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ATA DA 706ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 16 de DEZEMBRO 2019. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Claudio Vita Neto 
Primeira Secretaria: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Segunda Secretaria: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 
Terceira Secretária “ad hoc”: Maria Cristina Machado de Araújo 

 
 
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) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Presidente – Justificou a ausência da Vice-Presidente Patrizia Tommasini de Souza 
Coelho, por motivo de viagem, desde logo propondo que o Primeiro Secretário 
Claudio Vita Neto ocupasse a Vice-Presidência; a Segunda Secretária Maria Emília 
Alves Rocha dos Santos ocupe a Primeira Secretaria; a Terceira Secretária Karim 
Christine Donatelli Di Tommaso Latorre, a Segunda Secretaria; e, a Conselheira 
Maria Cristina Machado de Araújo, a Terceira Secretaria “ad hoc”. Aprovado. 
 
 

5) EXPEDIENTE  

Posse de Suplente Convocada  

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Helena Bocayuva 
Cauduro, Suplente do Grupo B pela Chapa Participação Viva. 
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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 Ítalo Della Manna, tio do Conselheiro Marcelo Della 
Manna, Diretor Adjunto Geral de Projetos e Engenharia; e, b) pelo falecimento da 
Associada Maria Luiza Müeller Novaes, tia do Conselheiro Jonas Arruda Novaes 
Ferreira; voto de pronto restabelecimento do Conselheiro Efetivo Paulo Cesar de 
Arruda Castanho, ex-Presidente do Conselho, que se encontra em tratamento de 
saúde; votos de louvor: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho, ao Diretor da Área de 
Restaurantes, Conselheiro André Novaes Patury Monteiro, pela dedicação pessoal 
que teve para sucesso do Jantar de Encerramento de 06/12/2019; 2) proposto pelo 
Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, ao Associado Luiz Delfino de Andrade Cardia 
Filho, homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo no último 29 de 
novembro como Homem de Destaque 2019; 3) de autoria do Conselheiro Carlos 
Roberto Sá de Miranda Bório, externando os cumprimentos aos atletas 
participantes da IV Etapa Circuito do Campeonato Brasileiro de Badminton 
(Camboriú / SC - 5 a 8/12/2019): a saber: Sofia Alonso – Medalha de Ouro e duas 
de Bronze; Bruno Alonso - duas Medalhas de Bronze; Enzo Sugiura - duas 
Medalhas de Ouro na Dupla Masculina; Francisco Brandão - duas Medalhas de 
Bronze na Dupla Masculina e Mateus Carrijo Cutti - três Medalhas de Prata e duas 
de Bronze.  
 
 
Homenagem aos participantes do Programa de Educação Continuada para 
Líderes Esportivos. 

Presidente – Convidou para subirem ao palco, para com ele entregar os 
Certificados do Programa de Educação Continuada para Líderes Esportivos: o 
Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho; o Diretor da Área de Esportes 
Olímpicos e Formação, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira; o Gerente de Esportes 
Olímpicos e Formação, Claudio Roberto de Castilho; O medalhista olímpico de 
prata em Barcelona 1992, prata e bronze em Atlanta 1996 e bronze em Sidney 
2000 Gustavo Borges, Associado Honorário e o medalhista de ouro paralímpico Rio 
2016 e recordista mundial dos 100m, Petrúcio Ferreira dos Santos. Foi então 
apresentado um videoteipe específico, procedendo-se à certificação propriamente 
dita, tendo recebido o certificado os seguintes participantes: Alex Lucio Archivaldo 
Aprile – treinador de Handebol; Alexandre Nunes Martins – coordenador técnico 
do Remo; César Máximo Guidetti – treinador de Basquete; Clodoaldo Lopes do 
Carmo – supervisor técnico de Atletismo, representado pelo treinador Henrique 
Martins; Cristiano Magnonn Albino – treinador de Ginástica Artística; Evanildo 
Mondeck – supervisor técnico de Tênis; Fabiana Izumi Hashimoto – treinadora de 
Saltos Ornamentais; Marcos de Faria Cardoso – coordenador técnico da Esgrima; 
Raimundo Benito Blanco – supervisor técnico de Ginástica Artística; - Roberto 
Bruno Sérgio Chiappini – supervisor técnico de Polo Aquático; Roberto Vilhena 
Carnevale – supervisor técnico do Centro Integrado de Apoio ao Atleta – CIAA; 
Sérgio Hortelan – supervisor técnico de Handebol; Sérgio Malhado Baldijão – 
supervisor técnico de Judô; Sérgio Ricardo Negrão – supervisor técnico de Voleibol; 
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e, Sumio Tsujimoto – supervisor técnico de Judô. Encerrada a entrega dos 
certificados, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos para falar 
no Expediente. 
 
