação dos 
associados. Todos os associados e associadas estão aqui representados por vocês. Votem pensando 
no desejo do associado. 
 
José Manssur –... Por meio de ofício protocolado em 26 de novembro deste ano, a Diretoria 
solicitou, Sr. Presidente “Apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo para aprovação e 
definição da concepção arquitetônica a ser adotada para que os estudos e projetos possam ser 
desenvolvidos notadamente para o imediato protocolo na Prefeitura Municipal de São Paulo dentro 
dos prazos aplicáveis e previstos no referido órgão”, confira-se fls. 5. A referida solicitação foi 
apresentada em caráter de urgência, circunstância que justifica a convocação da presente reunião, 
do órgão maior de nossa Instituição, permitindo-me acrescer condição de urgência a da alta 
relevância, que a teor do §2º, do Art. 41, do Estatuto Social, permite inclusive que o Conselho 
Deliberativo venha a funcionar se necessário for em sessão permanente, como, aliás, requerera em 
julho passado. E este binômio, Sr. Presidente, urgência e relevância faz se presente, por isso que 
necessária no desenvolvimento do projeto, do estudo a instruir a documentação necessária a ser 
protocolizada na municipalidade paulistana, como forma de evitar o risco em curto prazo de início 
de um novo processo de tombamento do Salão de Festas. Ameaça que ainda paira sobre nosso 
patrimônio, mesmo após haver o Conselho Deliberativo, legítimo representante do quadro 
associativo, deliberado contrariamente à pretensão de tombamento, que especificamente, no que 
tange ao bem de nossa Instituição, buscava este pedido desabrido de tombamento, instituir uma 
servidão, que como sabemos é limitativa do direito de propriedade. Este introito, eu vou chegar no 
tema, Sr. Presidente, entendi que se faz necessário. Esta pretensão foi rejeitada em histórica decisão 
adotada pelo CONPRESP, que acolheu as razões defensivas apresentadas pelo Esporte Clube 
Pinheiros, muitas delas sustentadas nesta tribuna pelos ilustres Conselheiros Pedro Paulo de Salles 
Oliveira, Angélica Prochaska e singelamente por quem ora vos fala. E a confirmação do 
reconhecimento do CONPRESP das razões tecidas pelo Esporte Clube Pinheiros, é bom que todos 
saibam, muito embora tenho certeza que conhecem, fortes no sentido de demonstrar que se afigura 
incabível o tombamento do Salão de Festas, como antes fora devidamente requerido, reconheceu o 
próprio ilustre Presidente do CONPRESP, engenheiro Cyro Laurenza, quando em entrevista por ele 
concedida ao jornal Estado de São Paulo e constante em sua edição de 30/9/2018, cujo inteiro teor 
vou passar às dignas mãos de V. Sa. para que instrua, se é que já não há, este singelo e modesto 
depoimento. E o presidente do CONPRESP, é bom que os senhores saibam, ao responder pergunta 
específica sobre o tema, assim asseverou, perguntou, e estou no introito, perguntou a jornalista: 
Neste ano foi muito questionada a decisão de recuar no tombamento do Salão do Clube Pinheiros da 
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zona oeste, uma mudança de opinião num intervalo de três meses não demonstra que há pouco 
tempo e espaço para discussão das decisões? Ao que o senhor presidente, Dr. Pedro Paulo, 
respondeu: É importante esclarecer um fato, não houve volta atrás, o processo de tombamento tem 
como etapa prevista em lei o pedido de reconsideração. Os dados técnicos desenvolvidos no 
processo elaborado por alguns anos não correspondiam à real condição de existência do imóvel 
como concebido. Visitei então o Clube para conhecer o que restava da obra que conheci há 50 anos e 
nunca mais tinha visitado. Verifiquei que a abertura da Avenida Faria Lima tinha destruído a 
excelente concepção arquitetônica daquela época. Convidei os Conselheiros a uma visita em acordo 
com a Diretoria do Clube. Em nova reunião reverteu-se a decisão. É muito simples, corrigir com 
integridade e informações precisas. Nada obstante, Sr. Presidente, e pegando por analogia uma frase, 
segundo o qual “O preço de tudo é a eterna vigilância”, fiz esse introito para mostrar que apesar 
deste reconhecimento agora público do presidente do órgão afigura-se de relevância esta reunião, 
longe das paixões políticas. Por isso que o único sentimento que com todo respeito há de presidir 
esta histórica reunião e a deliberação, é o de antepor a tudo os sublimes e sagrados interesses do 
Esporte Clube Pinheiros e do seu notável corpo associativo. Os estudos de viabilidades para o Salão 
de Festas, Sr. Presidente, foram efetuados consideradas as diretrizes do Plano Diretor de 
Desenvolvimento, que fora elaborado na gestão, houve antes outros, Dr. Rudge, Dr. Arlindo, este 
último elaborado na gestão do Presidente Antonio Moreno Neto. Aprovado por este Conselho e que 
foi objeto de reapreciação por um Conselho revisor, sob a coordenação do ilustre engenheiro 
Tonissi, que com o zelo e acuidade habituais fez constar desse trabalho revisional, 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. E é 
isto que se constata hoje. Todas essas considerações, Sr. Presidente, como dissera, justificam às 
inteiras a meu sentir, a presente reunião, específica, como constou da respectiva convocação, muito 
bem lida pelo senhor para exame, discussão e deliberação do Conselho Deliberativo para escolha, 
este é o verbo a presidir a nossa atuação hoje, o verbo escolher, um dos quatro projetos selecionados 
pela Diretoria, a partir de concurso específico para tanto realizado, objetivando a revitalização do 
Salão de Festas de nossa Instituição. Deste modo, Sr. Presidente, a escolha de um dentre os quatro 
estudos apresentados não caracteriza aprovação para execução da obra, não caracteriza aprovação 
para execução da obra, que depende de autorização específica do Conselho e que será convocado 
para tal fim, após a apresentação dos projetos, cronograma e orçamento devidamente concluídos, 
com os pareceres das Comissões interferentes. Por isso que serão para tanto utilizados os recursos 
do Fundo Especial a exigir estrita observância do disposto do Art. 152, incisos I e II do Regulamento 
Geral. Aliás, nesse sentido ponderou a própria Comissão Jurídica. As Comissões Permanentes, Sr. 
Presidente, como o senhor muito bem salientou, Jurídica, Financeira e de Obras do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria, órgãos auxiliares, manifestaram-se a respeito do tema. Quanto à 
Comissão Jurídica houve, dito pelo próprio subscritor, uma pequena ressalva, digno subscritor Dr. 
Renato Corrêa Meyer Marino, que honra aquele colegiado e por quem nutro especial admiração, 
pequena ressalva quanto à modalidade licitatória, concurso, observada pela Diretoria, mas a sentir 
de S. Sa., sem maiores detalhes ou especificações, que deveriam ser melhormente explicitadas. Vossa 
Senhoria, Sr. Presidente, já se antecipou e neste ponto também vou requerer a presença do digno Sr. 
Presidente da Diretoria para que ele esclareça esta matéria. Muito embora, Sr. Presidente, a 
Comissão de engenheira, como o eminente engenheiro Riskalla que acabou de salientar, ela diz 
expressamente, às fls. de seu parecer: A Comissão de Obras participou ativamente do concurso. 
Inicialmente participamos das reuniões de levantamentos de necessidades conjuntamente com os 
demais envolvidos. Indicamos cinco escritórios de arquitetura, os quais a Diretoria e a Curadoria 
escolheram três. E por fim, fomos convidados para sermos julgadores do concurso, representado 
pelo Presidente André Riskalla de Miranda, que confirmou isto aqui, acentuando inclusive que 
atuara como jurado neste concurso. Então, com essas explicações entende que esta consideração da 
Comissão Jurídica é passiva de sanação neste momento, Sr. Presidente.Prossigo, Sr. Presidente. A 
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Comissão Financeira também se pronunciou, presente suas específicas atribuições, que em breve 
resumo assim apreciou as propostas finalistas. Proposta 1: envolve a preservação praticamente 
integral do Salão de Festas. A área construída é de 7.013 metros e a estimativa de investimento R$24 
milhões. A Proposta 2 envolve um grau intermediário de intervenção, com demolição parcial da 
estrutura. A área construída é cerca de 2.000 m² menor, mas a estimativa de investimento é de 
R$700 mil a maior do que a primeira. A terceira, Sr. Presidente, envolve um grau intermediário de 
intervenção, tal qual a segunda, com demolição parcial da estrutura atual do Salão de Festas e cria 
uma nova edificação e anexa voltada à Rua Tucumã. A área construída é menor do que a primeira em 
500 metros, maior do que a segunda e igual dimensão. E a estimativa é maior do que todas as duas 
anteriores, cerca de R$1,5 milhão da primeira e R$800 mil da segunda, totalizando R$25,5 milhões. 
E finalmente a quarta, envolve o maior grau de intervenção, mantendo a forma e parte estrutural do 
Salão, que seria recoberta com uma nova “pele” – A pele está entre aspas, prefiro que seja recoberta 
com os materiais próprios de uma construção: argamassa, tijolos e outros quejandos; de pele não – 
Área construída 9.900 m², maior do que as três primeiras. E a estimativa em cerca de R$14 milhões 
superior a todas as anteriores, portanto, totalizando R$39 milhões. Finalmente, Sr. Presidente, a 
Comissão de Obras e nessa me atenho, Sr. Presidente, às suas considerações. A que vou ler serve 
para praticamente todas, diz que todas as propostas atenderam a maioria das premissas do 
programa de necessidades, principalmente no que se refere à integração estética e funcional do 
Salão de Festas, ao quadrilátero social e ao Clube, valorizando seus espaços ao ar livre, além de 
promover a ligação com o estacionamento Faria Lima via subsolo. Só na quarta é que é alterado este 
diagnóstico, onde está dito que haverá uma via passarela elevada. E aqui, todas as demais falam 
“Ligada com o estacionamento via subsolo”. E aí vem: esta proposta que criou uma denominada 
praça da cidade deveria ser melhor avaliada, por estar suprimindo, e aí já fala, suprimindo uma área 
importante e valorizada do Clube, que poderia ser utilizado apenas pelo corpo associativo. Então, a 
primeira fala em supressão de área. A segunda, leio, é a mesma consideração que fiz com relação a 
primeira, mas diz que devem ser avaliadas duas situações: o acesso de veículos ao Salão de Festas 
apresenta existência de pontos de conflito com a saída de veículos do estacionamento da Faria Lima. 
E a localização dos sanitários, do Salão de Festas, do piso e do subsolo dificulta a acessibilidade dos 
associados. A terceira, Sr. Presidente, está dito pela engenharia que fere um dos princípios do Plano 
Diretor de Desenvolvimento, com ausência de alternativa para acesso direto ao estacionamento 
Faria Lima. Essa proposta também criou uma área externa que deveria ser melhor avaliada, por 
estar suprimindo uma área importante e valorizada do Clube, que poderia ser utilizado apenas pelo 
corpo associativo. E a quarta, finalmente, diz que atendeu as premissas que dissera, que projetou 
uma via passarela elevada. E na perspectiva indicada deverá ser evitada a possibilidade de o público 
externo ter acesso ao perímetro do terreno do Clube, com exceção de locais para embarque e 
desembarque. Começo, Sr. Presidente, para fazer uma pequena e singela proposta preliminar, mas 
que com maiores luzes com absoluta certeza será apresentada por um ilustre Conselheiro que virá à 
tribuna, porquanto assim me dissera, que é a seguinte: nas quatro propostas existe a obliteração, a 
supressão de uma das quadras de Tênis, parece que é de nº 24, nas quatro. Então, como este é um 
mero estudo, um mero ato de escolha de um estudo às finalidades de protocolização que não obsta, 
não obstaculiza à Diretoria apresentar um projeto diferente, maior, melhor, enfim, que quando este 
projeto da Diretoria vier a Casa, ele venha e é esta a proposta, já considerando a recolocação desta 
quadra, a fim de que não venhamos a suprir os afeiçoados, os praticantes de Tênis, que já foram um 
pouco prejudicados quando da construção do estacionamento, de mais um equipamento que temos 
e que faz evidentemente frente às nossas necessidades. Então, fica esta proposta de apresentação 
em oportuno tempore pela Diretoria da recolocação deste equipamento. E vou concluir, Sr. 
Presidente, tomando uma liberdade, uma ousadia, que a deliberação desta Casa para fins e efeitos de 
direito adquirido seja, se pela aprovação, no sentido de que o Conselho deliberou por unanimidade 
ou por maioria, escolher um estudo que servirá de instrução ao pedido de protocolização de 
requerimento para – Por isso que fiz o introito – nada obstante estas considerações a respeito do 
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tombamento, atender preceitos da prefeitura no sentido de demonstrar a ela, municipalidade, que 
medidas estão sendo adotadas nesta histórica e mais que centenária Instituição, visando à 
preservação de seu patrimônio próprio, como lhe assegura a Constituição. E que esta escolha não 
haverá de conferir direito adquirido no sentido de que escolhido é isto que se deve fazer ipsis 
litteris, porque como dissera e como ponderou a Comissão Administrativa, de Engenharia e a 
própria Comissão Jurídica, nada impede que esta gestão, ou as que a sucederem venhar a apresentar 
um projeto de execução que será extensivamente discutido neste Clube. Estes limites, Sr. Presidente, 
entendo de imprescindível necessidade para que não haja apenas uma deliberação: foi escolhido o 
estudo 8 e amanhã se porventura houver alguma alteração, quer de grande porte, quer praticamente 
na totalidade ou em menor porte, venha a outorgar ao autor deste estudo alguma reivindicação no 
sentido de que aprovado aqui deveria ser observado. Assim, e reservando-me já, descarto duas 
Propostas: a terceira porque fere um Plano Diretor aprovado na gestão do Dr. Antonio Moreno Neto 
e revisado aqui pela atual Diretoria, engenheiro Tonissi, como dissera. A primeira, porque é de uma 
pequena abrangência. A segunda, Sr. Presidente, embora seja muito difícil encontrar-se a virtude no 
meio, mas in medio virtus estou ponderando com relação a segunda. A quarta vou ouvir os mais 
doutos, porque é de uma abrangência tão grande, que se vier a ser executada, tenho receio, talvez, no 
outono de minha vida já não veja mais, de que no futuro, daqui a alguns anos tenhamos alguma 
dificuldade de vir numa eventual necessidade a fazer alguma obra necessária nesse equipamento. 
Então, com essas considerações, Sr. Presidente, me reservando para o voto no momento certo da 
votação, agradeço a sua atenção e peço licença para responder ao questionamento do ilustre 
Presidente de sempre Francisco Carlos Collet e Silva. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – ... Dr. Manssur, iria fazer uma manifestação sobremodo 
semelhante à que o senhor fez. ... O senhor fez com muito mais propriedade, mas muito semelhante. 
Fica para mim também, Dr. Manssur, que além de eventual escolha aqui pelo Conselho hoje de um 
dos estudos, não criar um direito adquirido para que seja exigida assunção daquele estudo, que não 
chega mesmo a ser um projeto, isso não poderia haver agora, seria uma situação que estaríamos 
praticamente antecipando uma votação futura, ainda não realizada de deliberação de verbas. Mas é 
interessante os estudos feitos, inclusive com estimativas razoáveis, e tudo mais. Então, estou 
fazendo uma consideração também, Dr. Manssur, na esteira do que o senhor fez, queria que 
comentasse acerca dela. ... É o seguinte, Dr. Manssur: o projeto é algo dinâmico, evidentemente que 
vai sendo aperfeiçoado conforme as necessidades vão se apresentando, sugestões vão sendo feitas. 
Quer dizer, é algo que demandará por certo aperfeiçoamento. Não devem ser nenhum desses 
estudos entendidos como definitivos, até porque não sei, teremos que fazer algo no momento 
oportuno que viesse ao encontro das possibilidades do Esporte Clube Pinheiros. Então, queria que o 
senhor comentasse sobre essa questão dinâmica de aperfeiçoamento de projetos e se isso se insere 
de certa maneira na sua manifestação. Muito obrigado. 
 
José Manssur – É uma honra ouvi-lo. O senhor sabe, Dr. Collet, o senhor brilhantemente, nós 
singelamente, o tempo é inexorável, Dr. Vita, e sei que é implacável, Presidente, então, procurei 
rapidamente, não é muito meu estilo, porque até falara com o senhor antes, tinha receio, Dr. Collet, 
de exaurir meu tempo e me tornar inconveniente. O que o senhor fala é de uma propriedade 
extraordinária, como sempre. O Art. 152, por mim referido do Regulamento Geral, Dr. Collet, diz: o 
Fundo Especial será aplicado exclusivamente – Vamos necessitar do Fundo Especial – na execução 
de obras, reformas e outras destinações ou aquisições de áreas para outras modalidades, sempre 
mediante prévia autorização do Conselho. E eu dissera sim, inciso III, honrado Sr. Presidente, Dr. 
Collet, porque pode ser a hipótese de investimentos e empreendimentos de caráter lucrativo, se 
amanhã viermos a alugar este Salão, que proporcione renda extra ao Clube, aprovados pelo 
Conselho Deliberativo. Então, seria uma usurpação de competência, e o senhor coloca sempre com a 
propriedade que lhe é peculiar, se decidíssemos aqui algo definitivo, ele é dinâmico. Este projeto 
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apreciado por esta douta Diretoria, aquele que vier a ser escolhido, estudo preliminar ou pela que a 
suceder poderá vir a sofrer alterações de fundo, de forma, que compete à engenharia. Por isso, Dr. 
Collet, que tomei a liberdade, após um longo estudo durante esta semana, de ousar – O advogado é 
um eterno ousado, Presidente – de ousar sugerir a V. Sa. que quando da deliberação, nos parâmetros 
ditos aqui por mim singelamente, com maior propriedade pelo Dr. Collet, que ele não o torna uma 
situação de definitividade, é simplesmente a escolha de um estudo para instruir a protocolização de 
um requerimento à comuna paulistana, para mostrá-la que o Esporte Clube Pinheiros está ativo na 
busca de uma solução, não a desabrida do tombamento, que como mostrei nos prolegômenos aqui 
ditos, ele me parece já estar completamente afastado, mas apenas e tão somente para mostrar que 
este Clube é cioso ou consciente de suas obrigações e na defesa de seu patrimônio, que em última 
análise, Sr. Presidente, é patrimônio não do Esporte Clube Pinheiros, mas é um patrimônio sócio 
esportivo cultural, educacional da nação brasileira.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Endosso a manifestação. Obrigado. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – ... Me preocupa um pouco, tanto no material que recebi 
quanto na sua explanação a ideia de que estamos aprovando uma coisa apenas para protocolar e não 
com a seriedade que a coisa merece. Então, acho que é importante que seja colocado que realmente 
estamos aprovando algo que não é para ganhar o tempo, porque com isso atrapalhar, porque aí... 
 
