
1/9 
 

 

ATA DA 704ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 25 de NOVEMBRO 2019. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de novembro do ano dois mil e dezenove, em segunda 
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e 
oito Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Patrizia Tommasini de Souza Coelho 
Primeiro Secretário: Claudio Vita Neto 
Segundo Secretário: 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 

 
Presidente – Submeteu ao Plenário, que concordou que nesta Reunião seriam 
apreciados exclusivamente os itens 1 a 6 da Ordem do Dia, que tratam da Ata da 
reunião anterior e de pedidos de autorização para uso do Fundo Especial; que no 
Expediente seriam feitas apenas as comunicações da Mesa; bem como que seriam 
suprimidos os itens “A Voz do Conselheiro” e Várias. 
 
 

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

Presidente – Apresentou ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho: a) pelo 
falecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor Hugo Ulbrich Junior; b) pelo 
falecimento da tenista e Atleta Benemérita Sra. Ingrid Charlotte Metzer Drechsler; 
c) pelo falecimento da Associada Veterana Maria Ignez Coelho Martins Pereira, 
mãe do Conselheiro Oswaldo Luiz Coelho Martins Pereira; d) pelo falecimento da 
Associada Helena Queiroz Ferreira Lopes, mãe da associada Beatriz Lopes 
Paulino e sogra do Conselheiro Marcos Martins Paulino; e) pelo falecimento da 
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Associada Veterana Sra. Neuza Andrade Ferreira Cardoso de Mello Tucunduva, 
viúva do ex-Conselheiro e ex-Membro da Comissão Permanente Jurídica Ruy 
Cardoso de Mello Tucunduva; cunhada do saudoso ex-Presidente do Conselho 
Deliberativo Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva e dos ex-Conselheiros 
Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva Filho e Ricardo Cardozo de Mello 
Tucunduva, ex-Vice-Presidente do Conselho Deliberativo; tia do ex-Conselheiro 
Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva e do Conselheiro Ruy Cardozo de Mello 
Tucunduva Sobrinho; 2) voto de louvor proposto pela Mesa do Conselho, ao 
Atleta Gustavo George Camargo, que conquistou a 3ª e última etapa do 
campeonato interno do Skate, sendo considerado o melhor do ano na categoria 
mirim 2. Em seguida, elencou os atletas do Clube que representaram o Brasil no 
Campeonato Sulamericano de Handebol, sagrando-se Campeões, que estavam em 
Plenário e foram homenageados com uma salva de palmas, a saber: Equipe 
Feminina: Alice Vilas Boas C. de Oliveira, Ana Beatriz Araújo Prevot, Ana Clara 
Ramon Giannelli, Beatriz Coradin Santos, Carolina Setton dos Ramos, Clarissa 
Mediavilla, Giovanna Bove Gomes, Julia da Silva Machado, Kelly de Abreu Rosa, 
Luiza Benevides Badin, Manuella Antunes Navarro, Merelen Rost de Lima, 
Micaela Rodrigues da Silva, Rayane Emily Melo dos Santos e Sofia Bragoni 
Pignatari Malmegrim; Comissão Técnica Feminina: Carla Vanessa Rodrigues 
Antonucci (Técnica), Rodrigo Tavares de Melo Franzin (Assistente Técnico), 
Sidinei Alves de Souza (Auxiliar Técnico) e Ana Clara Romancini (Fisioterapeuta); 
Equipe Masculina: André Collet e Silva Rodrigues, Antonio Longhi Sulzbacher, 
Bruno Cruz B. Novo, Enzo Adamo Santos, Giuliano Bove Gomes, Gustavo Ruy 
Fernandes, Hugo Bryan Monte dos Santos, João Vitor Sousa Lindoso, Leonardo 
Cotelo Sanchez, Lorenzo Moedim Esperante Gomes, Lucas Oneda Guedes, 
Mathias Grimaldi Pereira Rojas, Nicolas de Souza Xavier, Pedro Cesar Madureira 
Godoy Camargo, Pedro Henrique Zilio Baatista, Pedro Karsch Caldas, Rafael 
Crosato Lunardi, Rafael Piero Daher, Tarek Sammour Alberton, Thiago Longo 
Kalassa e Thomaz Campos Guedes de Azevedo; Comissão Técnica Masculina: 
Sidinei Alves de Souza (Técnico), Rodrigo Tavares de Melo Franzin (Assistente 
Técnico), Carla Vanessa Rodrigues Antonucci (Auxiliar Técnica) e Ana Clara 
Romancini (Fisioterapeuta). Agradeceu ao Conselheiro Marcelo Minhoto Ferraz 
Sampaio, Diretor Adjunto de Handebol, cumprimentando todos pela conquista. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros para consulta na 
Secretaria, cartas enviadas pela Diretoria, a saber: 1) informando alterações em 
sua composição no biênio 2019/2021; 2) informando alteração na Secretaria do 
Comitê de Mediação, que ficou assim constituído: Walenia Lúcia Checchia – 
Presidente, Anna Maria Bernardini Della – Vice-Presidente e Priscilla Ferreira 
Carvalho Silva – Secretária; 3) encaminhando o Relatório de Acompanhamento 
Mensal, Boletim ECP e as Demonstrações Contábeis de outubro de 2019; bem 
como disponibilizando sua equipe funcional para esclarecimentos de dúvidas a 
respeito, por intermédio do Gerente Financeiro Eduardo Coutinho, no próximo 
dia 02/12/2019, em horário e local preestabelecidos; 3) comunicando a abertura 
de Edital, visando a venda, para reposição, de 120 títulos sociais oriundos de 
exclusões, desistências, demissões, desligamentos, dações em pagamento, 
falecimentos, doações, a pedido do possuidor, obedecidas as prioridades fixadas 
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pelo Regulamento Geral; e, 4) versando sobre a exoneração de Conselheiros dos 
respectivos cargos diretivos, os quais foram reintegrados ao Conselho; e, que, em 
razão das alterações havidas, a Diretoria de Área de Restaurantes ficará sob a 
responsabilidade do Diretor de Área Social - Raul Leite Mota Silva; a Diretoria de 
Área de Esportes Olímpicos e Formação ficará sob a responsabilidade do Diretor 
Adjunto Geral de Esportes Coletivos - Mário dos Santos Guitti; a Diretoria de 
Área de Desenvolvimento e Projetos ficará sob a responsabilidade do Diretor 
Adjunto de Engenharia - Caio Augusto Barbosa de Oliveira Filho; a Diretoria de 
Área Cultural ficará sob a responsabilidade do Diretor Adjunto de Teatro - 
Roberto Carlos Fazilari; as Diretorias de Áreas Administrativa e de Patrimônio 
ficarão sob a responsabilidade do Diretor Adjunto Geral de Recursos Humanos - 
Rubens Amadeu; a Diretoria de Área de Suprimentos ficará sob a 
responsabilidade do Diretor Adjunto de Suprimentos - Gervásio Angelo Teixeira; 
a Assessoria de Planejamento ficará sob a responsabilidade da Diretora Adjunta 
de Tecnologia - Eliane Conceição Bruno Maya Silva; a Diretoria de Área 
Financeira ficará sob a responsabilidade do Diretor Adjunto Financeiro, Fernando 
Silva Rohrs; a Diretoria de Área de Governança e Compliance ficará sob a 
responsabilidade da Diretora Adjunta de Governança para Esportes - Suzana 
Pasternak Kuzolitz; a Diretoria de Área de Esportes Associativos Competitivos 
ficará sob a responsabilidade do Diretor de Área de Relações Esportivas - Marcelo 
Fincato Liberado e a Diretoria de Área de Marketing ficará sob a responsabilidade 
do Diretor Adjunto de Marketing - Luiz Antonio Gomes Sertório, sendo que todos 
acumularão as funções. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 703ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 
de outubro de 2019. 