Andreas de Souza Fein – Discorreu sobre a origem da Madame Louise Frida 
Reynold Poças Leitão, que vinda da Suíça em 1914, logo inaugurou uma escola de 
dança de salão, curso que passou a ser ministrado no Clube em 1958. Nos últimos 
25 anos o Curso tem sido conduzido pelo casal Eduardo, seu neto, e Silvia Poças 
Leitão. Lamentou que o curso cessou no último dia 12, em razão do sucesso das 
atividades empresariais de Eduardo e Silvia. Em nome dos alunos, propôs um voto 
de louvor ao casal Eduardo e Silvia Poças Leitão, não apenas pela dedicação e 
empenho pelo tempo em que foram responsáveis pelo curso em nosso Clube, mas 
também como representantes dos 115 anos de história do curso, 61 deles aqui 
ministrado. Propôs, ainda um voto de sucesso ao Eduardo e à Silvia em sua nova 
etapa de vida. Aprovado. 
 
José Manssur – Cumprimentou a Mesa do Conselho e a Diretoria, na pessoa dos 
respectivos Presidentes, bem como o Associado Desembargador Carlos Eduardo 
Cauduro Padin, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, 
que num ato de vanguarda e de pioneirismo inauguraram recentemente a 
identificação biométrica no Clube, que há de ser exemplo, por isso de vanguarda e 
de pioneirismo a todas coirmãs e outras associações congêneres. 
 
Presidente – Em nome da Mesa do Conselho, agradeceu ao orador pelas palavras, 
bem como por ter comparecido para prestigiar a inauguração do evento. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Propôs voto de louvor à Seção de Saltos Ornamentais, 
pelo excelente desempenho dos atletas em 2019, participando e conquistando 
posições importantes em diversos campeonatos nacionais e internacionais. 
Parabenizou toda equipe, nominando as técnicas Fabiana Izumi, Evelyn Winkler; 
Ana Paula March, a assistente Vitória, o recém reintegrado mestre Roberto 
Biagioni, os atletas e, em especial, a Diretora Adjunta Veronica Dunker, pelo 
dedicado trabalho que vem desenvolvendo em prol da modalidade, bem como 
pela excelente gestão à frente da Vice-Presidência dos Saltos Brasil, que é a atual 
Confederação Brasileira de Saltos da Confederação Brasileira Aquática. Entregou à 
Mesa a relação de feitos da Seção, a seguir relacionados, citando alguns 
destaques: no Campeonato Sul-Americano Junior e na Seleção Brasileira o Clube 
foi representado pela técnica Evelyn e os atletas Jackson Rondinelli, Débora Ciocler 
e Luiza Lopes, esta última uma atleta inteiramente “cria da Casa”, associada, que 
conquistou um pódio com o 3º lugar na plataforma; em novembro houve o 
Campeonato Brasileiro Junior (João Pessoa/PB), em que 9 atletas pinheirenses 
conquistaram medalhas, com destaque para Pietro de Lima Costa e Ana Beatriz 
Valença, que além da prova de plataforma levaram o Troféu de Excelência em suas 
categorias. E para a categoria C plataforma, feminino, também houve um 
destaque, onde o Pinheiros marcou dobradinha com Débora Ciocler em 1º e 
Fernanda Tonissi em 2º, vencendo as fortes meninas de Brasília. Nos recentes 
Jogos Militares (China - outubro/2019), o Brasil contou em sua delegação com o 
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pinheirense Jackson Rondinelli, que ainda conquistou a difícil medalha de bronze 
por equipe. Por fim, destacou a presença da técnica Fabiana Izumi nos Jogos Pan-
Americanos, onde teve a honra de participar como chefe de Delegação Brasileira. 
Votos aprovados. 
 