José Manssur – Não, absolutamente. 
 
André Franco Montoro Filho – ...pode ser alegada má fé do Esporte Clube Pinheiros nessa 
aprovação. Estamos fazendo somente para burlar a lei ou para impedir ação dos órgãos. Não, 
estamos fazendo porque achamos isso prioritário e importante. E nessa mesma direção quero, 
eterno Presidente, a decisão que tomarmos hoje não é, acho que V. Sa. exagerou no ponto de dizer 
“Não, é uma coisa que pode mudar”. É claro que pode mudar, pode haver outras alterações. É 
fundamental que o projeto venha aqui. Mas se vamos aprovar uma coisa e aprovar de uma forma 
séria é aquilo que é para ser feito. Se houver um fato que mande, que exija, que indique outra 
alternativa, está certo, mas estamos votando com responsabilidade naquela proposta, que com todo 
conhecimento que hoje temos, gostaríamos que fosse a aplicada aqui, sem abrir mão do direito de 
julgar isso lá para frente, que vem o orçamento maior, vêm algumas alterações, etc., mas essa é uma 
decisão de responsabilidade, séria e não algo apenas para ganhar tempo. 
 
José Manssur – Permita-me responder. Com relação a sua primeira indagação da seriedade, como 
todos os assuntos que vêm a este Colegiado, estou plenamente de acordo com o senhor. Temos a 
responsabilidade do cargo que ocupamos de deliberar, e é uma deliberação histórica. Até ia me 
reportar a uma que houve nos idos de 50 nesta Casa, que também seria histórica, mas, enfim, 
aconteceu, é uma deliberação histórica de aprovação de um estudo que define qual a destinação a 
ser dada a este equipamento do Esporte Clube Pinheiros. 
 
André Franco Montoro Filho – Que está ultrapassado, com uma série de problemas. 
 
José Manssur – No segundo ponto o senhor acabou de me completar. Como ele está defasado 
iremos observar aquilo que será aqui aprovado, mas, por exemplo, faço uma proposta, qualquer um 
que for aprovar, ele suprime uma quadra de Tênis, então, já coloco como proposta que a Diretoria 
quando vier já adeque uma nova localização para esta quadra. Então, já vai alterar o projeto. E como 
o senhor bem colocou e salientamos, seria uma usurpação da competência do Conselho na 
disposição do Art. 152, incisos II e III, se déssemos aqui, Professor André Franco Montoro, uma 
aprovação definitiva, porque depende. Então, o senhor me corrigiu, talvez não tenha sido muito feliz, 
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a aprovação do item 1 é nos limites perfeitamente colocados pelo senhor, com a maior seriedade um 
estudo que vai demonstrar qual destino que vamos dar. Agora, como será esse destino, ele não 
precisa ser estático na forma como aprovado, mas estável como aqui deliberado, com os acréscimos 
e as ponderações que no momento oportuno viermos a ter. São com estes limites, com as luzes que o 
Professor André Franco Montoro Filho me deu, que respondo este aparte. 
 
Berenice Gazoni (aparte) – ... Queria dizer e acho que isso também complementa a colocação do 
Dr. André, que a própria Diretoria, na carta na qual encaminha ao Presidente, no seu parágrafo final, 
exatamente o que reforça a sua propositura, que diz que “Reforçamos, por fim, que aprovação e 
definição da concepção arquitetônica não se caracterizam como aprovação para execução da obra. 
Processo que depende de autorização específica do Conselho Deliberativo e que será solicitada, 
portanto, no futuro, no decorrer de 2019, após os projetos, cronograma e orçamento devidamente 
concluídos”. Assim entendo que a sua propositura está perfeitamente de acordo, inclusive com a 
proposta da nossa Diretoria. 
 
José Manssur – Perfeitamente. 
 
Berenice Gazoni – E queria, como tenista que sou, agradecer a sua propositura da colocação da 
quadra de Tênis, porque caso o senhor não fizesse o faríamos com certeza. 
 
José Manssur – O ilustre engenheiro que como 7º orador falará com maiores luzes, ele apresentará 
proposta. Quero dizer que com a sua colocação fica completa aquilo que singelamente apresentei 
como linhas gerais. Agradeço, Dra. Gazoni e apresento de novo meus respeitos e minha admiração 
pela sua participação já neste Conselho, que tem me calado muito fundo. 
 
Berenice Gazoni – Muito obrigada.  
 
Cândido Padin Neto (aparte) – .. o senhor sempre brilhante nas suas colocações. Só um adendo em 
termos técnicos. Protocolado nós temos um prazo para início de obra. 
 
José Manssur – Prazo para início de obra sim, mas para protocolar na municipalidade não consegui 
ver em nenhum código esse prazo.l 
 
Cândido Padin Neto – Não. 
 
José Manssur – Temos aquele provérbio “O preço de tudo é a eterna vigilância”. Sejamos vigilantes, 
embora vou passar para meu estimadíssimo Presidente o inteiro teor da entrevista do presidente do 
CONPRESP, que é público. 
 
Cândido Padin Neto – Que não vi nas Comissões, mas temos que seguir alinhados com o parecer 
técnico. Até nas Comissões não vi quais os projetos estariam mais ou menos alinhados. 
 
José Manssur – Isso requeri ao Sr. Presidente, que ele venha explicar para sanação daquilo que o Dr. 
Marino falou. 
 
Cândido Padin Neto – Talvez até interessante vir antes de fazermos qualquer julgamento. 
 
José Manssur – Perfeito. 
 
Presidente – Não, ele irá ao final. 
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José Manssur – Vou deixar o jornal ao senhor. 
 
Presidente – Obrigado, Dr. Manssur. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Inicialmente, Sr. Presidente, iria também levantar alguns 
aspectos aqui que já foram salientados pelos Conselheiros que me antecederam. Notadamente o 
Conselheiro Manssur com o brilhantismo de sempre suscitou as questões jurídicas e também 
abrangentes, que concordo integralmente, inclusive com os apartes do Conselheiro Collet e também 
da Conselheira Berenice Gazoni com relação à reposição da quadra de Tênis. Certamente os tenistas 
tenha esse pleito. Queria rapidamente para não tornar repetitivo e dar oportunidade a outros se 
manifestarem, sobretudo a Diretoria também, para trazer aqui uma posição da Diretoria com 
relação a essa proposta, com as propostas que estão sendo colocadas aqui, mas um aspecto 
extremamente positivo do chamado pedido de tombamento. Se não fosse o pedido de tombamento 
feito por mais, e particularmente não concordava com o tombamento, que pese a respeito as 
posições contrárias, mas se não tivesse aquele pedido de tombamento certamente hoje não 
estaríamos aqui discutindo essa questão. Sou Conselheiro há 20 anos, completei 20 anos como 
Conselheiro e há 20 anos a gente ouve falar que nesta Casa e também nas alamedas do Clube a 
necessidade de uma revitalização do Salão de Festas. O Salão de Festas é uma das poucas 
possibilidades de receitas alternativas do Clube. Hoje, como bem salientado aqui pela Diretoria, no 
material que nos enviou, também faz parte do relatório da Comissão de Obras, ela faz menção, hoje 
apenas 12% é a taxa média de ocupação do Salão de Festas. Se fizermos uma revitalização daquele 
Salão podemos aumentar para 50%, de acordo com os estudos realizados. E a Diretoria também em 
seu relatório coloca que o principal da obra é justamente trazer mais conforto ao associado que usa 
o Salão de Festas nos eventos realizados pelo Clube. Então, é toda essa discussão com relação ao 
tombamento que se deu fora do Clube nos colocou hoje nessa situação, em que a Diretoria e o 
Conselho também, tanto é que estamos aqui para discutir alternativas e projetos, colocar o dedo na 
ferida de algo que era muito discutido e suscitado pelos associados e pelos Conselheiros há muitos 
anos, para resolvermos essa situação. Como bem salientado pelo Dr. Manssur e também aqui pelo 
Conselheiro Collet, essa aprovação que vamos fazer hoje não vincula qualquer projeto, 
especificamente a destinação de verba. Isso daí será oportuno, aliás, o próprio parecer da Comissão 
Jurídica, que peço licença para ler esse trecho, parecer exarado pelo Conselheiro André Reali 
Fragoso, diz ele: Não custa aqui repetir que a deliberação pretendida pela douta Diretoria não 
caracteriza como aprovação para execução de qualquer obra com a utilização do Fundo Especial de 
Investimentos. Processo que depende da autorização específica do Conselho Deliberativo, nos 
termos do inciso II, do Art. 152, do Regulamento Geral. Portanto, oportunamente esta Casa voltará a 
discutir uma destinação de verba para a obra que vamos fazer ali no Salão de Festas, revitalização. 
Então, queria apenas dizer que esse aspecto positivo de toda essa celeuma envolvendo o 
tombamento, que digo aqui que particularmente já disse e repito, não sou favorável ao tombamento, 
mas respeito as posições em contrário, mas o aspecto positivo é que hoje estamos aqui, depois de 
muitos anos e muitas discussões, resolvendo esse problema, pelo menos dando um caminho para o 
Clube resolver esse problema, que é um problema interno nosso e que não deve, em minha opinião, 
a municipalidade dar a diretriz que o Clube ao longo da sua história centenária sempre tomou 
medidas positivas, não só interna corporis, mas também para toda coletividade, até do esporte 
nacional, né? O que seria do País hoje, do esporte brasileiro sem os clubes sociais esportivos, 
sobretudo o Esporte Clube Pinheiros. Então, esse é um aspecto positivo e fico muito feliz que depois 
de muitos anos estamos aqui. Parabenizo a todos, o trabalho das Comissões e da Comissão de Obras, 
especificamente que se deteve, e também a Comissão do chamado Concurso, que trabalhou bastante 
para trazer hoje aqui essas possibilidades. Particularmente, me simpatizei por duas, que é de nº 2 e 
nº 4, que ainda não decidi. Oportunamente vou decidir em qual delas vou votar. Muito obrigado.  
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Marcelo Faisal Cury – ... Pessoal, está muito gostoso ver esse debate. Foi bastante sofrido para mim, 
para dizer bem a verdade, foi um dos projetos que mais me seduziu e me chamou atenção. E tenho 
certeza que a maioria das pessoas que está aqui não conhece intimamente os projetos. Ouve-se falar 
do 2 e do 4, e tem sentido. A Proposta 1 não enobrece. A Proposta 3 resgata o risco do tombamento, 
que não nos interessa. A Proposta 2 é muito boa, mesmo levando para a Faria Lima as docas. Mas ao 
mesmo tempo digo que a Faria Lima não é de interesse visual: é uma rua contaminada, poluída, 
temos uma faixa de ônibus. Então, para a gente perde um pouco a relevância. Então, dentro desse 
cenário sobra entre a 2 e a 4 a decisão. Estamos aprovando o projeto ou a verba? Deixo para vocês 
definirem. Muito obrigado.  
 
Andreas de Souza Fein – ... Confesso que estou um pouco decepcionado, desapontado com esse 
processo. Em nome de um direito de protocolo, instrumento para se impedir o novo processo de 
tombamento do nosso Salão de Festas, instrumento de eficácia contestada por muitos, nós 
assistimos um processo dominado pelo açodamento. Açodamento que se reflete na ausência de 
qualquer consulta aos associados acerca do destino dessa importante área. Na reunião do dia 30 de 
julho passado, em que foi apresentado estudo sobre alternativas do Salão, diversos Conselheiros, eu, 
inclusive, salientamos fosse feita uma tal pesquisa nesse sentido. Nada foi feito. Pelo contrário, todo 
processo passou de forma totalmente opaca aos associados, que dele nada souberam. Açodamento 
que se reflete no material paupérrimo de informação que foi entregue ao Conselho. Se o problema 
fosse apenas fazer um protocolo, um projeto da prefeitura, como se insinuou naquela reunião de 30 
de julho, para que o Concurso? Certamente teve despesas. Voltando, se o objetivo fosse apenas 
protocolar poderíamos fazer um projeto internamente paralelamente conduzindo a pesquisa. Além 
dessa decepção tenho certo desconforto para decidir com base no material recebido, como já disse, 
parco em informações. Em 30 de outubro de 2017, na 678ª Reunião desta Casa e em 29 de janeiro de 
2018, na 681ª Reunião, apresentei diversas falhas no procedimento licitatório dos projetos do 
Centro de Bem-Estar e Saúde e do CCR. Meu desconforto vem da constatação que diversas das não 
conformidades apontadas naquelas reuniões se repetem nesse processo. Não sou apenas eu que 
aponto inconsistências, o próprio voto divergente da Comissão Permanente Jurídica é bastante 
eloquente a apontar falhas procedimentais. Entre outros problemas, além da já apontada ausência 
de consultas aos associados, observo os seguintes: análise de 10 projetos em apenas um dia pelo 
júri. Não vejo nenhum reporte daquela ata, não vejo nenhuma ata daquela reunião, não vejo 
nenhuma ata da reunião que mostra como é que se chegou na escolha desses quatro projetos. Há um 
desenquadramento de três dos projetos na especificação da área construída. O edital, que deveria 
até ter sido entregue aos Conselheiros, mas não foi, estabelece 5.000 m². E apenas um atende essa 
especificação. Desenquadramento total de um dos projetos na especificação do valor da obra. O 
edital estabelece R$25 milhões e um dos projetos prevê R$39 milhões. Resumindo, na prática temos 
apenas um projeto que se enquadra no edital. A escolha por este Conselho fica prejudicada pela falta 
de alternativas. Adicionalmente vejo outros problemas. A participar da escolha somos análogos a um 
júri, portanto, devíamos ter recebido o edital entregue aos concorrentes. O PDD indica que se deve 
aumentar as áreas de esportes. Nenhum dos projetos o faz. Vejo também em função de que se 
propõe a diminuição da área esportiva, vejo uma ausência do parecer da Comissão de Esportes: 
elimina uma quadra do nosso parque, a Comissão de Esportes deveria ter sido ouvida também. Vejo 
também, prezados colegas, o descumprimento do parágrafo 4º, do Art. 64, Regimento Interno da 
Diretoria, que diz que os procedimentos licitatórios, quer sejam convites, tomadas de preço, 
concorrências e pregões deverão, pelos prazos previstos, ser afixados aos quadros de divulgação 
existentes no Clube, bem como disponibilizados na sua página da internet, em item distinto, ou de 
chamada para a página criada especialmente para essa finalidade, dando-se conhecimento ao 
Conselho Deliberativo. Não vi esses avisos, então, acho que esse parágrafo não foi atendido. A 
qualidade já falei, a qualidade do material recebido impede uma análise adequada. Também vejo 
que, temos falando muito de governança corporativa, mas nesse processo vejo que de novo os 
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princípios básicos da governança recentemente elencados por mim não foram obedecidos: 
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Resumindo, prezados 
colegas, é extremamente inadequado tomarmos decisão de tamanha importância e envergadura nas 
condições em que esse processo se apresenta. Temos na verdade apenas dois projetos que podem 
ser considerados, sendo que um desses dois bastante contestável a adequação dele. Me refiro às 
alternativas 2 e 3. A alternativa 1, além de extrapolar a área construída, praticamente doa parte do 
Clube. A alternativa 4 extrapola tanto a área definida no edital quanto o valor. A 3 poderia permitir 
alguma redução de área construída, o que a poderia qualificar. Bom, esses os meus comentários. Sr. 
Presidente, queria finalizar apresentando duas propostas. Primeira, tão logo essa nossa reunião seja 
terminada, seja definido, optemos por um projeto, independentemente de qual seja o projeto 
escolhido se promova uma ampla pesquisa profissional nos moldes da pesquisa feita para embasar o 
PDD. Aqui tenho que abrir um parêntese (No próprio PDD está dizendo que quando houver as 
intervenções maiores nas áreas, e essa é uma intervenção grande numa área importante, que se 
proceda ao levantamento detalhado das necessidades e aspirações do corpo associativo antes de se 
definir o projeto). Então, minha proposta é que se faça essa pesquisa para nortear as definições e 
detalhamentos do projeto definitivo. Esse sim que embasará o pedido de verba, da verba necessária 
para sua execução. E a segunda proposta, meus prezados colegas, é que o pedido de verba do valor 
referido projeto, para que seja aceito para análise das Comissões Permanentes, ele deva apresentar 
uma solução para realocação da atual quadra 24. Tanto a realocação proposta quanto a verba 
deverão ser aprovadas solidariamente, ou seja, se o Conselho não aprovar a realocação, o pedido de 
verba não será apreciado nem aprovado. Essa solicitação vem ao encontro de tudo que já foi falado 
aqui da Comissão de Obras, de várias proposições de Conselheiros, e também da própria declaração 
do Presidente Cappellano naquela reunião do dia 30 de julho, que assegurou que essa preocupação 
existia dentro da Diretoria. Acho então que é uma proposta perfeitamente pertinente. Também 
solicito, Sr. Presidente, que para ambas as propostas, que são imagino objeto de deliberação pelo 
Plenário, seja feita votação nominal. Esses os meus comentários, Sr. Presidente. Finalizo, optando 
pela exclusão das alternativas 1 e 4 na votação, esse é meu comentário final. ... Boa noite a todos.  
 