Presidente – Submeteu ao Plenário as seguintes retificações da ata: 1) de iniciativa 
da Mesa do Conselho: pág. 14, no pronunciamento do Conselheiro Alexandre 
Perrone Lomonaco, onde se lê: ... não é alto que não possa ser feito. ... , leia-se: ... 
não é ato que não possa ser feito. ...; pág. 15, no pronunciamento do Presidente, 
onde se lê: ... absolutamente de objetivo havia. ..., leia-se: ... absolutamente nada 
de objetivo havia. ...; pág. 18, no pronunciamento do Presidente, onde se lê: ... o 
Art. 5º, inciso VXII diz: ..., leia-se: ... o Art. 5º, inciso XVII diz: ...; pág. 19, no 
pronunciamento do Presidente, onde se lê: ... Mini tênis ... leia-se: ... Mini tênis 
parece que não, Dr. Ivan. ...; 1) de autoria do Conselheiro Alexandre Fiore 
Weyand, em seu pronunciamento no item Várias, na parte final da página 21: "(...) 
fui eleito Conselheiro a primeira vez há nove anos e aprendi que muitas das 
coisas que a gente percebe (considerar recebe) aqui no Conselho na verdade são 
meramente ilustrativas."; e "(...) seguir do Centro Pró-Memória, porque da matéria 
(considerar maneira) como veio, por exemplo, falou-se que se estuda parte do 
acervo ir para baixo do Solarium." 
 