Celso Luiz Borrelli – Formulou um voto de atenção, reportando fatos que lhe 
foram apresentados pelos Associados Guilherme Palmer Martim, matrícula 
37991400; Marcos Gonçalves Gimenez, matrícula 397240000 e Roberto Lombardi 
de Barros, matrícula 35462500, que inclusive a Comissão de Esportes lhe adiantou 
vêm acontecendo com outras modalidades, relacionados ao esporte competitivo 
de jovens de 15 anos, ocorridos no ano letivo de 2019 no Basquete de formação e 
competitivo. Trata-se do reclamo de alunos que por mais que tenham se dedicado 
e cumprido todos os regulamentos internos de assiduidade em treino, em 
competição durante todo o ano, sequer chegaram a jogar por 10 minutos em uma 
partida oficial. Leu trechos de documento que entregou à Presidência para 
encaminhamento, em que os pais de atletas associados manifestam 
descontentamento, por entenderem que há grande desequilíbrio na efetiva 
participação em jogos oficiais durante toda temporada, em favor dos militantes, 
em detrimento dos associados, que são a razão de existir do Clube e que a 
participação nos jogos é fundamental dentro do escopo da atividade, já que é aí 
que se dá a mais importante aprendizagem. Lidar com os desafios da competição 
coletiva, ganhando ou perdendo, mas fazendo parte de um conjunto ondo todos 
têm que contribuir para o objetivo. O objetivo central não pode ser apenas vencer, 
ganhar partidas, mas engloba, sobretudo, fazer parte de um todo, onde cada peça 
que lá está deve ter sua importância reconhecida e seu momento de participação. 
Reportou que inclusive o Associado Roberto Lombardi de Barros, que estava no 
Plenário, havia dito que seu filho João Pedro irá desistir para o ano de 2020, tendo 
sido ele, orador, totalmente contrário e se prontificado a trazer esse importante 
tema e este voto de atenção ao Conselho. Voto aprovado. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Estendeu convite aos Conselheiros, para 
comparecerem ao Réveillon do Cidão, evento criado pelo saudoso associado 
“Cidão”, realizado há 37 anos no dia 31 de dezembro, que conta com a 
participação dos atletas pinheirenses que chegam da Corrida de São Silvestre, para 
agradecer o ano que passou e brindar o Ano Novo. Comentou que na 
oportunidade são arrecadados e distribuídos pares de tênis usados, 
principalmente a atletas carentes participantes das provas de corrida de São Paulo. 
Por oportuno, agradeceu ao Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação, 
Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, pelo empenho dedicado para o êxito 
do evento, bem como ao associado Marcos Muniz, proprietário da Ortocir, que 
cede camisetas para todos. Aprovado. 
 
Fabio Rogério Moreira – Propôs voto de louvor ao Grupo de Ballet, que no dia 
anterior havia encerrado suas atividades de 2019 com um espetáculo muito bonito 
e a formatura de três bailarinas, em especial às professoras, alunas e formandas. 
Voto aprovado. 
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Regina Helena Secaf –Propôs voto de louvor aos atletas e comissão Técnica do 
Handebol, pelas medalhas trazidas para o Clube em todos os campeonatos. 
Propôs, ainda, voto de louvor ao Clube de Regatas do Flamengo, pelos títulos 
conquistados em 2019 e por estar na final do Campeonato Mundial. Também 
propôs voto de louvor pelas conquistas do Clube no Campeonato Sul-Americano 
de Badminton (Guayaquil/Equador - 19 a 30/11/2019), 3º colocado a dupla 
masculina e 2º colocado por equipe, parabenizando os associados Mateus Carrijo 
Cutti, Bruno Alonso e Sofia, atletas de alto rendimento do Badminton. Votos 
aprovados. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros para consulta na 
Secretaria, cartas enviadas pela Diretoria comunicando alterações em sua 
composição no biênio 2019/2021, bem como informou sobre o funcionamento das 
Secretarias do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal no final do ano. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação das Atas das 704ª Reunião Extraordinária e 705ª Reunião 
Ordinária, ambas realizadas no dia 25 de novembro de 2019. 