Presidente – Sr. Conselheiro, este Conselho, especialmente esta Presidência, não faz nada de forma 
açodada. O fato de o senhor estar nesta tribuna e se manifestando da forma, maneira e com as 
palavras que quer é uma prova que não há açodamento nenhum. A discussão havida neste Conselho, 
que é o representante dos associados - se quiserem alterar o Estatuto e os Regimentos do Clube, mas 
enquanto não for mudado nós somos os representantes dos associados. Então, sugiro que o senhor 
pense melhor quando for se manifestar, quando diz que os associados não estão sendo ouvidos. Eles 
estão sendo ouvidos e a maior prova dessa oitiva é a nossa presença aqui no dia 17 de dezembro, e 
não estou aqui para ouvir que estou fazendo nada açodado, está certo? Segunda coisa, 
evidentemente não posso julgar o alcance de cada um sobre compreender ou não sobre o que foi 
enviado, mas posso dizer o seguinte: os projetos foram enviados em papel. Realmente, concordo 
com o senhor que em papel a definição na era das melhores, por uma questão de orçamento não 
pudemos lamentavelmente fazê-las em cópias coloridas. Foi enviado em PDF, que já melhorou bem e 
quem abriu o arquivo evidentemente conseguiu ver de maneira ampla o que foi enviado. Três 
Comissões do nosso Conselho apresentaram os pareceres técnicos. Evidentemente esta é uma Casa 
plural, não há como exigir que todos entendam de tudo aqui e é justamente por isso que a Comissão 
Jurídica apresentou o seu parecer, relatando que não havia vícios na proposta trazida. A Comissão 
de Obras inclusive participou, por um de seus Membros, o ilustre engenheiro André Riskalla, do 
Concurso, também detalhadamente elencou cada uma das propostas. E no mesmo caminho foi a 
Comissão de Obras. Então, tivemos envio em papel, em PDF, pareceres técnicos e também 
evidentemente não recebi tal pedido, o Presidente da Diretoria talvez possa esclarecer. Todo e 
qualquer pedido de esclarecimento – Não recebi do senhor – Todo e qualquer pedido de 
esclarecimento a esta Presidência que nesses últimos dias houve, conversei com inúmeros 
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Conselheiros, dentro da minha possibilidade tentei esclarecer. Evidentemente que se não houve 
também um pedido de esclarecimento prévio, entendemos que o material está apto a ser analisado. 
Então, Sr. Conselheiro, era só esse esclarecimento que gostaria de fazer ao senhor, deixar bem claro 
que não há açodamento algum desta Presidência nem nesta reunião e nem de qualquer Conselheiro. 
Quanto as suas duas propostas vou indeferir as duas liminarmente de cara, para não causar 
confusão, pelo seguinte: a primeira não é nem questão de indeferir. A pesquisa profissional nos 
termos do PDD tomo, evidentemente, desde logo como uma sugestão, porque não faz parte da 
Ordem do Dia, não posso colocar em votação um assunto que não é afeito ao que estamos 
analisando. E ademais, não cabe a este Conselho fazer pesquisa. A Diretoria, evidentemente, o Sr. 
Presidente está ali sentado, ele ouviu bem o seu pronunciamento e poderá levar em conta, tenho 
certeza que levará, suas ponderações, analisará. O segundo, pedido de verba da quadra 24 não é, 
também, com todas as vênias, neste momento. Se não estamos autorizando verba alguma para 
nenhum dos projetos, como a Comissão Jurídica deixou bem claro, Dr. Manssur nos ensinou, Dr. 
Collet da mesma forma, é totalmente despropositado que de alguma forma provemos uma 
realocação da quadra ou de verba num pedido que também não existe. Claro que também, como 
outros já disseram, esse assunto vai ser levado em consideração, inclusive o Sr. Conselheiro falou, e 
vamos no momento oportuno, quando da análise do projeto realmente efetivo, analisar qual foi a 
destinação ou a realocação da quadra 24. Então, na verdade não estou nem indeferindo coisa 
alguma, só estou dizendo que não é o momento apto para analisarmos essa situação em meu 
entendimento. Só isso. Obrigado, Conselheiro.  
 
Andreas de Souza Fein – Só uma correção, Sr. Presidente, por favor, não entenda como um aparte, 
porque sei que o senhor não pode ser aparteado durante o exercício da sua função. Mas não propus, 
na minha segunda proposta, que fosse destinada verba para realocação, eu disse que quando viesse 
o pedido de verba do projeto do Salão viesse também a proposta de realocação da quadra. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Andreas de Souza Fein – Outra coisa, também não quero aparteá-lo, mas gostaria que o senhor me 
inscrevesse em Várias então, por favor. 
 
Presidente – Não entendi. 
 
Andreas de Souza Fein – Não pretendo aparteá-lo, porque não é possível, mas gostaria que o 
senhor, por favor, me inscrevesse em Várias. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Andreas de Souza Fein – Obrigado. 
 
Cândido Padin Neto – ... Verifico que a Diretoria teve o cuidado de trazer para que os associados, 
logicamente nós, Conselheiros, representantes dos associados pudéssemos verificar o que seria 
melhor para o Esporte Clube Pinheiros tendo em vista que tivemos várias ações e conseguimos 
brecar o tombamento do Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros. E devemos tomar algumas 
atitudes. Os brilhantes Conselheiros que me antecederam nos mostraram todas as suas aflições, seus 
entendimentos. E também para muitos Conselheiros aqui é difícil analisar, vamos dizer assim, 
projetos da forma como foi feito. Vamos analisar projetos aqui de pessoas com capacidade, então 
“Ah, o 1 é melhor do que o 2; o 2 é melhor do que o 3”. Até para mim, como técnico da área, 
conhecedor, conheço alguns também, é difícil julgar, né? E são também propostas díspares, a gente 
vê que o projeto 1 foi feito numa concepção totalmente diferente do 2 e do 3. E veio acho que para 
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isso também, a Diretoria, para que houvesse esse trabalho nosso de ver o que queremos. Então, 
minha opinião com relação a isso é de conceito. Devemos ver o conceito, às vezes não devemos olhar 
o projeto “Ah, esse é mais bonito, esse é mais bonito”, porque o projeto pode ser modificado, mas o 
que queremos do Salão de Festas. Há muito tempo e aqui no Conselho já expus essa minha ideia de 
que a cultura é muito importante e temos muitos espaços para a área esportiva. E a área esportiva 
pode ser feita até em outros locais, podemos levar o alto rendimento para outros locais, para que o 
associado possa até usufruir das áreas, das quadras, e tudo, mas a cultura está ligada ao associado. E 
não temos hoje em São Paulo espaços adequados para a cultura. E esses espaços são caríssimos. 
Então, vejo que talvez a gente poderia pensar “Bom, o Pinheiros tem que ter lucro”, mas também 
diria “Mas devemos nos privar desse lucro, de estarmos num dos melhores locais de São Paulo”, 
onde certamente a valoração dessas salas de eventos corporativos que talvez possamos fazer 
trariam ao Clube alguns valores que seriam altos, vamos dizer assim, e que ajudariam demais o 
associado. Então, essa concepção é que devemos entrar: O que queremos? Vendo os projetos, 
também como alguns outros Conselheiros, você fica entre 1, 2 e 4. E também numa planilha 
apresentada, que podem verificar: vários desses projetos não apresentaram as adequações 
necessárias. Podemos ver aqui o atendimento de programas de necessidades, então, a gente vê que 
vários projetos: Proposta 1, controle de acesso não apresentado; área de Salão de Festas, não 
apresentado, não apresentado. Projeto 2 não apresentado, não apresentado. E no fim, quase o 
Projeto 4, por ser um projeto de maior envergadura, com uma área construída muito maior, uma 
intervenção muito maior, ela acaba se adequando a isso. Então, acho que as discussões posteriores 
seriam nesse aspecto. Fiz uma pré-análise de viabilidade técnico-econômica e realmente se fizermos 
aqui um projeto, até de valores maiores do que esse poderíamos ter um ganho muito alto. Então, é 
isso que acho que devemos: Qual seria o conceito? Vamos querer dar aos associados, as outras 
gerações algo muito melhor ou fazermos apenas aquilo que podemos fazer hoje e entregarmos isso? 
Ou podemos fazer por etapas? Então, a propositura, protocolamento deste que é necessário também 
por prazos podemos fazer, mas a concepção acho que tem que ser discutida aqui: O que queremos 
deste Salão de Festas? Muito obrigado.  
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – ... Mais uma vez venho aqui propor uma 
reflexão: o que estamos realmente votando aqui? Porque várias pessoas trouxeram sua opinião “Ah, 
não tenho elementos para votar. Não vamos fazer esse projeto. Sumiu minha quadra de Tênis”. Mas 
verdadeiramente se a gente for olhar no fundo do nosso coração, o que estamos votando aqui? 
Estamos votando alguma coisa apenas para impedir que o tombamento do Clube prossiga. Temos 
que ter um projeto para protocolar na prefeitura para barrar o processo do tombamento, porque, 
nós, os Conselheiros, já decidimos numa outra reunião que somos contra isso. Tudo isso que vem 
depois a gente fica discutindo coisas e procurando palavras, procurando outras coisas para justificar 
o fato que a gente não pode encarar que vamos votar um projeto, que não é o melhor, que não me 
sinto capacitada em falar pelo associado, para saber que é o projeto melhor. Então, o Padin veio aqui 
e falou assim “Precisamos dessa receita importante que pode trazer uma redução significativa ao 
associado”. Uma redução significativa é o quê? Vamos baixar R$100 reais a mensalidade do sócio. 
Para baixar R$100 reais da mensalidade do sócio esse Salão tem que faturar R$34 milhões por ano. 
Impossível. Então, vamos ser reais, vamos olhar para a gente, vamos ser verdadeiros e falar o 
seguinte “Precisamos votar qualquer coisa para protocolar na prefeitura para barrar o processo de 
tombamento, que somos contra”. Nenhum material que recebi, nenhuma explanação que me foi feita 
me qualifica a fazer uma decisão que olhe para dentro do meu coração e diga “Estou votando no 
melhor para o sócio”. Das nossas decisões, Projeto 4 para Projeto 1 o que nos separa, R$15 milhões, 
que é dinheiro para caramba. De R$39 para R$24 é muito dinheiro para você deliberar numa 
incertidumbre, é muito dinheiro, R$39 milhões num orçamento de R$250 milhões. ... São 16% do 
orçamento do Clube. ... É muito dinheiro. Se isso daqui fosse uma empresa de verdade, você 
deliberar algo que envolve 16% do seu orçamento te garanto que as pessoas que tomassem essas 
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decisões precisariam estar muito mais embasadas. Verdadeiramente não tenho proposta nenhuma a 
fazer. Por que não tenho proposta nenhuma a fazer? Porque efetivamente temos que votar alguma 
coisa. Tenho um conselho e uma recomendação para dar. Como o Dr. Célio Cássio falou “Estamos 
aqui no dia 17 de dezembro fazendo isso”. Não acho que o dia 17 de dezembro seja uma data para a 
gente fazer isso, acho que a gente deveria ter tido um processo para fazer uma decisão tão 
importante e um tempo muito mais estendido. Tudo que vamos fazer aqui hoje é como se fosse um 
faz de conta, porque vamos aprovar um projeto que não vai aprovar a verba, porque não tem certeza 
se o projeto que vai aprovar é o melhor ao associado. Então, não tenho proposta nenhuma, mas no 
futuro gostaria de ver projetos dessa envergadura, com tamanho comprometimento de verba, que 
fosse levado ao associado com a importância que o projeto necessita. Obrigada.  
 
Antonio Moreno Neto – ... Primeiro, gostaria de colocar que é muito bom, elogiar até a Diretoria, de 
colocar um assunto desses para ser debatido neste Plenário. Acho que é o início do debate. Na 
realidade todos os Conselheiros que me antecederam falaram as coisas que são super certas em 
minha opinião. Acho que o Presidente poderia simplesmente pegar um projeto e protocolar. Poderia 
evitar o tombamento, evitar o tombamento não, tentar evitar o tombamento e depois colocar aqui 
nesta Casa essa discussão do projeto que seja mais viável que atenda maior o sócio. Mas foi feito 
deste modo e como a Renata Campos que me antecedeu, falou muito bem, acho que temos aí duas 
divisões. Uma divisão é assim “Vamos colocar um projeto para evitar a possibilidade de 
tombamento”. A segunda parte é “Qual projeto vamos fazer para o futuro do nosso estacionamento”, 
que para mim, pessoalmente, nenhum dos quatro... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Salão de Festas. 
 
Antonio Moreno Neto – Salão de Festas, desculpe-me. ...nenhum dos quatro projetos, para mim 0 
(zero), porque eles não têm condições de nos fornecer informações que nos façam decidir. Tanto faz. 
Aliás, podia ver quanto vai custar o projeto, que a gente não sabe. Pegar o mais barato, aprovar e 
depois fazer uma substituição de planta, um novo projeto e assim por diante. Então, essa é uma coisa 
que tem que ser definida hoje, porque se formos optar por um projeto e esse projeto, como foi falado 
aqui pelo Dr. Manssur, o arquiteto poder ter os direitos para depois reclamar sobre ele no futuro, e 
ser um projeto definitivo acho muito risco. Acho que a reforma do Salão de Festas é um assunto 
muito sério para o futuro do Esporte Clube Pinheiros, não é uma coisa para fazer para cinco, 10 anos, 
é uma coisa para fazer muito para o futuro. E, por exemplo, alguns comentários sobre o que fizemos 
em nosso Plano Diretor, só para os senhores terem uma informação, o CET aprovou uma diretriz 
para o estacionamento atual e aprovou uma diretriz à época para se prolongar o estacionamento 
embaixo do Salão de Festas, com mais 760 vagas. Está aprovado isso, ele deu a diretriz, inclusive 
falando para eventos que tivessem 4 mil pessoas. Está escrito na aprovação. Acho fundamental 
qualquer intervenção que a gente faça que se tenha estacionamento lá embaixo, porque a área da 
Faria Lima vale uma fortuna e seria acho que um crime da nossa parte não fazermos um 
estacionamento. “Ah, mas é caro”. É caro, mas temos que ter as alternativas para pagá-lo sem pagar 
para ninguém. Como fizemos o estacionamento. Estacionamento não pegamos nenhum terceiro e 
demos para explorar, fizemos com nossos recursos. Então, acho que tem que ser bem detalhado, 
acho que, como disse o Conselheiro Padin que me antecedeu, sobre as receitas. As receitas têm que 
ser estudadas, é uma fonte de receita que a gente pode muito bem aproveitar para o associado, mas 
tudo isso tem que ser estudado, não pode ser uma coisa que vamos definir hoje aqui “Oh, do 1 ao 4”. 
Voto em qualquer um. Sinceramente, gostei do 2 e do 4 pessoalmente, mas voto em qualquer um. Se 
é para aprovar, protocolar. Se tiver a lei do protocolo e aprovarmos, está ótimo. Também muito 
importante, que acho que temos que ter bem consciência. Em fevereiro, o Presidente pode depois 
me confirmar, em fevereiro vão decorrer 2 anos depois do CONDEPHAAT ter decidido não ter 
tombado o Esporte Clube Pinheiros. Estamos tendo a cautela de se por acaso, isso é o CONDEPHAAT, 
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que é um órgão estadual, o CONPRESP foi recente. Então, também temos tempo aí. Temos que 
protocolar, acho que essa reunião é importantíssima, não tem nem discussão. Acho que o Presidente 
Cappellano fez o que tinha que fazer, só que acho que não temos que escolher projeto nenhum em 
minha opinião. Está estipulado vamos ter que escolher, mas acho que não temos comprometimento 
nenhum com o projeto que for escolhido, porque ele não tem nenhuma base, nenhum programa 
definido com a intenção do que se quer fazer naquela área, para ter o projeto definido. Só gostaria de 
ler aqui, Sr. Presidente, a carta do presidente da Diretoria ao Presidente do Conselho, encaminhando 
esse assunto, que acho que esclarece muito o que todo mundo está falando. (LÊ): Aprovação e 
definição da concepção arquitetônica não se caracterizam como aprovação para a execução da obra. 
Processo que depende da autorização específica do Conselho Deliberativo e que será solicitado após 
os projetos, cronograma e orçamento devidamente concluídos. Acrescentaria um projeto 
devidamente aprovado também, porque os projetos que estão aí, com todo respeito aos arquitetos 
que fizeram, não tem nenhuma condição de ter continuidade pelo que está apresentado. E na Ordem 
do Dia do Sr. Presidente está assim: Exame, discussão e deliberação do Conselho Deliberativo para 
escolha de um dos quatro projetos selecionados pela Diretoria a partir de Concurso específico para 
tanto realizado, objetivando a revitalização do Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros. Nenhum 
dos dois está dizendo que vai ser projeto. Gostaria, como proposta, Sr. Presidente, que se colocasse o 
não comprometimento de quem ganhasse, que será feito esse projeto. Acho que isso é uma questão 
de responsabilidade, porque depois vão fazer um projeto e todo mundo vai falar “Puxa, não devia ser 
isso, não é isso”. Acho que esse assunto tem que voltar aqui ao Conselho para discutirmos em hora 
própria e com dados muito mais embasados. Essa é minha opinião, Sr. Presidente. Muito obrigado.  
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – ... É importante lembrar que na reunião de hoje escolheremos uma 
das quatro alternativas apresentadas. Estamos apenas autorizando a Diretoria a contratar o 
desenvolvimento do projeto escolhido. Essa opção ainda sofrerá atualizações, revisões para atender 
as necessidades dos associados. Ou seja, no futuro o projeto voltará ao Conselho para ser aprovada 
ou não execução da obra. Sou de opinião que o Clube deve fazer uma reforma ou construção 
pensando a longo prazo. Devemos pensar que as futuras construções no quadrilátero social que 
compõe a Zona 8 do Plano Diretor serão usadas pelos nossos filhos e netos. Devemos pensar em 
obras que atendam as necessidades do Clube para os próximos 50 ou 60 anos. Se formos investir 
dinheiro que seja em obras duradouras. Todas as grandes obras já realizadas do Clube, como a 
construção do CCR, do Poliesportivo, mais recentemente a construção do novo estacionamento 
geraram muitas discussões e opiniões contrárias. Porém, hoje em dia não conseguimos imaginar o 
Clube sem essas construções. Como tem reiterado o Presidente da Diretoria, se formos analisar 
apenas a taxa de retorno que essas construções tiveram provavelmente nada teria sido realizado. 
Temos que levar em conta o conforto e o benefício que o associado terá com sua utilização ou com a 
receita que o Clube terá com a locação do Salão de Festas ou de salas multiuso. Naturalmente, nos 
estudos de ocupação que forem realizados terá que ser levado em conta que a terceirização desses 
espaços do Clube poderá gerar o aumento do valor de IPTU. Acredito que com a reforma do Salão de 
Festas e do seu entorno, pela localização privilegiada que eles têm na cidade de São Paulo 
poderíamos ter espaços para realizações de eventos, tais como casamentos, exposições, 
conferências, congressos, etc., poderão ser excelentes fontes de receitas para o Clube. A instalação de 
painéis eletrônicos com mídias digitais na Avenida Faria Lima, desde que autorizada pelo Poder 
Público também poderá ser outra boa fonte de renda. Os associados poderão ser beneficiados não 
somente pela redução das mensalidades, mas também terão conforto com as novas instalações, além 
de descontos que poderão ter na compra de ingressos para eventos ou para locação de espaços que 
teremos nesses locais. Após essas considerações farei alguns comentários sobre os estudos 
apresentados. Pela figura geométrica presente podemos dizer que o Salão de Festas é constituída de 
duas partes, o ovo e o feijão. No feijão temos hall de entrada, os banheiros, o bar e a cozinha. Como 
vocês já perceberam, as Propostas 1 e 3 são as que têm menor grau de intervenção. Apesar de 
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respeitar opiniões contrárias, acredito que dentro das opções que nos foram apresentadas aquelas 
que mais se enquadram no que considero obras de intervenções a longo prazo são as opções 2 e 4. 
Essas duas opções têm em comum construção de um novo edifício, onde hoje temos a quadra de 
Tênis ao lado do Salão de Festas. Por esse motivo farei algumas considerações apenas para essas 
duas opções. Proposta 2: nessa alternativa a posição do palco é invertida e o feijão é demolido. O 
acesso ao Salão de Festas é pela nova construção a ser feita no lugar da quadra de Tênis, com ligação 
direta e subterrânea do estacionamento Faria Lima. No pavimento térreo teremos o hall para acesso 
ao Salão de Festas. E no mezanino quatro pequenas salas multiuso com uma pequena copa. Em cima 
desse mezanino teremos uma sala VIP, com solário e uma passarela ligando essa construção com a 
Sede Social através de sua cobertura. O Salão de Festas receberá uma nova cobertura, que acho 
muito bom, pois como sabemos, a atual cobertura está limitada no que se refere a sobrecargas que 
pode suportar. Proposta 4: como na opção 2, o feijão também será demolido e o Salão de Festas terá 
uma nova cobertura. O seu palco não muda de posição. O acesso externo do Salão de Festas será 
realizado pela esquina da Faria Lima com a Tucumã. O mezanino será construído no lugar do feijão, 
criando, entre outros espaços, local para exposições. Na nova edificação, a ser construída no local da 
quadra de Tênis, teremos no mezanino um bom espaço para salas multiuso. E na parte superior um 
restaurante voltado para as quadras de Tênis. A posição desse restaurante facilita utilização das 
salas multiuso para festas e confraternizações, pois a cozinha do restaurante poderá servir de apoio 
para esses eventos. Conforme está no parecer da Comissão de Obras, a atual legislação municipal de 
uso e ocupação de solo estabelece para esse local uma altura de até 20 metros, com pequeno 
acréscimo no valor das obras com a construção de mais um ou dois pavimentos nessa edificação que 
será construída ao lado do Salão de Festas teremos mais opções de salas multiuso, salas para festas, 
conferências, exposições, salas para jogos eletrônicos, etc., em uma área muito valorizada de São 
Paulo. Nessa opção o acesso ao Salão de Festas pelo estacionamento é feito por uma passarela 
elevada a partir dos elevadores do estacionamento. Essa passarela poderá ser evitada ser for 
acolhida a sugestão da Comissão de Obras no sentido de que independentemente da alternativa que 
vier a ser adotada seja estendido o primeiro pavimento da garagem da Faria Lima até as fundações 
do Salão de Festas. Nesse pavimento teríamos espaços para implantação de salas para geradores, 
reservatório de água de reuso, depósitos em geral e demais áreas técnicas. Também já foi sugerido 
pela Comissão de Obras que com exceção da criação de baias para paradas de veículos, o perímetro 
do terreno do Clube deverá ser totalmente vedado. O local embaixo das marquises será apenas para 
o sócio do Clube, evitando que esses locais sejam ocupados por ambulantes desocupados. Sem 
demérito do estudo 4, pelos motivos que citei, gostei mais da opção 4, não só pela sua concepção 
arquitetônica, mas também pelas melhores condições apresentadas para as salas multiuso, além de 
ter um novo restaurante em seu piso superior, com uma vista muito privilegiada. Reitero a 
solicitação da Comissão de Obras e de outros colegas no sentido de oportunamente ser estudadas 
alternativas para o novo local para a quadra de Tênis. Isso que tinha a dizer.  
 