Presidente – Não havendo objeções, declarou a Ata aprovada com tais 
retificações. Antes de passar ao item seguinte da pauta, leu um comunicado que 
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acabara de receber da Diretoria, nos seguintes termos: Senhor Presidente. 
Solicitamos a especial gentileza de informar aos Srs. Conselheiros que os 
respectivos Diretores que retornam a Casa nesta sessão irão se abster do exercício 
do voto nas pautas de interesse da Diretoria Plena. A presença em Plenário 
objetiva auxiliar em eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-34/2019, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 

recursos do Fundo Especial no valor previsto de até R$ 155.188,00, para 

executar obra de revitalização da área externa de atendimento da 

Lanchonete 9 Pinos, denominada “Prainha do Boliche”. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – ... Em relação ao item 2 da pauta, 
sinceramente tenho apenas duas considerações a fazer. E as considerações são 
idênticas ao que iria falar, porque me inscrevi também para falar no item 4, na 
pauta referente ao investimento de R$ 746.043,00, para executar a obra de 
revitalização do Auditório do CCR, contemplando a substituição ou reforma das 
poltronas, substituição do revestimento de carpete e instalação de nova 
sinalização de piso em LED. Sei que não é essa, mas como envolve o item que me 
referi agora, que é o item 2, referente à execução da obra de revitalização da área 
externa de atendimento da Lanchonete 9 Pinos, denominada “Prainha do 
Boliche”, gostaria de falar ao mesmo tempo sobre as duas coisas. Me permite, Dr. 
Célio, para não ter de voltar aqui para repetir? 
 
Presidente – Só no mérito da outra que não é possível. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Não vou entrar no mérito. Então, a 
questão prática é a seguinte, recentemente, em fevereiro deste ano, na reunião 
realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, a Reunião Extraordinária 694, o Conselho 
Deliberativo houve por bem aprovar o uso de R$ 11.133.510,35 do Fundo Especial 
para executar a obra aqui no Centro Cultural – CCR, na ala do auditório. Não 
inclui obviamente a área da Prainha que estamos falando. Mas imaginam que na 
sequência, com aprovação desses recursos e com a elaboração até de uma 
maquete, que ficou alguns dias aqui, algumas semanas para que todos os sócios 
vissem, queria só uma informação. De saber se é possível executar essas obras, ou 
especificamente essa obra na Prainha do Boliche, e depois na sequência, se de fato 
continuar o projeto de reforma integral do CCR, se essas obras, incluindo a 
Prainha, e aí perdoem-me os Conselheiros e o Sr. Presidente, me referi à 
revitalização aqui do auditório onde estamos agora, gastar essa soma de R$901 
mil, que é a soma das duas despesas, não me parece que, na sequência se de fato 
fosse executada a obra maior, com a revitalização inteira do prédio, se num 
período muito curto, num prazo muito curto essas melhoras, essas despesas não 
seriam perdidas diante da execução de uma obra maior. Então, só queria esse 
esclarecimento, para saber como votaria, porque não vejo muito sentido de 
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colocar dinheiro agora num local em que há uma previsão já expressa, é óbvio que 
depois isso é uma questão da Diretoria dar continuidade ou não ao projeto. E aí 
tenho minha opinião sobre isso, mas não está em pauta agora isso, de saber por 
que fazer essas reformas, se de fato existe um projeto muito maior de reforma 
ampla desse prédio, que realmente está precisando, por conta da obsolescência da 
idade do prédio. Sem embargo da necessidade talvez de se fazer essas duas agora. 
Mas o meu medo e acho que essa é uma preocupação que devemos ter, é de não 
fazer um investimento agora, seja lá qual for, num local em que pode ser que a 
curto prazo tenha que ter uma intervenção muito maior. Então, acho que R$901 
mil, para a dimensão do Clube talvez não seja um valor exagerado, nem muito 
grande, mas gastar duas vezes um valor em cima de uma obra que já foi aprovada 
me parece perigoso. É isso, Dr. Célio, só queria esse esclarecimento.  
 