Presidente - Submeteu ao Plenário correção proposta pelo Conselheiro Flávio 
Henrique Rosa Tatit, correção em seu pronunciamento na página 4 da Ata da 704ª 
Reunião para, ao invés de “... para efeito de PO ... ”, contar “... a efeito de PO ... ”. 
Não havendo objeção, declarou as Atas aprovadas, a primeira delas com a 
retificação antes mencionada. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-41/2019, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 

recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$732.096,00, 

para construir nova Pista de Skate. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo. Com a 
aquiescência do Plenário, a pedido da Diretoria concedeu a palavra aos Srs. Thiago 
Macedo A. Gonçalves (Arquiteto e Urbanista) e Caio Feitosa Peres (Engenheiro 
Civil), ambos da empresa PUG Skateparks Gestão Esportiva Ltda. 
 

Thiago Macedo A. Gonçalves – ... Quero agradecer ao Vitor e ao Ivan pelo convite 

de apresentar a modernização da pista. Esse assunto veio à tona porque a pista de 

skate atual está um pouco depredada, não pelo uso, mas por questão de 

comportamento do solo. Estamos numa retificação do Rio Pinheiros, então o solo 

embaixo, como sabemos, turfa, é uma areia praticamente, então, inchou o solo, a 

pista subiu e estourou inteira. Nessa nova proposta que faremos apresentação, 

presente meu sócio Caio, engenheiro, eu, Thiago, arquiteto. Somos arquitetos, 

engenheiros, e antes de tudo somos skatistas, então, a gente sabe bem do que 

está falando das duas disciplinas.  
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- É feita apresentação de slides. 

 

Thiago Macedo A. Gonçalves – Só para dar um breve parecer do skate atual hoje. 

O skate é uma das novas modalidades olímpicas. O skate aqui no Clube está no 

âmbito recreativo, então, essa pista de skate atende um pouco essas duas 

modalidades olímpicas, que seriam o street e park, mas para ter essas duas 

modalidades efetivas mesmo precisaria de um espaço um pouco maior. Mas nem 

por isso a gente deixou de lado, acabou trazendo um pouco. Essa pista foi 

desenhada pelo Vitor, Caio, Sandro e eu, que também é outro associado aqui do 

Clube. Como pode ver aí a gente já está trazendo uma leitura um pouco da 

identidade do Clube Pinheiros, com concreto pigmentado azul e preservação de 

algumas árvores. Então, a pista consiste em preservação de árvores, mas relação 

forte com o entorno, um acesso de emergência, que numa linha reta pode chegar 

na ambulância facilmente. Integração dessas linhas, que seriam park, street e a 

modalidade super park, que é a rampa. E a recuperação do banks, que integra essa 

modalidade park. É um desenho um pouco antigo, mas nem por isso é ruim, é 

ótimo para aprendizado. Aqui um pouco das áreas. Aumentou, a pista atual são 

aquelas duas manchas amarelas e a nova proposta integra naquela “chura” 

vermelha. No próximo slide, totalizando 706m². Aqui mostra um pouco da nossa 

visita e as preservações das árvores, onde quatro árvores não podem mexer em 

hipótese alguma, acredito que uma é um pau-brasil. Aqui é a implantação já com 

os obstáculos novos, já moderno, atendendo um pouco dessa modernização do 

skate no âmbito olímpico. O próximo slide já é imagem um pouco do real que a 

gente chegou. O Vitor ajudou bastante nesse desenho – O Vitor é filho do Dr. Ivan, 