Regina Helena Secaf – ... A questão dos projetos, tenho algumas perguntas. Como o Conselheiro 
Fein disse, nós Conselheiros não tivemos acesso ao termo, o edital do concurso. Então, fico 
imaginando como é que a gente vai escolher algum projeto que de uma forma ou de outra não vimos 
o que foi pedido para os escritórios de arquitetura. Este termo de referência tem cláusulas de sigilo e 
não nos foi apresentado, ou ao menos aos Conselheiros. Quer dizer, como vamos decidir sem saber o 
que o Clube pediu no concurso. Um concurso que foi feito com 10 escritórios decididos num dia só. 
Acredito que nós Conselheiros merecíamos ter os escritórios aqui. Todos eles tinham maneiras de 
apresentar no concurso, que eram normas de apresentação. Vamos lá. O julgamento será feito com 
base no estudo a ser entregue por cada participante. Constarão do referido estudo preliminar: 
planta da situação e da implantação do projeto na qual deverão constar as curvas de nível, cota de 
implantação e tudo mais, que permita e total compreensão da implantação proposta e de seus 
impactos no entorno e na arborização. Plantas baixas de todos os níveis, cortes. Bom, os arquitetos e 
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engenheiros sabem do que estou falando. Os que não sabem, como eu, assim abrangentemente, 
acredito que não podemos votar, não vimos nada disso. Onde é que estão os cortes? Onde é que 
estão as laterais? A planta alta, a planta lateral, a planta baixa, o que quer que seja, não sou arquiteta, 
mas fiz edificações, manjo um pouquinho. E quem não entende vê lá um desenhinho e “Ai, que 
bonitinho, vou votar nesse aqui”. Ou a chapa mandou votar nesse, enfim, não sei. Acho muito 
estranho. Tínhamos, o que o nobre Conselheiro André Montoro disse, aprovaremos um projeto 
seriamente sem projeto executivo, coisa que o próprio grupo de vocês cobrou insistentemente das 
gestões anteriores, do Dr. Dutra e do Dr. Moreno. Como vamos aprovar projetos, se eles não são 
executivos? Ah, mas espera aí, a gente vai aprovar de mentirinha. No ano que vem, volta e aí quem 
sabe outro projeto. É de mentirinha, o que estamos fazendo aqui? Os valores dos projetos estão nas 
especificações que recebemos – Está engraçado, Cappellano? Tenho mais uma coisinha aqui. No 
concurso dizia o seguinte: a Comissão julgadora prosseguirá com o julgamento do concurso, sanadas 
as primeiras dúvidas, indicando ao final da sessão o projeto vencedor – Não está no plural, atentem a 
isso – o projeto vencedor e recomendando sua contratação pela direção do Esporte Pinheiros. 
Importante, o projeto vencedor será trazido ao Conselho para que o Conselho aprove ou não. O 
projeto. Mais um detalhe, uma vez declarado o vencedor do concurso, o escritório de arquitetura 
participante terá assegurado o direito de ser contratado para elaboração do projeto de arquitetura 
no valor de R$580 mil. Então, o projeto vai ser feito, ou não estou entendendo nada, porque o 
escritório terá assegurado o seu contrato por R$580 mil. Por que nós Conselheiros não recebemos 
isso? Sigiloso, gente. Outro detalhe. Expectativa de uma área construtiva final da ordem de 5.000 m² 
e um investimento total, incluindo equipamentos, da ordem de R$25 milhões. 
 
José Manssur (fora do microfone) – A segunda? 
 
Regina Helena Secaf – Não interessa qual é, Dr. Manssur, desculpe-me, porque as coisas aqui estão 
muito esquisitas. Recebemos quatro projetos, no termo de referência diz que vai vir um projeto. 
Quem fez o concurso, quem aceitou isso, os escritórios de arquitetura sabiam disso, que no meio do 
caminho ia mudar, que não ia ser mais um, iam ser quatro. Gente, o nome do Pinheiros, vocês me 
desculpem, depois vêm aquelas notícias, os caras falam “Ã, porque saiu na imprensa. Imprensa, né? 
Fake News”. Sei lá eu. Outra coisa, isso é uma coisa minha. Acredito que o Dr. Pedro Taddei não 
poderia ter participado deste concurso. Por quê? O escritório do Sr. Pedro Taddei foi contratado pelo 
Clube para fazer o Plano Diretor, para fazer o escopo das obras futuras, ele está mil anos luz à frente 
de qualquer escritório de arquitetura que tenha participado do concurso. Será que os escritórios 
outros sabem que ele está participando de tudo isso desde 2015? Péssimo, né? Acho péssimo. Mas 
ok, amigos, escolham. Se vocês acham que o Clube Pinheiros merece essa escolha, que os associados 
querem isso, uma escolha de mentirinha: Ah, não, mas espera um pouquinho. Não, o dinheiro, não é 
assim, o que vocês querem mesmo é carimbar o dinheiro. Olha aqui, o Conselho aprovou R$39 
milhões, ou aprovou R$27, ou aprovou R$35. Ah, não, mas o projeto não. Espera aí, a gente não vai 
aprovar nem o dinheiro e nem o projeto, então, gente, desculpe-me, vou para casa! Boa noite.  
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Fui citado e gostaria de responder. 
 
Presidente – O senhor só foi citado, não foi criticado, Dr. André. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Fui criticado e todo nosso grupo. 
 
Presidente – Não há grupos aqui no Conselho, Dr. André, desculpe-me. Se o senhor quiser depois se 
manifeste. Quer que inscreva o senhor aqui? 
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André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não, gostaria de responder, que acho que é 
um direito. 
 
Presidente – Então faça um aparte. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não posso fazer aparte, vou responder. 
 
Presidente – Acho que o senhor deveria se inscrever, porque ela não lhe ofendeu, Dr. André, o 
senhor desculpe-me. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Ela deturpou minhas palavras. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Falo sem ter a formação de alguns dos nobres 
Conselheiros que são engenheiros, arquitetos, falo sim como pinheirense. Diante da exiguidade de 
tempo que temos com relação a um possível futuro tombamento, que nos agrediu violentamente, 
quase que fere a nossa imagem. Falo sim como pinheirense e falo ainda como porta-voz do 
associado, pois todos nós somos caixa de ressonância dos associados, falamos em nome deles, pois 
eleitos fomos para representá-los e não para ouvi-los em cada situação. Se em cada oportunidade 
tivermos que ouvir o nosso associado não faz sentido perdermos um 17 de dezembro nesta Casa 
para trazermos um anteprojeto aprovado. O anteprojeto, em minha modesta opinião, é algo que 
pode sofrer modificações até que cheguemos a termo. Talvez Dr. Tonissi possa me esclarecer, não 
estamos votando um projeto definitivo e sim um anteprojeto, entendo doutor. Senhores, tive a 
curiosidade, como pinheirense, e oportunidade de ouvir por que não alguns associados. E muitos 
deles favoráveis à mobilidade e ao conforto, que é o que mais nosso povo exige e nosso povo pede. E 
estamos aqui para defendê-los. Sou sim, apesar de ter sido citado aqui, o nobre associado portador 
da Proposta nº 2, do anteprojeto nº 2, que é uma pessoa de notável saber, um arquiteto muito 
conhecido no mercado – Desculpe-me, o nome dele, Dr. Tonissi. Dr. Taddei – é a Proposta que mais 
me agrada. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Como você sabe? 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – É a Proposta nº 2, nobre Conselheiro, do Pedro Taddei, por 
que não? 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Como você sabe? Não foi divulgado isso. Eu não sei. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Você não sabe? 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Não. 
 
Presidente – Só um minuto. Sem debates no Plenário. Conselheiro Bório. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Pois não. 
 
Presidente – A Conselheira que lhe antecedeu citou um nome. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Como você sabe? Não foi divulgado isso. Eu não sei. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Pedro Taddei. 
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Presidente – Pedro Taddei, que honestamente não sei quem é. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Conheço bem. 
 
Presidente – Aliás, sei quem é porque ele veio apresentar aqui. Agora, quanto a essa questão dos 
projetos, apenas para lembrar ao senhor que não há no material enviado pela Diretoria 
nomenclatura alguma de qualquer arquiteto vinculado a qualquer dos projetos. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Mas sei que é dele, tive a curiosidade. Acho que 
minimamente a gente tem que ter a curiosidade da origem dos anteprojetos. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Mas é sigiloso. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Os senhores me desculpem, sigiloso, isso é brincadeira, não 
existe sigilo. Sr. Presidente, sou pela Proposta nº 2. Era o que tinha a dizer. Boa noite.  
 
Ricardo Malanga (aparte) – Boa noite Dr. Bório, boa noite à Mesa. Estou um pouquinho confuso, 
porque o senhor diz para não ouvirmos o associado e hoje o senhor diz que foi influenciado pelos 
associados. Como sou novo, Conselheiro pela primeira vez: devo ouvir ou não? 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – O senhor tem que ouvir os associados nas urnas, o senhor é 
representante nesta Casa do associado. 
 
Ricardo Malanga – Mas o senhor está ouvindo a urna quando diz que ouviu os associados? 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Estou aqui... 
 
Ricardo Malanga – Quero saber se o senhor conseguiu ouvir o associado dentro da urna? 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Mas a minha função primeira como Membro desta Casa, 
como Conselheiro é procurar minimamente ouvir alguns associados e pesquisá-los. Ouvi a Proposta 
do Dr. Pedro Taddei, a ilustração, aquele acesso subterrâneo veio muito a satisfazer o anseio do 
associado.  .. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.  
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – ... Na verdade nem queria falar hoje, mas me sinto na 
obrigação, até em memória dela, do meu filho que tem 17 anos, é pinheirense desde que nasceu, 
porque mais compenetrado nesses últimos tempos pude em vez de participar mais, ouvir mais. Vi 
muitas pessoas virem aqui à tribuna com posicionamentos diferentes. Entendo e procuro ver como 
uma forma positiva esse processo do Salão de Festas nos vindo para debate e vejo como muita 
positiva a participação das Comissões, que tem sido mais ativas e tem procurado exercer uma função 
de nos esclarecer um pouco mais, mas queria trazer outro ponto de vista. Primeiro, está claro para 
mim que estamos aqui tentando, seguindo um processo que existe, que somos obrigados a seguir e 
aprovar um projeto para evitar uma situação que nenhum de nós queria. E está claro para mim 
também, como o Bório disse que isso seria um anteprojeto. Entendo a preocupação do Dr. Franco 
Montoro, mas que é um anteprojeto que tem toda condição de depois ser depurado. O que gostaria 
como pinheirense e meu pronunciamento vai ser curto, é que quando fôssemos fazer isso realmente 
escutássemos os associados, porque foi o que fiz nos últimos tempos, porque não estou participando 
tanto. Senti, não tive a sorte do Bório, e todos parecem mais firmes no que queriam, senti muita 
dúvida dos associados, porque esse é um projeto para o futuro, não é um projeto para o presente. 
Vivemos numa cidade pulsante, o espaço no Pinheiros todos sabemos é cada vez menor. As 
necessidades estão se modificando dia a dia. Nossas crianças hoje, e na semana passada, estive 
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testemunhando uma mãe comprando um título para uma criança com 3, 4 anos, essas crianças vão 
ter necessidade daqui a 20, 30 anos que hoje não temos. E essa é uma enorme área. Então, não sou 
contra nem a favor de nada na verdade, o Salão de Festas me foi muito útil do jeito que era. Para 
falar a verdade fico feliz que tenha sido como era, porque me preocupava sempre muito que ele 
fosse um ativo que tivesse tendo eventos toda hora e que incomodasse os associados, vizinhança, 
trânsito. Pode ser uma solução sim, não descarto que isso seja o futuro e que seja aquilo que o 
pinheirense quer, mas está claro para mim por todos os pronunciamentos que vi hoje que nenhum 
de nós sabe exatamente o que quer. A gente quer fazer algo com o Salão de Festas, quer modernizar, 
mas se quisermos torná-lo uma arena multiuso, um complexo, como disse o Tatit, que faça 
casamento, congresso, se quisermos que seja só um Salão de Festas, que realmente a gente possa 
continuar fazendo os shows que a gente faz, as palestras que a gente tem, isso não está ainda 
depurado, nem por nós e muito menos pelos associados que vão viver isso daqui a 10, 15, 20 anos. E 
qualquer decisão que a gente tome hoje estará impactando diretamente as possibilidades que esses 
associados vão ter amanhã de mudar. Então, de novo, sou um cara muito de processo, sou um cara 
muito de governança, acho que nossa função aqui é realmente proteger o associado. E dentro desse 
sentido, sendo possível, acho que uma vez o projeto que seja aprovado hoje à noite, o anteprojeto 
que seja aprovado hoje à noite deveríamos tentar reforçar um entendimento junto ao associado das 
opções que a gente tem, para que a gente possa ter uma decisão madura, porque é uma decisão que 
vai impactar o futuro do Esporte Clube Pinheiros, que vai comprometer muito capital, pode limitar 
outras coisas que precisam ser feitas e que sejam prioridades. E nossa obrigação é na hora que 
tomar essa decisão tomar a decisão mais consciente, mais inteligente, mais eficiente e que realmente 
represente os anseios do associado. Não sinto hoje, neste momento, por tudo que escutei aqui, por 
tudo que escutei na última semana, e meu grupo é bem analítico, houve várias posições. Estamos nas 
Comissões, vários Membros nossos participaram muito das Comissões, agradeço pelo trabalho que 
tem sido feito, agradeço à Diretoria pelo trabalho que foi feito nos projetos, mas não sinto ainda que 
existe uma certeza por ninguém de que está tomando o caminho certo. É sempre assim “Ah, não, o 2 
é melhor por causa disso, ou porque não vai fazer aquilo.” “Ou o 4 é muito grande”. Mas quando você 
discute o que quer para o futuro do Clube Pinheiros isso não está nem na equação. O que os sócios 
querem para o futuro do Esporte Clube Pinheiros? Isso deveria estar na equação, porque vamos 
consumir capital, investimento e estaremos determinando exatamente o que vai acontecer para as 
gerações futuras com a decisão que a gente está tomando agora. Eu sei que esse é o processo, é 
sempre assim, mas não sinto que a gente esteja com a certeza em nosso coração, que a gente sabe 
bem o que quer. É minha impressão, posso estar errado, vivi uma fase bem complicada aí nos 
últimos meses, então me afastei um pouquinho. Mas normalmente, quando estou de fora, 
observando, tenho mais clareza do que quando às vezes estou envolvido emocionalmente aqui no 
debate e no dia a dia. E senti muito isso das pessoas com quem conversei, dos associados que vieram 
falar comigo e muita gente preocupada com a decisão que a gente vai tomar. Então, essa é minha 
palavra, é de incentivo, não é de crítica, não estou contra ninguém, não estou a favor nem contra 
projeto nenhum, entendo que isso tem que acontecer hoje. Agradeço que tenha vindo, o Dr. Antonio 
Moreno falou “É importante para o debate que isso aconteça”, mas me parece, dentro do meu anseio, 
que a gente ainda tem uma liçãozinha de casa para fazer depois. É essa minha opinião. Muito 
obrigado.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sr. Presidente, poderia sugerir que o senhor questione o 
Plenário se há já um esclarecimento. 
 