Presidente – O Dr. Tatit que faz parte da Comissão de Obras... 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Não sei se esclarece ou não, quero comentar o 
seguinte. Na PO que vamos analisar daqui a pouco, se olharmos na página 106, 
foi feito um quadro de investimentos. No quadro de investimentos tem um saldo 
e sobre esse saldo foi comentado o seguinte, está escrito aqui: O saldo é composto 
pela disponibilidade em caixa – Então, foi devolvido aquele dinheiro para o caixa, 
já que no momento a Diretoria não pretende fazer isso – E fala o seguinte, que 
nesse saldo está incorporado R$ 11.133.510 referente ao CD 46/18, que era 
exatamente o que você falou: a requalificação do prédio do CCR. Ou seja, não 
existe esse dinheiro, porque esse dinheiro, conforme consta da PO, está sendo 
devolvido... 
 
Presidente – Dr. Tatit, deixe-me só esclarecer. Então, na verdade a Diretoria 
enviou esse pedido de devolução. Esse pedido ainda está na Comissão Jurídica 
desde o final de setembro aguardando parecer. Então, em verdade não há. Só o 
nosso Plenário tem o poder de fazer essa devolução, essa desautorização digamos 
assim, desses R$11 milhões. Obviamente a Diretoria pode não fazer a obra, como 
de fato ainda não começou. E pele que informou, suspendeu, mas ainda não 
existe, o dinheiro ainda está digamos assim empenhado de certa forma. E o 
Conselho ainda não autorizou. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Só uma dúvida, isso não impede aprovação da PO 
como está, porque para efeito de PO esse dinheiro voltou. 
 
Presidente – Cada agonia ao seu tempo. 
 
Flávio Henrique Rosa Tatit – Obrigado. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Só para finalizar, então, Dr. Célio. 
Apesar da Prainha do Boliche não estar incluída nos itens aprovados por ocasião 
da aprovação do início da obra, esses R$11 milhões que o Dr. Tatit está dizendo, 
porque diz especificamente à ala do auditório. Só me antecipei aqui, porque me 
parece que se fosse dado início à obra aqui da área relacionada ao auditório não 
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teria sentido começar e fazer parcialmente. Então, se gastássemos aqui esses 
R$700 mil e poucos e depois fosse feita a obra integral, é óbvio que tudo que está 
aqui dentro seria perdido, inclusive porque imagino que o projeto é bem diferente 
do que estamos presenciando aqui. As coisas aqui, vão mudar as disposições, né? 
Não sou engenheiro nem arquiteto, mas lembro do projeto razoavelmente bem, e 
da maquete. Em relação à Prainha do Boliche acho que na sequência, se mexessem 
aqui é óbvio que a continuidade natural seria a obra em todo o prédio. Então, é 
isso só. Compreendi, entendo também como V. Exa., de que aprovação do 
recurso, o retorno desse valor também tem que ser da mesma forma chancelado 
pelo Conselho. Também gostaria de dar um último exemplo, também ouvi dizer 
que eventualmente essa obra não vai ser executada e aí de fato por hora é uma 
questão de cunho da Diretoria resolver, mas acho que essas coisas são perigosas. 
É uma opinião pessoal minha, que tem um pouco a ver com isso, para que a gente 
não caia numa coisa que aconteceu no ano passado, num exemplo que aconteceu 
no ano passado, quando foi feita a reforma da Cabana do Pai Tomás. Esse projeto 
havia sido aprovado há muitos anos, por uma ou outra questão não foi executado. 
Depois, até por uma questão legal a Diretoria da época foi obrigada a mexer e 
fazer execução daquele projeto. Mas óbvio que o projeto já estava obsoleto, estava 
fora da legislação atual e tivemos que apreciar um pedido de ampliação dos 
recursos daquele orçamento para poder justificar a obra como de fato foi 
executada. Apenas isso. ... Acho que o valor aprovado deveria ser integralmente 
usado para isso. Agradeço muito atenção de V.Sas. Boa noite.  
 