é engenheiro também, e o Sandro, que é sócio do Clube e proprietário de uma 

marca de skate bem influente no Brasil. Aí planta de blocos, então, dá para ver que 

o manejo de terra não ocorre praticamente, a gente preserva o buraco que já tem 

lá e as árvores existentes. Aí as cotas, um pouco do processo. A planta de 

drenagem, que é bem importante, então, é um dos primórdios, dos principais que 

têm que atender no projeto de execução dessa obra, que é o porquê de a pista 

hoje estar estourada. E é uma planta de como é o comportamento das bordas, que 

no caso serão usadas três bordas na pista. Pode passar um pouco dos cortes para a 

gente entender. A pista não é nem muito alta nem muito baixa, tem a área de 

escolinha, que dá para ensinar uma criança que não tem nível nenhum, da criança 

que já quer se acidentar um pouco mais nas áreas mais radicais – Acidentar no 

bom sentido, porque é radical mesmo – E aí as áreas um pouco mais altas, que é 

para quem quer elevar o nível. Quatro degraus de 15. Aí a integração dessa linha 

existente do park com o buraco, que seria a modalidade park com a modalidade 

street. Concreto pigmentado azul, lembrando um pouco da identidade do Clube. 

Dá para ver que ela não agride nenhum pouco o desenho que tem desse lado do 

Clube, ficou praticamente uma enorme praça. ... Esse é um pouco do projeto que a 

gente está propondo com a ajuda do Vitor, do Sandro, do Caio, participação de 

Membros do Clube e já poder incentivar mais a meninada, porque já virou um 

esporte olímpico, então, temos ótimos exemplos aqui no Clube em Olimpíadas, 
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quem sabe mais uns atletas trazendo medalhas nas próximas Olimpíadas. Muito 

obrigado. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – ... Na realidade acho que a apresentação do Thiago foi 

muito feliz, deu para entender bem o que é o projeto, então, vou procurar ser 

breve. Na realidade sou Membro da Comissão de Obras, mas não estou hoje aqui 

para falar em nome dela. Em nosso parecer fizemos algumas observações, algumas 

considerações e concluímos que o material se encontra inteiramente apto para 

deliberação e aprovação. Na realidade estou aqui mais como associado que 

conhece um pouco essa seção, porque tenho uma filha que pratica a modalidade 

há 9 anos. Ultimamente ela não tem usado muito a pista do Clube, que ela 

começou a participar de alguns campeonatos externos, então, tem até treinado 

em outras pistas maiores fora do Clube, porque a pista aqui realmente tem 

algumas características que não comportam o treinamento competitivo. De 

qualquer forma, venho acompanhando e apoiando a seção junto à Diretora Ana 

Paula, então, tenho alguma visão que gostaria de compartilhar com os senhores 

aqui a fim de contribuir com a decisão. Na realidade só gostaria de complementar 

que hoje temos a seguinte situação lá, como o Thiago falou, o skate virou esporte 

olímpico, isso aumentou muito a procura, demanda, desde os pequenininhos até 

os jovens, inclusive adultos. E aqui no Clube não tem sido diferente. Também a 

Ana Paula tem feito um excelente trabalho junto ao skate, que também propiciou 

o aumento dessa demanda interna. Por outro lado, como o Thiago colocou, 

estamos com uma pista bastante obsoleta em termos de desenho, de materiais, 

encontra-se num estado de conservação bastante crítico. As diversas gestões 

fizeram as manutenções que tinham que ser feitas, porém, hoje a vida útil dela 

encontra-se esgotada. Nesse quadro o que está acontecendo é que está numa 

situação de risco para os praticantes, principalmente para as crianças. Então, era 

isso que gostaria de alertar, não é só uma questão de incrementar a modalidade, 

mas é uma questão de necessidade mesmo, se é que a gente quer continuar com a 

modalidade. Ou seja, a gente está com uma atividade aqui bastante dinâmica, mas 

com uma infraestrutura sem condições. Então, sou totalmente favorável à 

aprovação do projeto e recomendo que os senhores também possam votar 

positivamente. Por fim, gostaria de destacar que a PUG é uma empresa realmente 

conceituada do mercado, eles têm o lado do skate, tem o lado da engenharia e 

tem feito projetos bons na cidade. Ontem mesmo fui levar minha filha para treinar 

na pista de São Bernardo, que é a meca do skate brasileiro. Acabou de ser 

reinaugurada, uma pista de primeiro mundo. E foram eles que realizaram o projeto 

e execução. Então, acho que o Clube está em boas mãos. Então, era isso que tinha 

que dizer, Presidente. Agradeço a todos pela atenção. 