Presidente – Há um pedido do Conselheiro Luís Sousa, é regimental. Há ainda três inscritos: Heitor 
Tonissi, Pedro Badra e Vera Gozzo, o senhor mantém o requerimento, Sr. Luís? 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (fora do microfone) – Sr. Presidente, considerando que são 
somente três e viemos aqui especialmente para ouvir, meu encaminhamento é no sentido que os 
três sejam ouvidos e posteriormente o Presidente da Diretoria.  
 
Presidente – O Dr. Fasanaro, com a sapiência que lhe é peculiar, há três Conselheiros inscritos 
apenas, como disse: Heitor Tonissi, Pedro Badra e Vera Gozzo. A proposta do Conselheiro Presidente 
Fasanaro é que ouçamos esses três e passemos a ouvir o Presidente da Diretoria e votação, pode ser 
assim? Palmas. Muito bem, aprovado. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – ... Bem, embora não esteja ligado à Diretoria, a maioria dos senhores sabe 
que tenho tido uma participação neste processo em virtude do acompanhamento do Plano Diretor. 
Então, depois que ouvi de diversos Conselheiros, gostaria de fazer alguns esclarecimentos e me 
permitir até discordar de alguns deles, mostrando minhas justificativas. Em relação à manifestação 
da Conselheira Renata e do Conselheiro Cardia, notei que eles colocaram aqui de uma forma que 
estamos aqui hoje parece que exclusivamente por causa do processo de tombamento, que o que nos 
trouxe aqui foi o processo de tombamento. Sem dúvida que isso teve uma influência e pode ter 
acelerado o processo, mas acho que é bom que fique claro que independentemente do processo de 
tombamento, e até anteriormente a este assunto, o Plano Diretor já apontava para a Zona 8, para a 
necessidade de uma requalificação total do Salão de Festas, uma requalificação para eventos, enfim, 
para o resgate e melhoria de toda infraestrutura ali. No entanto tivemos o cuidado de no Plano 
Diretor nem falar em demolição, em tombamento, e sim de indicar um estudo de viabilidade para 
depois posteriormente discutirmos aqui no Conselho. E é o que está acontecendo. Então, que fique 
claro que independentemente de tombamento, este caminho já estava indicado, mais cedo ou mais 
cedo este processo ia acontecer. Assim como a Diretoria tem feito com outras edificações, tem 
respeitado o Plano Diretor e procurado levar o Clube para frente e para o futuro da melhor maneira. 
Em relação à manifestação do Conselheiro Toni, só gostaria de complementar, viu Toni, que o senhor 
citou aqui que não houve um programa de necessidades e dá impressão que esse edital foi feito do 
dia para a noite, sem muito cuidado, sem muita cautela, sem muito estudo. E muito pelo contrário, é 
um processo longo que vem sendo feito, vem sido estudado. Foi feita a pesquisa do Plano Diretor 
com profundidade, isso foi respeitado. Houve um trabalho intenso, não só do Comitê do Plano 
Diretor, mas o próprio André Riskalla é testemunha, já se manifestou aqui, a Comissão de Obras 
participou dessa formatação do programa de necessidades. Foi aberto aos associados. Teve a 
participação dos funcionários, de várias Diretorias, não só da Diretoria Social, mas foi chamada 
inclusive a Diretoria de Esportes. Ou seja, foi um trabalho extenso e com participações de 
Conselheiros das diversas chapas aqui políticas. Agora, infelizmente na hora de arregaçar as mangas 
para trabalhar a participação não é grande, isso é um fato. Então, queria deixar claro que há sim por 
trás um programa de necessidades. Respeito qualquer opinião divergente disso, talvez o senhor 
tenha um entendimento que deveria ser outro programa de necessidade, mas na realidade há sim 
uma estrutura e tem toda uma lógica por trás desse processo. Em relação, até em continuidade disso, 
o Conselheiro Padin, primeiro, gostaria de parabenizá-lo pela sua citação de valorização da cultura 
aqui no Pinheiros. Sem dúvida nossa prioridade principal é o esporte, nosso DNA é o esporte, mas 
sem dúvida temos também como finalidade o social e cultural. E a infraestrutura para essas 
atividades realmente está muito aquém e precisa ser melhorada. E o senhor colocou a preocupação 
com a receita. Isso também foi abordado, o Plano Diretor detectou e concluiu que a prioridade nº 1 
do Salão de Festas deve ser com o associado, mas sem dúvida com a possibilidade de trazer receita. 
Inclusive por isso que até existe no programa de necessidade uma série de atividades voltada numa 
futura locação para eventos, exposições e fóruns com o objetivo de trazer receita. Em relação à 
manifestação do Conselheiro Vassellucci, gostaria com todo respeito de discordar um pouco da 
colocação dele, dizendo que não sabemos o que queremos. No meu entendimento sabemos sim, o 
fruto disso tudo que eu disse, é um processo longo, de vários anos que a gente vem trabalhando, com 
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base em pesquisas, com base em análises, com base em ponderações, entrevistas com Diretores, ex-
Diretores, funcionários e se chegou nesse resultado. É um processo e concordo que deva ser 
maturado e vai haver a possibilidade disso, porque não estamos aqui aprovando um projeto 
executivo, então, vai haver oportunidade, entendo que não são todos os projetos que têm o potencial 
para desenvolvimento, mas especificamente dois ali tem esse potencial e neste momento 
eventualmente poderá haver nova participação dos associados e esse amadurecimento. Agora, acho 
que sabemos sim o que queremos, esse programa de necessidades reflete isso. Cabem ajustes? Sim, o 
próprio Collet aqui se manifestou muito bem, dizendo que o projeto não é estático, isso é dinâmico. 
Sem dúvida, tem que ter esse entendimento, essa consciência, pode mudar algumas coisas, mas acho 
que há um amadurecimento por trás desse processo todo. Por fim, só gostaria de fazer um 
esclarecimento aqui a fim de que os fatos não sejam distorcidos. A Conselheira Regina colocou aqui 
em relação ao arquiteto Pedro Taddei, que ele fez o Plano Diretor. Isso não é verdade, quem fez o 
Plano Diretor foi o Pinheiros, fomos nós, foi uma série de associados, foi um colegiado que fez o 
Plano Diretor. O arquiteto Pedro Taddei apenas prestou uma assessoria numa das partes do Plano 
Diretor, na parte de planejamento físico. Ele prestou uma assessoria, não foi ele quem fez o Plano 
Diretor. O Plano Diretor foi feito por nós, ele só prestou uma assessoria. E outro equívoco que a 
senhora está cometendo é em falar que ele fez o escopo. Ele também não fez o escopo, ele participou 
na assessoria do Plano Diretor, foi contratado para fazer um estudo de viabilidade, conforme 
indicação do Plano Diretor e a Diretoria atendeu. Mas ele não participou diretamente dessas 
discussões do programa de necessidades. Sem dúvida, isso é até evidente e óbvio, que em virtude 
dessa assessoria, de ele até ser um associado pode ter tido conhecimento, ter uma profundidade 
mais da situação, mas é bom deixar claro que todos os concorrentes tiveram acesso a todos os 
documentos, os mais diversos esclarecimentos, inclusive do Plano Diretor.  Então, só para fazer o 
esclarecimento para que não haja distorção. Enfim, então o que acho que é importante é isso, 
existem projetos que inclusive são alinhados ao estudo de viabilidade, da intervenção mínima, da 
intervenção média e uma intervenção mais forte. Acho, aí em relação ao projeto, só gostaria de fazer 
observação que já foi feita aqui, para aqueles que entendem que o tombamento é um bem, será 
positivo ao Clube existe esse Projeto nº 1, porque sem dúvida ele mantém as duas volumetrias 
principais, inclusive com a retirada da marquise. Ele até resgata o projeto original. Então, com todo 
respeito, para quem é a favor da conservação, da manutenção, da possibilidade de tombamento, ele 
é a alternativa. Era isso que gostaria de dizer, Presidente. Renata. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo (aparte) – Tonissi, como me citou, só quero 
esclarecer. Referi que só estamos aqui por conta do processo de tombamento quero me referir que 
só estamos aqui no dia 17 de dezembro em sessão extraordinária pelo processo de tombamento. Se 
não fosse por isso acredito que a discussão do projeto do Salão, do que se fazer com ele seria numa 
sessão ordinária, com muito mais tempo e com um material muito mais detalhado para o associado. 
Então,... 
 
Presidente – Qual é o aparte, Conselheira? 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Eu falei que só estávamos aqui por esse motivo. 
Ele falou que não estamos aqui por esse motivo, estou dizendo que na minha interpretação é isso. 
 
Presidente – Não é aparte. Conselheira, por favor, obrigado. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Obrigado a todos.  
 