Mario Montenegro Gasparini – ... A manifestação do Cadô evidencia um ponto 
que gostaria de sublinhar e que vem de maneira bastante oportuna neste 
momento, que é um tema que já se discute há muito tempo aqui no Clube, que é o 
chamado ato de gestão. O que é o ato de gestão? Ah, o que o Presidente 
determina, o que a Diretoria determina é ato de gestão. Parece que se formou um 
convencimento de que o Presidente pode tudo, o Presidente pode escolher o que 
ele quer, determinada maneira como ele quer. Infelizmente parece que não ficou 
claro, que na verdade o Presidente é o síndico do Clube. Este Clube é um 
condomínio e este condomínio tem regras. Uma dessas regras determina que o 
Presidente deve seguir o que o sócio determina através da sua representação, que 
é o Conselho. Então, mediante a contribuição do Dr. Tatit, deixa claro aqui para 
nós que esse pedido de verba é totalmente inadequado. Se ainda foi solicitada a 
retirada, tem um projeto aprovado. Gente, assim, até do ponto de vista de 
estratégia é meio inadequado, demonstra uma falta de controle, de visão do que 
está acontecendo que deixa a gente muito preocupado. Então, assim, na minha 
opinião, Sr. Presidente, é um desrespeito ao Conselho tratar esse tema antes da 
definição do que este Conselho aprovou, que foi a obra no prédio todo. E por 
consequência, o adequado é retirada de pauta, isso não está em termos para que a 
gente possa analisar. É essa a minha proposta e deixo para nossos Conselheiros a 
reflexão de que efetivamente precisamos entender qual é o papel de cada um 
nesse balé. E aqui parece que o Conselho não vai dançar, não pode funcionar 
dessa maneira, Sr. Presidente. Nesse sentido, peço que seja avaliada a retirada de 
pauta.  
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Antonio Moreno Neto – ... Gostaria de fazer uma colocação com relação a esse 
aspecto que estamos discutindo. Me assusto ouvi dizer que cada um está fazendo 
o que quer. Se trocar as poltronas desse teatro, que são obsoletas, não são 
confortáveis e fazer uma reforma lá na Prainha do Boliche da mesma forma que 
foi feito lá no Snooker é uma coisa totalmente compatível. O projeto que foi 
aprovado neste Conselho da reforma total desse prédio foi 40 dias da gestão 
anterior sair e entregar à nova gestão. Em minha opinião foi uma coisa totalmente 
inadequada e falta de ética com o novo Presidente. Então, gostaria de colocar. 
Além disso, R$900 mil e poucos. Aprovamos aqui um projeto lá do Peru no Pires 
de R$780 mil, que foi jogado no lixo. Então, gostaria de colocar que essa proposta 
é super embasada e votarei favorável. Muito obrigado, Presidente.  
 
Presidente – ... Não há mais inscritos. Está encerrada a discussão. Há um pedido 
de retirada de pauta do Conselheiro Mario Gasparini, que evidentemente acredito 
prejudicial da análise do mérito. Dessa forma, colocarei primeiramente em 
votação. Aqueles que entenderem que o projeto apresentado de revitalização da 
área externa de atendimento da Lanchonete deve ser retirado para novos estudos, 
enfim, melhor avaliação, permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, 
queiram levantar-se. ... Rejeitada a retirada de pauta. Vamos ao mérito então. 
Pedido da Diretoria, de autorização deste Conselho para utilizar recursos do 
Fundo Especial no valor previsto de até R$ 155.188,00, para executar obra de 
revitalização da área externa de atendimento da Lanchonete 9 Pinos, denominada 
“Prainha do Boliche”. Aqueles que estiverem de acordo com a proposta 
apresentada pela Diretoria, permaneçam como estão; aqueles que forem 
contrários, queiram levantar-se. ... Aprovado por ampla maioria. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-35/2019, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 

recursos do Fundo Especial no valor previsto de até R$ 226.093,00, para 

executar obra de ampliação e revitalização das quadras externas e 

entorno. 