Pedro Antono Lousan Badra – ... O que traz a este pronunciamento é uma pequena análise a 
respeito desse material que recebemos. Inicialmente queria conceituar algumas interpretações. Um 
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projeto para se tornar obra passa pela fase de estudo, projeto de prefeitura, projeto básico, projeto 
executivo. Cada um desses projetos tem um nível de detalhamento, que hoje são considerados cinco: 
nível de detalhamento 100; nível de detalhamento 200; nível de detalhamento 300/350; nível de 
detalhamento 400 e nível de detalhamento 500. O nível de detalhamento 500 é o projeto executivo e 
que serve para se precificar, quantificar, colocar em concorrências e analisar todas as fases 
executivas. O estudo de nível 100 não é possível se ter valores, valorizar. Existe uma ordem de 
grandeza, da qual neste caso específico não deve ser levado em consideração para se analisar qual a 
proposta melhor ou pior, porque o nível desses projetos é ainda a nível de estudo. Estamos 
analisando estudos, não estamos analisando projetos. Todos nossos companheiros que vieram aqui 
bateram que estamos analisando projetos. Realmente não considero esse material que veio como 
projeto, e sim estudo. Detalhado? Sim, detalhado naquilo que o Esporte Clube Pinheiros colocou aos 
arquitetos, e muito bem colocado. Aqui parabenizo a equipe que concebeu esses planos, a equipe 
que analisou esses planos, esses estudos e trouxeram quatro que lhes pareceram os melhores para a 
gente analisar. Não quer e não significa que ao a gente aprovar 1, 2, 3 ou 4 obrigatoriamente a que 
esse estudo seja seguido in totum. Não, ainda haverá muito rio para passar embaixo dessa ponte, até 
chegar aqui com um valor. Bom, com esta premissa, tive o cuidado de dar uma olhada e me 
posicionar. Por exemplo, me posiciono a não modificar o local do palco, por quê? Por que a mudança 
deste palco é extremamente onerosa, é muito difícil você construir um novo palco, porque tem 
milhões de alternativas, milhões de itens que constituem um palco: varão de iluminação, atrás 
suporte, todo esse mecanismo já existe que pode ser melhorado. Então, na minha opinião, as 
propostas que mudaram o local de palco eliminei, por meu conceito. Segundo conceito que gostaria 
de analisar é o seguinte, se vamos fazer um teatro, ou seja lá o que for, tem que ter acesso direto do 
estacionamento a este local. E esse acesso tem que ser grande, porque estamos falando em 4 a 5 mil 
pessoas. Então, as propostas que eventualmente tenham feito a ligação subterrânea me agradaram. 
Outra coisa que achei interessante nesse estudo: abrir a visão, não o acesso, mas abrir a visão do 
atual Salão para a Faria Lima, isso achei interessante. Nesses estudos não achei em nenhum deles, 
com exceção de um deles que fez uma baia de acomodação na Tucumã. Na minha opinião não está 
muito certo, o ideal seria uma baia de aproximação na Faria Lima, onde vai dar acesso a quem vem 
ao teatro, ou a quem vem aos espetáculos, ou quem vem ao que quer que seja. Então, analisando 
essas propostas, achei que a 1 e 4 realmente estariam dentro deste meu conceito. E dentro deste 
meu conceito é o que iria votar. Analisando as interpretações aqui, me parece que foi dado aos 
arquitetos um limite. O limite é senão me engano 5.000 metros e R$25 milhões. Não é que o 
camarada tem que fazer conta para chegar a R$25 milhões, mas uma ordem de grandeza. Quem 
atendeu isto? A 1. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: E a 2. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Já tirei a 2 porque não concordo com mudança de palco. Então, na 
minha opinião votarei na opção 1 e recomendo aos senhores também fazê-lo, porque neste 
momento estamos iniciando um processo que deverá atender todas as possíveis necessidades do 
Clube. É isso que tinha para falar. Muito obrigado.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – É o seguinte, conhecendo muito montagem de palco, 
experiência de trabalho lhe faço um aparte da seguinte forma: o palco do Clube onde estreei pela 
primeira vez, aos 4 anos, há 60 anos, é o mesmo. Da mesma forma temos recursos modernos que 
necessitam de ele ser extremamente eliminado e ter que refazer totalmente, porque é muito mais 
oneroso reformá-lo do que desmontá-lo, inclusive porque o próprio subsolo, onde tem todo material 
de teatro guardado embaixo é extremamente perigoso em termos de incêndio, de estoque. A fiação 
está totalmente comprometida, o próprio piso está completamente comprometido. Já teve cupim, já 
tiveram vários tratamentos, a coisa está extremamente difícil de se manter. Então, a consideração, 
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faço esse aparte a você, talvez se a gente mudasse um pouco esse questionamento, tentar se ver com 
o próximo modelo de projeto talvez, você bem falou que isso é uma premissa, que os próximos 
possam ser averiguados com pessoas especialistas nessas montagens de palco, se há necessidade de 
realmente demolir e fazer outro. Ou se vai ser o custo melhor se fizermos uma remodelação com o 
que já tem. Essa é minha situação para você. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Pois não, vou responder. Laís, em momento nenhum falei que o 
palco deveria ser mantido, falei a localização do palco deveria ser mantida na concepção original 
deste complexo. Mas com certeza vai ter que ser totalmente remodelado, com certeza vai ter que ser 
feitas todas essas modificações necessárias, mas isto em meu conceito deveria permanecer na 
localização que está, e não mudar. ... Obrigado.  
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – ... Inicio minha fala parabenizando a todos os colegas que 
aqui estiveram, porque acredito que todos têm a competência necessária para observarem detalhes, 
interesses, necessidades, até pelo tempo que já são Conselheiros, alguns que já foram Presidente do 
Clube, então, vejo neste Conselho muita luz, muita relevância em tudo que foi falado. Mas algo acaba 
escapando quando escuto “Que queremos um projeto, queremos algo para um futuro, para as 
crianças”. Quer dizer, crianças hoje, o futuro daqui a 20 anos. Essa questão do tempo e de uma 
preconização de um futuro aí é que acho que a gente está querendo um pouco demais, porque a 
característica do hoje, deste tempo de 2018 é um tempo em que a gente percebe que há 
complexidade. O que é complexidade? Multiplicidade, diversidade, instabilidade, fragmentação, um 
avanço tecnológico em todas as áreas, que já mal damos conta, é só olhar para países mais 
desenvolvidos. Então, acho muita pretensão a gente querer um projeto perfeito, um projeto que a 
gente já advinha necessidade dos nossos filhos e netos daqui a 20 anos, porque acho que assim 
mesmo, por melhor que a gente estude e temos pessoas competentes neste Clube, temos 
Conselheiros competentes, Membros de Diretoria, Membros de Diretorias anteriores que acredito 
que vão esgotar os interesses e necessidades do Esporte Clube Pinheiros, que todos que estão aqui 
presentes gostam muito deste Clube. E o que tenho para colocar, não dá para prevermos um projeto 
perfeito. Aí ouço “Vamos consultar os associados”. 39 mil associados. Bem, vamos tirar as crianças. 
Não, mas tem criança que vai saber dar opinião para o futuro, porque acho que ela preconiza até 
mais fácil do que nós. Então, o que vi do Presidente Cappellano e de todos aqueles que vieram aqui, 
até inclusive o Presidente Toni, que já tínhamos um projeto lá atrás, os projetos são fáceis de a gente 
fazer, o difícil é querer agradar a todos em pequenos detalhes. Não é a hora hoje, gente, a hora é 
prudência. Estamos aqui por prudência, que acho que já falei lá na última reunião, trouxeram esses 
projetos na necessidade de salvaguardarmos o nosso patrimônio, por algo que nos foi impingido de 
um tombamento que ninguém aqui quer e nem associado. Estamos aqui por prudência. Evidente que 
um desses projetos teremos que votar e não vou nem dizer qual seria melhor, mas respeito muito a 
opinião das Comissões. As Comissões olharam os detalhes, as Comissões perderam seu tempo. Não 
acho desagradável estar aqui dia 17 de dezembro, acho muito bom, estou orgulhosa de estar aqui 
com cada um de vocês, porque cada um de vocês quer o melhor para este Clube. Mas só que hoje não 
é dia de detalhe, hoje é dia de objetivar. Vamos garantir o nosso patrimônio? Sim, os detalhes virão 
depois e a gente tem que confiar. Ou a gente confia ou a discussão não tem fim. Para terminar, de 
novo ouvi aqui, e em todos os meus estudos, processo significa dinamicidade. O que significa 
dinamicidade num tempo aqui, num planeta Terra, onde todos temos fragilidades e imperfeições, 
mas temos que acreditar e confiar em alguém. O que é dinamicidade? É continuidade. E depois da 
continuidade? Transformação. Não dá para segurar nada, queridos colegas, tudo é transformável. 
Vamos encontrar empecilhos, como no estacionamento encontraram. Vamos encontrar coisas que 
na hora não vai dar para executar, vamos ter que mudar. Então, vou pedir a todos, hoje, vamos votar 
por prudência. Vamos confiar em cada um de nós como Conselheiros, nas Diretorias que estão 
atuando e colaborar. Colaborar para que a gente chegue lá errando menos. Boa noite a todos.  
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Bem, antes entrar propriamente no assunto, só 
queria dar duas notícias aqui para esta Casa. Que saiu hoje o relatório da ABRASCA, que é aquela 
Associação Brasileira de Companhias Abertas e o Pinheiros foi 2º colocado como melhor relatório de 
prestação de contas de 2017.  No primeiro ano a gente foi 7º, no ano passado 1º e esse último ano 2º. 
Então, o Clube, que alguns ainda acreditam que não tenham processos, que não tenha sistemática, 
que não tenha alguma governança, ele tem conseguido lá fora com pessoas isentas um resultado 
muito expressivo. Então, acho que isso a gente precisa compartilhar, para o nosso associado saber o 
trabalho que este Clube desenvolve, o trabalho que os funcionários do Clube desenvolvem, porque, 
por exemplo, na última reunião ouvi que alguns funcionários tinham problemas com os orçamentos, 
tudo. Então acho que uma associação de fora tira qualquer caráter político de algum 
pronunciamento. Outro assunto que queria falar rapidinho também, antes de entrar, que aquele 
processo do ISS da garagem, que tínhamos sido notificados em torno de R$1,800 milhão, 
administrativo, para pagar, que veio há seis, sete, oito meses, o Clube teve êxito. Ganhou 
administrativamente, então, o Clube não deve R$1 real, também está resolvido esse problema. Hoje 
fica bem claro que não é uma reunião político, acho que hoje a gente está aqui para preservar o 
futuro do Clube. Estamos tendo a oportunidade de poder decidir, isso que vocês têm que colocar na 
cabeça. Qualquer postergação, qualquer intuito diferente desse, o intuito é não ter essa janela de 
oportunidade que a gente está tendo. O Clube sempre esteve no radar querer mexer no Salão de 
Festas, mas pode ser que alguns associados não sabiam, mas a gente não ia conseguir mexer no 
Salão de Festas, porque a gente tinha um processo de tombamento. A partir do momento que esse 
processo de tombamento findou tanto no CONDEPHAAT quanto no CONPRESP estamos tendo uma 
janela de oportunidade. Se é bom ou ruim não sei, mas ainda está vindo aqui para a gente entre nós 
discutir e decidir. Se a gente postergar não vamos ter essa oportunidade. Isso tem que ficar muito 
claro aqui dentro. Frequentei muito o CONPRESP, muito o CONDEPHAAT. Depois dessa frequência 
que tive, do contato que tive tenho certeza absoluta que a gente tem que ficar distante desses órgãos 
e não deixar o Clube ser tombado. É um problema enorme, agora aconteceu com o São Paulo Futebol 
Clube, aconteceu com outros locais. Se a gente tem a premissa de decidir e tenho certeza absoluta 
que nesses 119 anos o Clube sempre teve a capacidade, a competência de decidir, não vamos ser 
diferentes disso. Me causa muita, não estranheza, mas um sentimento muito ruim, alguns 
Conselheiros virem aqui, sem querer desmerecer, deslegitimar um processo desses, querer olhar 
sempre a parte ruim do processo. Isso aqui não precisaria nem estar trazendo, poderia ter decidido 
lá, como acho que o Dr. Antonio Moreno falou, e estaria resolvido. A gente traz para o Conselho, traz 
para vocês poderem participar e aí começam os pormenores. Outra coisa que tem que ficar muito 
clara, o Plano Diretor, em todos os Planos Diretores, desde à época do Dr. Arlindo, passando pelo 
Rudge, pelo Antonio Moreno e por mim, todas as pesquisas, todo mundo é a favor de mexer no Salão 
de Festas. Então, não tem que se falar, e vamos ouvir mais uma vez o associado ou não. Todo mundo 
sabe que tem que mexer no Salão de Festas, isso é unânime aqui no Clube. Agora, a concepção do 
projeto, da linha arquitetônica é outra fase, mas pelo amor de Deus, não vamos falar, está claríssimo 
que tem que mexer. Foi claríssimo quando o Dr. Antonio Moreno aprovou. Depois o Dr. Dutra 
executou, que tinha que fazer uma garagem no Clube. Em momento algum ele trouxe aqui para a 
gente discutir – E não tiro a razão dele, cada dia acho que dou até mais razão – ele não trouxe em 
momento algum aqui para a gente discutir “Se a entrada era pela Angelina, ou se era pela Faria Lima, 
se era por cima, se era de helicóptero”. Não tem nada a ver, desculpe-me. Tem que saber qual é a 
prerrogativa de cada hora. Se tem muito Conselheiro que não tem capacidade, ou não se sente capaz 
de votar, pode se abster, não é obrigado a votar, ele pode seguir as Comissões. E as Comissões são 
pessoas técnicas, preparadas, conforme nosso Estatuto determina para auxiliar tanto a Diretoria 
quanto o Conselho. Se o Conselheiro não se sente amparado ou assistido por essas Comissões, então 
tem que se abster, faz parte também. Você pode votar “sim”, “não” ou “abster”, não tem problema 
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nenhum. Mas tem que ficar bem claro que as Comissões participaram, foi muito bem trabalhado. 
Além de vir do Plano Diretor, foi feito um programa de necessidades. Esse programa de 
necessidades pegou a turma do Plano Diretor, a Comissão de Obras participou integralmente, os 
cinco Membros, e também todos os Diretores de áreas do Clube que estão relacionados com o Salão. 
Ou seja, não é “Peguei do bolso do colete, chamei e fizemos o concurso”. Não é assim. Isso vem em 
decorrência. Então, vamos começar, não vou dizer a palavra respeitar, mas a entender os processos 
antes de querer desqualificá-los, porque a gente faz um esforço tremendo para trazer aqui para 
vocês poderem decidir. Volto a decidir, poderia ter decidido de outra forma. Obviamente, como é 
tudo aqui no Clube, quem perde tenta desqualificar e quem ganha fica feliz, acha que é o máximo. 
Não é assim que funciona, mas, enfim, estamos trazendo aqui. Outra coisa que tem que ficar muito 
clara também nessa colocação, estamos fazendo o que nos foi permitido, o que a gente conseguiu 
salvar. Se não tivéssemos revertido, e quando a Conselheira Regina Secaf falou “Que estamos 
votando de mentirinha”. Não estamos de mentirinha, gastamos R$120 mil para tirar o tombamento, 
então não é brincadeira isso aqui.  Podíamos ter perdido e conseguimos reverter, que foi uma 
resolução desta Casa. Então, a gente está seguindo o que esta Casa mandou, não estamos brincando. 
E para poder seguir nessa linha que esta Casa determinou precisa aprovar um projeto, uma 
concepção arquitetônica, vamos falar o português claro, para ser protocolado e depois ser 
desenvolvido. Ao mesmo tempo ela afirma “Ah, não tem termo de referência, pá, pá, pá...” Ela leu o 
termo de referência inteirinho aqui. Impressionante, não tinha o termo de referência! Até o valor, 
tudo. Então, já vou entrando no detalhe. Poderia ter lido os outros dois parágrafos que estavam 
abaixo. E já respondo uma pergunta muito bem colocada, acho que foi do Toni e do Dr. Manssur. 
Fizemos esse concurso, estamos trazendo a prerrogativa de vocês participarem para decidir. A 
empresa que for vencedora vai receber R$58 mil por ter ganho o concurso, depois mais R$58 mil 
para protocolar, depois mais R$58 mil para desenvolver o projeto e R$58 mil depois de aprovado, 
pronto para trazer ao Conselho. Para aí. Aí entra a pergunta, que não precisa nem constar como 
recomendação, porque já está no que a gente decidiu. Se amanhã a gente não quiser, a próxima 
gestão, mudar a legislação, tiver alguma outra dinâmica diferente, que é assim que tem que ser 
falado mesmo, o Clube para aí, está assim no nosso termo, e os direitos patrimoniais do projeto são 
do Clube, para a gente não ter que ficar amarrado com ninguém ad aeternum.  Não vou dar a chave 
do galinheiro para a raposa, né? Senão estaremos amarrados ad aeternum. Então, a gente tenta fazer 
isso, aí depois óbvio, vão ter as discussões para cá ou para lá, os valores, por exemplo, que a gente 
quer efetivamente investir. Volto a dizer, isso não é uma obra para se fazer em um ano. Quem falou 
de orçamento, de um ano, tantos por cento. Isso é obra para dois, três anos. O que acho que o 
Pinheiros tem que ter é o melhor, sempre o melhor, temos capacidade de ter o melhor aqui dentro. E 
aí você pega muito claro no edital ou nas colocações de todo mundo lá, um tem 7.000 metros, R$25 
milhões; o outro 5.000 metros, R$25 milhões; o outro 6.600, R$25 milhões, mais um pergolado que 
dá quase 9.000, mantém os R$25 milhões, e o outro pegou os 9.000 metros e pouco, R$39 milhões. A 
conta que tem que ser feita aqui é da área construída. Quanto maior a área construída você vai ter o 
valor. E não era, para quem tem alguma dúvida, não era desclassificatório ou eliminatório alteração, 
era uma expectativa, tanto é que veio para cá para a gente decidir. Então, se for aumentar o valor, ou 
pode até diminuir, porque, por exemplo, num dos projetos, em dois dos projetos você pode fasear a 
execução. Oh, hoje o Clube está com caixa, vai lá e faz. Não, hoje está sem caixa. Hoje vou procurar 
um terceiro. Que é uma discussão completamente diferente para frente. Para quem pensa em área 
construída, para aprovar projeto, que depois tem que fazer dois anos para executar, para não voltar 
a ter o risco, quem tiver uma área maior construída é óbvio que você vai poder fazer mais 
modificações e adequar, isso é implícito. Quanto mais apertado você estiver de área mais difícil para 
poder mexer no futuro, indo na linha da dinâmica do projeto ou não. Isso não vou dizer que é óbvio, 
mas é importante reforçar, porque você vai ter essas pequenas alterações. O que queria falar 
também, que o Conselheiro Andreas está muito fixo com a ideia do Tênis, sempre volta ao Tênis. Se 
for preciso a gente traz o Tênis para discutir aqui, não tem problema nenhum. Depois da 
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inauguração da alameda, que também se tinha uma campanha contrária muito forte, o associado viu 
que não era tão ruim assim a Diretoria. A Diretoria tinha suas capacidades, suas condições de trazer 
coisas boas ao associado. Então, vamos discutir hoje é o Salão de Festas, não estamos discutindo 
outra obra, outro projeto, até porque se a gente for entrar no detalhe do Tênis vamos ter que saber a 
constituição da Comissão. Me falaram, me parece que teve uma associada que falou que era de uma 
profissão e depois é outra profissão. Se isso for verdade mesmo causa até exercício ilegal da 
profissão, é um problema muito maior. Então, a gente pode ir a fundo depois no caso específico do 
Tênis. Hoje não é Tênis, hoje é Salão de Festas que a gente tem que falar. O que também queria 
deixar claro, entre todas as colocações feitas, acho que praticamente já respondi para todo mundo. 
Óbvio que a quadra de Tênis tem que ser pensada, já existem umas ideias, mas também não vamos 
fugir muito da nossa realidade. Só tem duas hipóteses na quadra de Tênis: ou você vai fazer em cima 
da quadra existente, coberta, que quer lá. Ou você pode fazer em cima, que é uma ideia que surgiu 
agora, uma parte, deixando uns 2, 5 metros a 3 metros maior, com a diferença, em cima da rampa do 
estacionamento. Não existe outro local, isso não é agora, mas no futuro, mas tem que ser um desses 
dois locais, não vejo outro local naquele quadrilátero que seja possível encaixar uma quadra de 
Tênis com as dimensões oficiais, e tudo. Aí, falando só um detalhe, também para não passar 
desapercebido, quando citaram aqui o Regimento, o Art. 64. O Cube tem várias modalidades. Uma 
delas chama carta convite, para quem não sabe. E a carta convite você tem três dias para colocar e 
para obras e projetos até 1.500 contribuições, que dá R$630 mil. E você convida três empresas. Aqui 
foram convidadas 10 empresas. No Tênis, que foi falado, foram cinco empresas. Então, a gente está 
acima de qualquer carta convite, ou seja, estamos plenamente cobertos, tudo certo. Sem contar o 
parecer da Comissão Jurídica, que explicitou todo o notório saber, a urgência, a necessidade de a 
gente aprovar essa concepção arquitetônica. Tem que ficar bem claro como funciona o sistema, para 
não se criar uma notícia atravessada e essa notícia ir crescendo, crescendo. Esse sistema de 
concurso é o melhor sistema que tem aqui para o Clube. Você pega os escritórios qualificados. Para 
quem não sabe, também existe nas licitações, que também mostra a falta de conhecimento do tema: 
habilitação invertida, inversão de fases, que é o que tem mais de moderno aqui hoje na legislação, 
que você primeiro apresenta a proposta, apresenta no caso se for valor e depois faz habilitação. Não 
é que se habilita todo mundo e depois que perde um tempo enorme. Então, também tem que 
explicar isso, porque também tem gente fazendo confusão quando se associa apresentação de um 
concurso, isso para qualquer dúvida, inclusive do associado Marino, que escreveu. Pena que ele não 
é Conselheiro, porque se fosse saberia da necessidade que a gente tem de aprovação, da 
necessidade, que o Clube precisa para andar para frente e não correr o risco de voltar a ter o 
tombamento. E entrando no mérito dos projetos, obviamente acredito que a gente tenha que 
aproveitar todo nosso potencial construtivo que tem lá, porque pelo menos nessa fase de projetos, 
para depois poder organizar ou equalizar o que precisa ser feito. Dos quatro projetos, são todos de 
excelente qualidade, excelentes projetistas, todos renomados, todos com prêmios aí fora, todos 
prêmios internacionais, inclusive, do mais alto gabarito. Fomos muito felizes na escolha, com as 
indicações que vieram da Comissão de Obras, da turma do Plano Diretor e também da Diretoria no 
que a gente conseguiu de proposta. E a gente, tentando ser mais democrático, transparente, como 
falei em julho, porque a gente trouxe as quatro propostas que mais atendem em nossa visão a 
necessidade do Clube, sendo duas de mínima intervenção; uma de intervenção intermediária e uma 
de intervenção máxima. Entrando mais ainda no detalhe, ficou muito claro que o Projeto 3 não deve 
ter agradado muito aos Conselheiros e o Projeto 1 agradou em certa parte alguns Conselheiros. O 
Projeto 1 tem dois problemas. Dois problemas não, duas considerações que têm que ser colocadas – 
Retiro a palavra problema, com maior respeito aos arquitetos – Duas considerações. Primeiro, que é 
minha visão e acho que é compartilhada com muita gente, que ele dá uma parte do Clube para a 
cidade. Sou contra isso, acho que o Clube não tem que dar nada, a gente conquistou com muito 
esforço, com muito suor, sou contra a gente dar uma parte para a cidade. Ele dá uma parte tremenda 
para a cidade de São Paulo. A gente já dá muita coisa para a cidade de São Paulo. E a outra coisa que 
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ele também, que aí para mim depois que transitei e vi como funciona, ela abre uma possibilidade de 
tombamento. A gente fez todo esse esforço para não tombar o Clube. Tanto o 1 quanto o 3 a gente 
pode criar, porque se não mexe na volumetria, não mexe em nada cria a possibilidade de um 
tombamento futuro do Salão de Festas. Se esse for o desejo, tudo bem, senão for acho temerário a 
gente fazer isso com as implicações que tem com o tombamento. Aí depois sobram dois projetos, o 2 
e o 4, que são também muito bons, atendem as necessidades do Clube. Um com algum detalhe a 
mais, outro com algum detalhe a menos. Posso falar do Projeto 2: ele faz a inversão do palco, tem 
uma área construída menor, faz uma interligação da Sede, que ele não orçou neste momento e faz a 
entrada, que é muito importante para o Clube, pela Faria Lima. Também faz a mesma coisa o 4. A 
gente tem muito problema com a entrada na Tucumã. Também alguém falou da baia de 
desaceleração pela Faria Lima. Esse é o caminho mesmo, tem que ser por aí. Um projeto muito bom, 
mantém a volumetria do salão menor, então, a gente tem o anexo que é chamado de feijão, ele 
demole, mas mantém o outro salão e faz uma edificação anexa a esse salão, com suas vantagens e 
desvantagens tanto com relação à doca, à entrada do associado por passagem subterrânea, o pé 
direito dele é de 10,50, que é importante para algum evento, se tiver algum evento específico, 
esportivo, algum detalhe. Ele deixa áreas livres do lado da Tucumã, demole toda aquela existente, 
então na Tucumã fica toda aquela área livre e ele traz as atividades para o lado da alameda do Tênis, 
vamos falar por aí. Tinha até um desenho para mostrar os quatro projetos, que seria interessante 
para o pessoal olhar. E o Projeto 4 é de maior intervenção, faz um envelopamento, não é uma pele, 
até para fazer o tratamento acústico, pode até ser uma pele de vidro, que é um termo de engenharia. 
 
- São exibidos os 4 projetos no telão. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Obviamente ele faz a maior área construída, ele 
faz um pedido, colocado pela Comissão de Obras, do maior aproveitamento também do gabarito de 
20 metros que ele coloca, ele pede que seja contemplado. Que também não precisa ser feito agora, 
poderá ser feito depois. Só coloquei os quatro projetos, para quem não olhou no PDF, vai trocar, são 
5 imagens de cada projeto, praticamente do mesmo ângulo de visão. O Projeto 4 faz um edifício, que 
é esse, ele tem uma ideia, que pode ser aproveitada, de fazer um restaurante no 3º andar. Se esse 
restaurante for feito, se for interessante para o Clube obviamente você não vai poder ter o 
restaurante do Ponto e outro restaurante ali. Vai eliminar um e ganhar áreas em algum outro lugar 
para poder fazer alguma outra atividade, seja o Pró-Memória, seja outra atividade na Sede Social. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Área construída maior. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Área construída já mencionei, 9.000 e pouco. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Calma, pessoal, tem o microfone de aparte, 
estamos aqui, a gente fala, sei que todo mundo está ansioso. É uma área construída maior e o preço 
que a gente tem que fazer é uma conta por área quadrada construída. Volto a dizer, o primeiro 
projeto tem 7.000; o segundo tem... Já falei isso, não preciso repetir, acho que todo mundo já sabe, 
mas cada um tem sua alteração de área. Como ele tira, assim como também o Projeto 2 tira o anexo e 
faz depois uma edificação, a área permeável se mantém e não tem problema futuro, que tira todo o 
anexo. O anexo, para quem não sabe, tem uma área construída, uma área de ocupação maior que o 
próprio Salão de Festas, é isso. Todos eles atendem a gente nas salas múltiplo uso, que acho que é 
importante. Acústica é um problema sério que a gente tem aqui no Clube, que esses projetos 
contemplam com suas mudanças que vão ter. Um detalhe,... 
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- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Só um minutinho, Sr. Presidente. Conselheiros, por favor. Pois não. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano –...tem uma diferença entre eles da área de 
sanitários, onde está colocada. Temos uma diferença entre a doca entre eles. Um mantém a doca na 
esquina da Faria Lima com a Tucumã e coloca um painel para fazer, que acho que ficou muito bem, 
acho que o Tatit colocou, se for aprovado na Lei Cidade Limpa, tudo, para poder fazer os painéis, 
merchandising. E o Projeto 4 faz a doca pela entrada existente hoje daquela alameda, logo depois da 
saída da garagem. É isso que a Diretoria queria trazer a vocês, com esse espírito de resolver o 
problema, de não postergar o problema. Acho que é importante o Conselho participar, poder opinar 
e também poder ajudar a decidir. Tenho certeza absoluta que qualquer que fosse a decisão que 
tomasse lá na Diretoria no Salão de Festas, que é um precedente que a gente está trazendo aqui 
devido a ser o Salão de Festas, a tudo que ele representa, seria desqualificada, seria colocada em 
julgamento por que fez isso ou por que fez aquilo. A partir do momento que passei para vocês a 
possibilidade de decidir são participantes da decisão e vão responder pelo lado bom e pelo lado 
ruim. Como estou acostumado a só responder pelo lado ruim, porque nunca ninguém vê nada de 
bom, agora vocês vão fazer parte também da decisão para poder participar. É isso que tinha para 
falar. Só para finalizar, Grazi, já te passo a palavra, que vocês votem com o que entenderem melhor. 
E volto a dizer, o Clube em minha visão tem capacidade de fazer qualquer obra, ainda mais que a 
gente está pretendendo, não sou eu que vou executar obra nenhuma, não vou fazer nada, mas a 
gente está pretendendo que tenha um planejamento possível para poder se encaixar no que for 
decidido aqui pelo Conselho Deliberativo. É isso.  
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Duas dúvidas, por favor. A primeira é: qual é o poder 
da Diretoria em vetar a entrada de um desses quatro candidatos? Assim, fico pensando, se é tão 
temerária a possibilidade de um tombamento por que trouxe dois projetos que ainda pode ter o 
risco de tombamento? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Para dividir com vocês a decisão. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – E a segunda pergunta, assim, na proposta... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Porque acabei de dizer, se chego e falo “Não”. Oh, 
o Cappellano unilateralmente disse não. Trago aqui e vocês vão decidir, simplesmente por isso. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Mas aí até pergunto, por exemplo, sou leiga, não entendo nada, 
quando vi os quatro projetos o que mais me agradou foi o primeiro, porque é o que justamente 
menos mexe. Mas não sou a favor do tombamento, aí pergunto, por exemplo, você tem uma Proposta 
1 que tem aquela praça, imagino que seja possível reverter isso, caso seja a Proposta 1, porque não 
gosto da ideia da praça aberta, é possível reverter isso? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tudo é possível reverter, só não dá para reverter a 
morte, isso é claro, mas você vai ferir a concepção arquitetônica do arquiteto. Tanto é que o 3 já faz 
uma nova abordagem, tinham outras abordagens, mas no projeto dele, com a concepção que ele põe, 
senão me engano Praça das Artes, Praça da Cidade e Praça do Tênis, alguma coisa. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Sol. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sol. Você está mudando a concepção arquitetônica 
dele. Mesmo que você consiga, e consegue, que põe um alambrado lá, tira toda a beleza do projeto 
dele e não abre essa área para fora do Clube. Também pode fazer isso. Depois do convívio que tive lá, 
volto a dizer, quando a gente conversou e o próprio parecer da Maria Luiza Dutra, que foi a diretora 
do CONPRESP e que deu nosso parecer. Respondi várias perguntas que foram colocadas: se mantém 
volumetria do Salão original, mas tira o feijão, ela tinha falado e isso foi aceito no próprio 
CONPRESP, não é invenção nossa, evitando obviamente o risco de um tombamento futuro. Agora, se 
também acharem que não tem esse problema, aí é uma decisão do Conselho, mas me posiciono bem 
claramente contra isso, porque acho que a gente pode correr esse risco. Fui, não vou dizer 
evoluindo, mas entendendo o mecanismo, entendendo como funciona, tive várias reuniões lá com 
vários arquitetos, com DPH, todo mundo, entendi o sistema, a dificuldade que o nosso Clube teria. 
Então, vejo, se a gente conseguir não ter essa tendência acho que seria melhor para o Pinheiros no 
futuro, até se for na linha de depois querer fazer outro projeto, e tal. Apesar que o que está lá, o que 
reverteu o tombamento foi a manutenção do Salão principal. Isso que está lá, em todos os projetos o 
Salão principal é mantido. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Obrigada. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – Cappellano, pelo que percebi o Projeto 4, a mudança 
do palco, que percebi tem uma função técnica talvez essas mudanças. Temos o palco justamente 
atrás, onde tem a Sede Social e temos um problema, porque essa parte técnica prejudica o 
andamento e circulação, para que se faça essa emenda entre a Sede Social e o Salão de Festas. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – No Projeto 4 não está atrás essa parte técnica. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Exatamente, nesse sentido que estou considerando, o Projeto 
4, apesar de estar com valor maior, mas acho que isso não é motivo para a gente se preocupar neste 
momento, já que ele vai contemplar para uma coisa bem mais grandiosa, uma satisfação maior. Essa 
mudança de palco já estou considerando ser importante pelo fator da Sede Social ter uma ligação 
com o Salão de Festas futuramente, porque temos um problema técnico naquela alameda, em que 
você tem os fundos dos restaurantes e o fundo do palco. Toda parte de gerador, de aumento de carga 
é obrigado a ser colocado naquele ponto por causa do fundo do palco, que a parte técnica funciona 
dessa forma. Importante a mudança do palco, já estou considerando nesse sentido, pelo 
conhecimento que tenho. Você tem uma predileção por um desses quatro projetos? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sim. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – É o 4º? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não quero falar, porque acho que influencio 
muito. Tenho uma predileção muito clara aqui entre o 2 e o 4. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Está bem, é isso que queria saber. É importante que você nos 
diga isso. Você é o principal apoio que possa dar essa consideração e essa firmeza para nós também. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só não quero influenciar, até certo ponto a gente 
acaba influenciando, óbvio, mas são dois excelentes projetos, são dois projetistas e arquitetos 
competentíssimos sem dúvida nenhuma, só que cada um tem um pequeno detalhe: um é uma 
alternativa intermediária e outro é uma alternativa máxima, é isso. Aí volto a dizer, hoje, para quem 
não sabe, mas vamos fechar o ano com R$30 milhões no Fundo de Investimentos. 
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Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Isso é importante saber. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – E aí se você for para a linha, nem o 2, custa R$25, 
todos têm que fazer, o Badra falou muito bem aqui, é muito estimada a coisa. Você vai desenvolver 
depois o projeto e pode também diminuir, se achar interessante a área construída para ter um valor. 
Volto a dizer e deve vir, acredito, na próxima reunião, que é uma obra de R$10 milhões, porque esse 
Salão de Festas vai demorar. O que a gente está falando é mexer aqui no CCR, acho que a gente 
precisa mexer aqui no CCR em 2019. Preparar o CCR para depois, com mais calma e mais informação 
decidir efetivamente quando vai executar. Mas não pode esquecer do problema que tem aí. E até 
respondendo ao Toni quando ele falou, foi 1 ano do CONDEPHAAT que está dando agora em 
fevereiro, não da votação, que inclusive o Dr. Collet, a gente fez a resolução logo depois. Foi um ano 
do recurso, porque no CONDEPHAAT, depois que perdeu, que o Clube ganhou, os associados que 
subscreveram aquele pedido entraram com recurso, eles não se conformaram – Faz parte, qualquer 
um pode entrar com recurso – eles não se conformaram com a decisão do CONDEPHAAT e entraram 
com recurso. Em fevereiro deste ano foi indeferido esse recurso, então, aí tem o Dr. Collet que sabe 
muito melhor do que eu, Dr. Célio Cássio, a parte jurídica, pelo Regimento do CONDEPHAAT diz que 
depois de um ano você pode pedir, qualquer transeunte, qualquer pessoa pode pedir um novo 
tombamento. Só para finalizar, em minha visão o tombamento é uma forma de desapropriação 
velada com um caráter cultural, preservação, tudo, só que também não te ajuda a manter o bem 
tombado. Ele tomba, teoricamente, se você tiver TDC, que é o Transferência do Direito de Construir 
você recebe alguma coisa e depois se vira para manter, com as regras que são determinadas pelos 
órgãos tombadores.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Porque manutenção é aqui, responsabilidade é nossa, né? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sem dúvida. E quem vai bancar qualquer 
intervenção que tenha que fazer posterior ou de mantenção, tudo, seremos nós aqui, associados, que 
vamos manter. Dr. Collet. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Presidente Cappellano, muito obrigado pelos 
esclarecimentos. Queria fazer uma consideração. Realmente temos que observar aquelas propostas 
que nos dão certa garantia para que não haja novamente uma tentativa de tombamento do Salão de 
Festas do Pinheiros. Evidentemente que exclui as propostas, em meu modo de entender, 1 e 3. Mas 
queria fazer uma ponderação e ouvir seu comentário, Presidente, sobre o seguinte: a Proposta 4 é 
aparentemente mais cara, mas de fato não é, porque apresenta uma intervenção maior e se for fazer 
o cálculo por metro quadrado talvez seja a mesma coisa, não fiz a conta.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Valor relativo é menor, nominal é maior. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Ok, valor relativo é menor. E temos que considerar, quer dizer, 
como essa obra que se pretende para o Salão de Festas é algo que deverá ficar para nossos filhos, 
para nossos netos temos que fazer a utilização em meu modo de entender máxima do espaço que 
temos. Ou seja, não fazer as intervenções possíveis agora estaríamos desperdiçando de certo modo 
terreno do Esporte Clube Pinheiros no local mais valorizado talvez do Brasil. Então, em minha 
opinião, quer dizer, como se pretende algo perene, como se pretende algo definitivo que façamos 
então o que é mais econômico nesse aspecto, a utilização máxima do espaço que temos e para não 
haver desperdício. É minha opinião, Presidente Cappellano, se o senhor ficar confortável em fazer 
algum comentário. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Essa sua opinião, a gente já conversou várias 
vezes quando ambos éramos Presidentes, agora já estou saindo também. Concordo que naquela 
região do Clube a gente tem que otimizar, não restrições, mas com as colocações ou as ponderações 
que nos foram colocadas ou dadas pelo CONPRESP, acho que a gente está fazendo o ótimo que se 
pode fazer lá. E aí sigo teu raciocínio que o ótimo é aproveitar o máximo o espaço ali, que senão é o 
espaço mais valorizado da cidade, é um dos mais valorizados da cidade. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Obrigado, Presidente. 
 
Ricardo Luís Sacardo – Sr. Presidente, é o seguinte: acho que sua boa vontade trazendo para Casa 
essa análise dos projetos, como sou da área só acho uma coisa, acho que essa é uma decisão mais 
técnica, nós que somos da área analisa os projetos com um olhar. Talvez aqui ganhe um que 
tecnicamente não seja do meu agrado, ou de outros. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Normal. 
 
Ricardo Luís Sacardo – A sua boa vontade entendo de fazer essa explanação, mas muita gente olha 
o visual, mas tecnicamente existe um trabalho nisso, o arquiteto cada um tem, mas temos que ter a 
visão do futuro, temos que olhar para 20, 30 anos, essa é minha visão, não posso fazer um projeto 
olhando 10 anos, olho 50, 60 anos para frente. Minha pergunta é... 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Por favor, Conselheiros. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sacardo, já entendi suas colocações. Isso aqui é 
democracia, a democracia é isso, citei na última reunião a Rosa Weber quando falei do prazo de 
resposta e vou citar o que ela falou agora na diplomação do Bolsonaro: É o diálogo, precisa ter 
diálogo, não pode ser monólogo aqui. Tolerância, que falta muito em algumas pessoas aqui no Clube. 
E a compreensão para poder andar. É isso que a gente está fazendo aqui. Uns vão ficar felizes e 
outros vão ficar chateados ou tristes, mas o sistema é esse e é assim que tem que ser para frente. ... 
Obrigado. 
 
Berenice Gazoni (aparte) – ... É o seguinte, com relação aos projetos concordo muito com sua 
proposta de que o 2 e 4 realmente, depois de ouvir todos os nossos Conselheiros que colocaram 
muito bem todos os aspectos favoráveis e desfavoráveis, acho que, em minha modesta opinião, falo 
aqui particularmente, porque é difícil realmente, como disse o Conselheiro anterior, a gente decidir 
por um “É esse”, com toda a certeza. Então, também fico entre o 2 e 4. Mais pelo 2, porque o 4 ao 
extrapolar os valores e a metragem que foram dadas como parâmetro pela Diretoria... 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Por favor, Conselheiros, a Conselheira está se manifestando. 
 
Berenice Gazoni – ...me parece, e queria ouvir sua opinião, que esses que participaram, até os 9 
diria, poderia entrar talvez até com uma ação contra o Clube pelo projeto, vamos dizer que fosse a 4 
a Proposta vencedora, que vou dizer que é uma proposta ótima sem dúvida nenhuma, mas por ela 
extrapolar me parece que não tem os mesmos parâmetros. E os demais se ativeram a mais ou menos 
a área estabelecida de 5.000 metros e ao valor de R$25 milhões. Aí pego, aprovo outra, isso não vai 
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trazer e não pode trazer, por exemplo, problemas sérios ao Clube pelo não atendimento da carta 
convite? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vamos lá, Conselheira, isso passa longe. Primeiro, 
porque os outros projetos, inclusive o 1 e 3 tem uma área também maior. Vocês têm que entender 
como funciona um edital, um termo de referência, tudo. É expectativa, não é eliminatório. Em 
nenhum momento está escrito “Quem fizer menos ou mais que 5.000 vai ser eliminado”. Quem 
participa de licitação, concurso, têm cláusulas desclassificatórias, eliminatórias e cláusulas 
classificatórias. Isso está no critério de julgamento, mas não é uma cláusula eliminatória. Portanto, 
não tem nenhum risco, até como muito bem falou o Dr. Manssur, é um projeto dinâmico e vai 
adequando à necessidade. Então, passa longe qualquer tipo de preocupação. E te digo mais, acho que 
quase nenhum atendeu à expectativa exatamente, porque... 
 
Berenice Gazoni – Acho que dois atenderam. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Quase nenhum atendeu e, Conselheira, volto a te 
dizer, garanto a senhora, qualquer um desses projetos é uma estimativa de orçamento, nenhum 
deles vai cravar e vai ser isso. Então, seria temerária sua decisão ser por base do valor da obra 
futura. 
 
Berenice Gazoni – Tenho certeza que não serão ainda esses valores... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Deixe-me só terminar. Então, tranquilizo-a que 
não leve pelo valor financeiro apresentado pelos escritórios, leve pela área construída a sua decisão 
e aí obviamente um vai custar mais, outro vai custar menos, mas esse item não era eliminatório nem 
desclassificatório, está bom? 
 
Berenice Gazoni – Está bom. Obrigada pelo esclarecimento. 
 