Presidente – Não havendo oradores inscritos para falar, desde logo encerrou a 
discussão e passou à votação, tendo a matéria sido aprovada. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-36/2019, referente ao pedido formulado pela 

Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 

recursos do Fundo Especial no valor previsto de até R$ 746.043,00, para 

executar a revitalização do Auditório do CCR, contemplando a 

substituição ou reforma das poltronas, substituição do revestimento de 

carpete e instalação de nova sinalização de piso em LED. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite da matéria e abriu a 

discussão. 
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Dulce Arena Avancini – ... A respeito da reforma do teatro e cinema acho muito 
oportuna. Na troca do carpete, na colocação do corrimão do corredor central, para 
que possamos subir as escadas sem medo de cair. Mas quanto às poltronas, como 
demonstraram as plantas, não ficará ao gosto dos associados que frequentam esse 
recinto. As atuais são antigas e fortes. A não ser que façam reformas, levantando o 
encosto do assento por 20cm, para que a cabeça do associado fique mais 
confortável. Essas atuais foram deformadas devido à remoção do encosto para 
apoiar a cabeça. Os frequentadores do cinema, assim que chegam aqui no recinto 
já tira o devido encosto para terem maior conforto para assistir às sessões aqui. 
Desde que farão a reforma, sugiro pesquisar outros tipos de poltronas ou 
reformá-las. É isso que eu tinha que dizer.  
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – ... Gostaria só de dizer que concordo com 
a Dona Dulce em relação ao estado das cadeiras. Como a gente está falando de 
fazer uma reforma do estofado, não é o que a gente vem pedindo há muitos anos. 
Estive na inauguração desse teatro, como o cinema. Vivi aqui a adolescência toda. 
Acho que a gente já passou da fase dessa cadeira, que não é nada confortável e 
todas as pessoas idosas, que o Clube tem uma quantidade significativa, não estão 
gostando mais dessa cadeira. Então, a sugestão é que a Diretoria, ao considerar, já 
fosse direto à proposta de fazer a substituição, trocar o estofado acho que seria 
uma perda de tempo. Além disso, ia pedir a gentileza da Diretoria considerar um 
investimento no nosso elevador, que nos parece um ponto crítico e que não está 
sendo dada atenção. Acho que dentro desse escopo de reforma, a Prainha e o 
teatro, valeria a pena pensar no que está sendo crítico, onde diversas pessoas têm 
tido problemas frequentes com o elevador e isso não está planejado neste 
momento. Obrigado.  
 
José Marlon Salvador Barroso (aparte) – ... Na proposta aparentemente consta a 
possibilidade de termos uma avaliação de cadeiras novas de mercado, ou a 
reforma. Está incluído na proposta. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Minha sugestão, como a Dona Dulce já 
colocou, não perder tempo com uma etapa, com algo que não é o que o associado 
quer. 
 
José Marlon Salvador Barroso – Perfeito. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – A menos que tenha se colocado uma 
proposta onde os associados votaram para manter esse tipo de cadeira, é ir direto 
para a substituição. 
 
José Marlon Salvador Barroso – Perfeito. 
 
Presidente – Não há mais inscritos. Encerrada a discussão. Passemos à votação.  
 
Eduardo Luiz Malato – Vai ser separada essa votação em termos de reforma? 
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Presidente – Não, consta proposta inclusive que posteriormente a Diretoria vai 
fazer essa análise, ouvir os associados. ... Então vai ser uma coisa única. É um 
pedido de autorização para utilização do Fundo Especial no valor previsto de até 
R$ 746.043,00, para executar a revitalização do Auditório do CCR, contemplando 
a substituição ou reforma das poltronas, substituição do revestimento de carpete e 
instalação de nova sinalização de piso em LED. Aqueles que forem favoráveis à 
aprovação, permaneçam como estão; os contrários, queiram levantar-se. ... 
Aprovado com uma exceção. 
 
 

Item 5 - Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 

recursos do Fundo Especial no valor previsto de até R$ 169.540,00, para 

execução de novo piso para a rampa do Estacionamento Tucumã e 

recuperação das calçadas externas – Ruas Tucumã e Hans Nobiling. 

Presidente – Não havendo oradores inscritos para falar, declarou encerrada a 
discussão e submeteu o pedido à votação, tendo a matéria sido aprovada por 
unanimidade de votos. 
 
 

Item 6 - Apreciação do processo CD-38/2019, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 

recursos do Fundo Especial no valor previsto de até R$ 274.892,00, para 

execução de novo piso do Ginásio de Handebol e demarcação e 

pintura para as modalidades praticadas no local. 

Presidente – Não houve discussão, motivo pelo qual submeteu a matéria à 
votação, tendo o Plenário aprovado a solicitação da Diretoria por unanimidade de 
votos. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram o livro de 
presença e deu por encerrados os trabalhos 20:50 horas. 

 
*** 

 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 706ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 
dia 16 de dezembro de 2019, com as retificações já dela constantes. 

 

 

CÉLIO CÁSSIO DOS SANTOS 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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mlf 