Ana Paula Cassetari Musa (aparte) - Só queria, se puder esclarecer uma dúvida. Você falou sobre 
uma brecha de oportunidade agora. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Uma janela que enxergo. 
 
Ana Paula Cassetari Musa - Isso, uma janela de oportunidade, então, queria saber se aprovada aqui 
uma dessas propostas, ela sendo protocolada, se isso de fato impede uma nova iniciação de 
tombamento, de um novo processo de tombamento. Senão, qual seria o direcionamento da Diretoria 
em relação a isso, quais seriam os próximos passos. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A gente nunca sabe, o Dr. Manssur foi muito feliz 
na colocação do presidente do CONPRESP, como eles enxergam o Esporte Clube Pinheiros e o Salão 
de Festas. Certeza não tem, mas te garanto que dificulta e muito, porque também tem legislação 
favorável, inclusive foi ratificada agora em março ou abril o direito de protocolo nos projetos 
apresentados na Prefeitura de São Paulo. Então, o Clube precisa ser célere, protocolar um projeto 
entendo que dificulta muito um novo pedido de tombamento. Agora, pode ter e aí a gente vai ter 
mais um argumento para se defender. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (fora do microfone) – Mais dinheiro para gastar. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Obviamente vai ter que gastar mais dinheiro com 
a parte jurídica, vão ter todos os pormenores que vêm junto de um novo pedido, mas a gente 
minimiza muito o risco, até porque senão a gente não tem segurança jurídica em nosso País também. 
Se a cada 15 dias muda. Acabou de reverter. Você protocola um projeto. Passa seis meses “Ah, não, 
agora tomba de novo”. Tem muito advogado aqui que daria uma bela tese para a gente se defender 
num processo futuro contra a prefeitura se essa for a decisão do Conselho. 
 
Ana Paula Cassetari Musa – Ok, obrigada. 
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Gostaria só de perguntar, Presidente, se houve um ganhador no 
concurso? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – No concurso tiveram quatro propostas 
selecionadas, que a gente fez questão de tirar o nome para nenhuma pessoa querer, sei lá, no afã de 
ter algum problema, e os quatro foram selecionados. Foram nove pessoas no júri. É bom também 
falar isso para evitar qualquer colocação... 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Pessoal, está acabando, vamos lá, vamos respeitar 
quem está aqui na tribuna, por favor, a Conselheira Regina e eu. Foram três membros de fora; um 
membro do Plano Diretor; o Presidente que sou eu; um membro da Assessoria de Planejamento; um 
Conselheiro da Assessoria Técnica e o Presidente da Comissão de Obras. Foram esses nove membros 
e eles decidiram pelos quatro. Quando começou a ter empate dos projetos acho que nada melhor do 
que trazer aqui para vocês decidirem e participarem. 
 
Regina Helena Secaf – Ah, então, que bom, eles mais ou menos empataram. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mais ou menos não, empataram. 
 
Regina Helena Secaf – Ah, empataram. Certinho, os quatro. Está bom. Obrigada. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Certinho. Se quiser depois pede a ata do empate. 
 
Regina Helena Secaf – Está bom, eu pedirei. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só que a decisão do Conselho é soberana, tá?  
 
Regina Helena Secaf – Claro, sem dúvida. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo (aparte) - Tenho duas perguntas para fazer. ... 
Primeira pergunta: Depois que a gente protocolar esse projeto existe um período que a gente tem 
que fazer a obra, iniciar a obra? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Foi bom você colocar. Com certeza, quando 
protocolar virá um caminhão de comunique-se ao Clube para acertar o projeto, diretriz, como o 
próprio Toni falou, ou seja, vai ter um monte de coisa. A regra existente hoje, senão tiver nenhuma 
mudança, por isso que é o direito de protocolo, que é no momento que se protocola, em até dois 
anos você tem que iniciar essa obra desse projeto. Qualquer coisa, se você iniciar uma fundação ou 
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uma demolição ainda ganha mais um ano para fazer essa obra. Se você não fizer nesse período perde 
esse direito de protocolo, é assim que funciona. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Minha outra pergunta para você, porque não 
entendo muito, mas, assim, olhando as fotos me parece que o Projeto 1, esteticamente, a parte de 
fora combina mais com a arquitetura nova que estamos impingindo no Clube, porque uma das coisas 
que estou vendo, não sei falar porque não sou da área, também não tenho muito bom gosto, mas, 
assim, cada construção que a gente faz tem um estilo novo, não tem mais nada combinando com 
nada. Queria saber se no concurso foi levada em consideração alguma coisa que combine com o 
estilo que a gente está adotando agora. Me pareceu que o estilo nº 1, não sei se isso é madeira, por 
isso estou te falando que não sei, ficou mais parecido com a Cabana nova. Então, queria seu 
comentário sobre isso. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – O concurso foi livre, não quisemos dar nenhum 
direcionamento para poder cada arquiteto desenvolver sua ideia de acordo com sua concepção e os 
projetos estão aí, cada um tem um estilo. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Mas aquela coisinha que tem lá no 1 é madeira 
ou não? Só uma curiosidade mesmo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É uma madeira envelopando. O que tem no 1, tem 
no 2 internamente, cada um tem o seu detalhe, mas a concepção foi livre, foi um concurso livre, sem 
dar que estilo a gente queria: neoclássico, colonial, a gente os deixou livres para escolher. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Está ok. Obrigada. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Presidente, é o seguinte, qualquer uma das alternativas que for 
escolhida, o senhor já explicou que poderá ter modificação, mas queria só deixar um comentário 
muito importante. Em qualquer alternativa que seja feita acho que é fundamental termos três 
subsolos de estacionamento, é lógico que é um custo maior, mas não podemos, não é hora de decidir 
isso, mas não podemos perder essa oportunidade. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vou te responder, que acho que os estudos têm 
que ser feitos, acho que estudo custa pouco para um resultado bom, até para uma tomada de 
decisão. E a gente leva em conta o custo da construção, óbvio, a demanda que a gente está hoje 
atendendo, a ociosidade ou não do nosso estacionamento. E se vale traz para cá. Estudo, Toni, sou 
favorável a fazer, acho que nos dá subsídios para decidir, ou para mudar de opinião. Acho que a hora 
que for efetivamente desenvolver essa proposta tem que ser ventilada e se a gente quiser gastar 
mais e tiver mais dinheiro, ou tiver um terceiro para construir é outra conversa. Senão tiver, traz 
isso aqui no momento oportuno, não será eu, será a próxima gestão, e discute se quer ou não. 
Obviamente que a gente já sabe quanto que custa para fazer uma garagem, e tudo, então obviamente 
vai ter esse acréscimo nesse pleito, se for assim entendido pelo Conselho. 
 
Antonio Moreno Neto – Porque os acessos aos eventos ficam muito mais fáceis. Via até passarela, 
quer dizer, um negócio meio absurdo, né? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Entrando nesse mérito, óbvio que tem um custo, 
mas você pode também... 
 
- Conversas paralelas. 
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- Assume a Presidência a Vice-Presidente Patrizia Tommasini de Souza Coelho. 
 
Presidente em exercício – Por gentileza, peço silêncio. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ...você pode também fazer no projeto, todos são 
adaptáveis. Se for esse o projeto escolhido você pode fazer uma passagem subterrânea também, não 
tem problema nenhum. Esqueci de comentar, esse foi o único diferente, neste caso seria o mais 
barato, porque você sabe que aéreo é mais barato que enterrado, faria mais uma parada de elevador. 
Mas isso é um detalhe, do detalhe, do detalhe, isso aí resolve tranquilamente. 
 
Antonio Moreno Neto – Obrigado. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano (aparte) – ... Tem um ponto que para mim não ficou 
claro, como também sou novo no Conselho. Com relação à concorrência dos arquitetos você deixou 
claro: foi convidado, foram remunerados esses arquitetos, isso para mim não ficou claro. O que 
ganhou você falou em fluxo, que também não ficou muito claro. Só queria deixar isso bem 
transparente para todo mundo. Ou não pode falar isso aqui? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Pode falar tudo. Foram convidados 10 escritórios 
de arquitetura. Teve uma ajuda de custo para cada escritório de R$5,800 mil. Quem ganhar o 
concurso receberá R$58 mil e depois o contrato para desenvolver o projeto nas condições que já 
falei aqui. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – São três parcelas de R$58 mil, é isso mais ou 
menos? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A vencedora de R$58, depois duas de R$29: uma 
quando ele preparar e outra quando ele protocolar, que a gente quer que ele acelere. Depois de 
aprovado tem mais uma pingada. Posso até ler aqui se você quiser. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – Não, é que me falaram R$590, tantos números, só 
para ficar claro isso. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – R$580 se for fazer o projeto integral. Mas assim 
como foi feito nas outras obras, a gente parou com 40%. Aqui a gente vai parar o projeto, tudo, com 
um gasto efetivo, vamos falar a conta para não ter complicação: é R$174 + R$58. 
 
- Reassume a Presidência o Presidente Célio Cássio dos Santos. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – R$230 mil. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – R$230 mil, vai parar aí. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – Última colocação. ... Pelo que entendo, o Projeto 4 é 
o que dá mais oportunidade ao Clube de fazer um projeto mais abrangente pensando em futuro. Ou 
seja, nos dá oportunidade de fazer algo que não incomode o Clube à frente, onde temos aprovados 
9.000, 10.000 m² e a gente pode optar fazer num primeiro momento 5, 6, 7 mil metros e crescer 
paulatinamente, que acho que é melhor ao Clube pensando em longo prazo, para não ficar fazendo 
coisas remediadas. É mais ou menos isso também que você vê? Ou não? 
 



37/39 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Isso, sem dúvida. 
 
Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – Até investimento de caixa, né? Você também pode 
trabalhar com seu fluxo de caixa, é isso? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É isso. Todas as obras do Clube foram grandiosas 
e hoje a gente, não sei quem, mas foi muito feliz quando colocou: quando foi feito o Poliesportivo, me 
lembro bem, era pequeno, mas a Esgrima saiu de onde era a Hidroginástica, foi para o 4º andar; o 
Judô não quis sair, enfim, era um elefante branco. Hoje, imagina o Pinheiros sem o Poliesportivo. 
Mesma coisa foi para o CCR. O próprio Salão de Festas existente, imagina fazer esse Salão nos anos 
50, 60, o colosso que era, a vanguarda que era do Pinheiros que era naquela época. Passou o tempo, 
a prefeitura destruiu o Salão e estamos depois de 60 anos tentando melhorar esse equipamento do 
Clube. E as obras do Clube são assim, é para o futuro. Vejo, e quem senta na cadeira de Presidente 
tem que enxergar o Clube muito maior, muito mais amplo, não pode ficar pensando pequeno em 
minha visão. 
 
... 
 
Ricardo Malanga (aparte) – Eu e acho que grande parte dos Conselheiros não somos técnicos, 
achei que o material enviado é um pouco falho para a gente tomar uma decisão de tal envergadura, 
mas continuo dizendo que o material foi bem falho. E acho, uma sugestão minha para qualquer obra, 
fazer maquete. Acho que o custo de uma maquete é tão ínfimo. Poderíamos ter quatro maquetes 
para visualizar melhor, isso é um custo ínfimo. Sobre as obras, o Projeto nº 1 acho um absurdo 
fazermos uma praça de 1.000 metros, parece que são 1.000 metros, para a cidade. Acho que o Clube 
já se doa bastante para a cidade. Acho que se formos pensar no futuro só podemos escolher um 
projeto, é o 4.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. 
 
Celso Luiz Borrelli (aparte) – Vou tentar ser bem objetivo, rápido e deixar aqui uma consideração 
que gostaria que você considerasse em cima dela. Está muito claro que a gente teria que abstrair os 
Projetos 1 e 3 por tudo que já foi discutido, sobrando 2 e 4. Aí vendo um pouquinho na minha área 
de saúde, se olhar esta foto; esta foto é muito importante, você vê que a Proposta 2 mantém um 
pulmão ali de verde, é um pulmão para a área da Faria Lima, bastante contaminada pelo CO2, a gente 
vê um pulmão de verde em torno de todo projeto. E se você examinar o Projeto 4, 
independentemente da grandiosidade, etc., vai ver que o Projeto 4 é concreto puro. Então, não sei, 
tinhas algumas dúvidas, mas olhando essas fotos, gostaria que os outros Conselheiros também 
olhassem, a quantidade de verde que tem no Projeto 2, antes de fazer sua consideração sobre isso.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só te respondendo rapidamente as concepções. 
Nenhum dos dois projetos mexe em nosso parque arbóreo. Vou te explicar se quiser entender, você 
está vendo corte numa planta fornecida por eles, mas nos desenhos, as elevações, nos outros 
materiais, isso faz parte do detalhamento posterior, senão óbvio, e aqui no Clube está bem claro, 
você até me deu a chance de falar de novo da alameda que a gente fez ali, que ninguém acreditava e 
conseguiu proteger todas as árvores do Clube. Se depender de mim não corta nenhuma árvore, 
então, pode ficar tranquilo que já provei que não corto.  
 
Celso Luiz Borrelli – Obrigado. 
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Severiano Atanes Netto – Comigo é rápido. É o seguinte, acho que sobraram 2 e 4. No Projeto 2 a 
Comissão de Obras colocou que o acesso de veículos ao Salão de Festas apresenta a existência de 
pontos de conflito com a saída de veículos do estacionamento da Faria Lima. E a segunda observação 
é que a localização dos banheiros e Salão de Festas no piso do subsolo dificultaria acessibilidade dos 
associados. Você tem alguma resposta a essas colocações? Ou isso é uma inverdade? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Isso é uma verdade, mas ele tem outras partes 
boas também. O Projeto 2 sai da rampa, faz tipo um patiozinho de manobra, que dá uma esticada 
embaixo e depois estica para ir para as docas, que seriam ali na frente. Qual a outra pergunta? 
 
Severiano Atanes Netto – Localização dos banheiros. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Ah, os banheiros do Projeto 2 são no subsolo. Vou 
te falar tranquilamente, assim como eu a Comissão de Obras que está aqui, tem o Presidente que fala 
por ela, não eu, tentou ser o mais isento possível, mas ele também deu as colocações. Foi muito claro 
no Projeto 3. E quando fala que não atende ao PDD: do Projeto 1 ele fala dessa área que é doada e 
deixa a entender, se estiver errado, que tem uma preferência entre o 2 e 4, que também é a mesma 
preferência que a minha. Aí o detalhe pessoal deles, são em cinco lá, não sei se não chegaram num 
acordo, ou se acharam melhor deixar aqui para o Plenário decidir. Mas tudo que a Comissão de 
Obras falou está certo, em todos os itens. Concordo com tudo, pronto, fica melhor colocado. Boa 
noite.  
 
Presidente – Muito bem, Presidente, agradeço os esclarecimentos, o Plenário devidamente 
esclarecido. Gostaria de colocar aos senhores o seguinte, prestados os esclarecimentos, lembrando, 
Dr. Manssur, como o senhor sempre nos ensinou, Dr. Collet, Dr. Fasanaro, que a partir do momento 
que iniciemos uma forma de votação não podemos mais modificá-la. Há uma situação aqui que 
temos quatro propostas para serem votadas. Evidentemente que por existirem quatro propostas a 
votação do senta, levanta fica de certa forma dificultada. Então, pergunto ao Plenário o seguinte: há 
um pedido de votação nominal.  Aqueles que estiverem de acordo com a proposta de votação 
nominal, permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, queiram levantar-se. Ok, faremos a 
votação nominal. Evidentemente que a votação nominal nessa situação, para funcionar, não pode ser 
“sim” ou “não”... 
 
- Conversas paralelas. 
 
Presidente – Só um minuto, vamos organizar que organizando acabaremos rápido. O Primeiro 
Secretário vai chamar nominalmente cada um dos Conselheiros que assinou a lista de presença, a 
Segunda Secretária vai anotando em cada uma das propostas. É importante que fique bem claro o 
seguinte: aquele Conselheiro que for chamado fala o nº 1, 2, 3 ou 4, para aquela proposta que 
entender melhor. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (fora do microfone) – Tem alternativa de abstenção 
também. 
 
Presidente – Pois não. Aquele Conselheiro que não estiver, como o Dr. Fasanaro lembra, enfim, 
confiante em votar em uma dessas quatro pode se abster e identificamos. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine (Pela ordem) – Sr. Presidente, pela ordem, por favor. Dado o 
adiantado da hora e em vista agora da decisão do Plenário da votação ser nominal, já fomos 
preteridos na última reunião dos itens “A Voz do Conselheiro e Várias” em função do horário. O 



39/39 

 

senhor poderia ao seu arbítrio, em função do horário, submeter à apreciação do Plenário se 
podemos estender o horário para que tenha os itens. 
 
Presidente – Vamos estender até terminarmos a votação desta proposta. Após isto, vamos ver, se 
passou da meia-noite lamentavelmente não vamos continuar a reunião para Várias e “A Voz do 
Conselheiro” durante a madrugada. “Cada agonia a seu tempo”, vamos seguir agora aqui. Muito bem, 
então, estamos em votação. Aqueles que estiverem aptos a votar, por favor, prestem atenção na 
chamada do nosso Primeiro Secretário. Vamos lá, por favor. 
 
- Procede-se à votação. 
 
Presidente – Só um minutinho que estamos aqui fazendo a contagem, finalização. Senhores 
Conselheiros, temos o resultado: 
 
A Proposta 3 - nenhum voto; 
A Proposta 1 - 3 votos; 
A Proposta 2 - 36 votos;  
A Proposta vencedora, nº 4 - 95 votos.  
 
Dessa forma, a Proposta de nº 4 é a que recebeu maior número de votos, então, a escolhida pelo 
Conselho Deliberativo. Conforme se verifica, é meia-noite, não há mais condições de prosseguir com 
a reunião. 
 
 
ENCERRAMENTO  

Presidente – Informou quantos Conselheiros assinaram a lista de presença e encerrou a reunião às 
24:00 horas. 

 
 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 693ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 28 de 
janeiro de 2019, com as retificações já dela constantes. 
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