 

Fabio Rogério Moreira – ... Tenho aqui algumas informações que gostaria que 

fossem complementadas, que não estão no projeto. Achei o projeto muito bem 

elaborado, mas gostaria de saber qual a quantidade de usuários que temos no 

Clube, que acho que isso baliza bastante aprovação desse projeto, que é uma 
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informação que não está constando aqui dos documentos apresentados. Outra 

dúvida que tenho é que existe aqui a solicitação dessa verba de R$700 mil e tantos. 

E também na última página do parecer da Comissão de Obras está constando que 

tem uma solicitação aprovada de mais R$350 mil. Gostaria que fosse esclarecido se 

esse valor será somado a esses R$700 ou vai ser deduzido do valor que já está 

solicitado. Seria só isso. Obrigado. 

 

Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Só em relação aos números, segundo a Diretora, 

hoje em dia tem em torno de 150 inscritos fazendo aula, pagantes, e em torno de 

300 usuários, desde adultos que vão lá se exercitar, só fazer o carving básico, como 

é chamado, então, é em torno disso. Agora, vale ressaltar que a seção não está 

podendo receber mais, está tendo procura e não pode receber mais associados em 

virtude do estado da pista, segundo a Diretoria da seção, está bom? 

 

Fabio Rogério Moreira – Essa é uma informação bastante importante. 

 

Presidente – Presidente Ivan, o Conselheiro fez uma pergunta, o senhor gostaria 

que alguém esclarecesse, a respeito do valor. Ou alguém da própria Comissão de 

Obras talvez seja mais adequado, porque constou no parecer que ele se referiu. 

Conselheiro Riskalla. 

 

José Manssur – Se puder colaborar. ... Na página 3, Presidente, na previsão 

orçamentária para 2020, aprovada pelo Conselho, foi estimado o valor de R$350. E 

ele está apresentando agora como sendo R$700. Então, não é um acréscimo, é 

uma estimativa. 

 

Presidente – É uma estimativa. Agora no projeto um pouco mais elaborado, 

evidentemente no final da obra, enfim, no momento oportuno a Diretoria prestará 

todas as contas, não é isso, Dr. Manssur? 

 

José Manssur – Perfeito. 

 

Presidente – Conselheiro Riskalla, gostaria de acrescentar alguma coisa. 

 

André Riskalla de Miranda – Dr. Manssur já colocou de maneira correta. Estava 

estimado na PO R$350, foi o que colocamos. No orçamento veio R$700. 

 

Presidente – Bastante claro. 

 

José Manssur – Presidente, vou me permitir fazer apenas mais uma consideração 

só para orientação. ... Pelo valor, em se tratando de obras, estamos na modalidade 

até 3 mil contribuições sociais – Fiz um cálculo aí, não sou bom de conta, seria 

carta convite, correto? – Agora aqui, isto é importante, foi dito pelo ilustre 

engenheiro que fez a apresentação, Dr. Tonissi também, estive estudando esse e 



9/34 

os outros temas, há uma cláusula resolutiva aqui que data vênia deveria ser 

consignada no convite. Ficaria a lembrança respeitosa à digna Diretoria. Diz a 

Comissão de Obras através do ilustre Dr. André Riskalla: No entanto, mesmo assim 

esta Comissão também recomenda que seja realizado estudo prévio de viabilidade 

legal e ambiental a fim de verificar eventuais exigências e – Aí a cláusula resolutiva 

– em caso positivo, a execução somente após o devido atendimento. Então, isso 

seria de boa prudência que a Diretoria observasse, porque foi colocada a questão 

arbórea, que me parece de relevo.  

 

Presidente – Sem dúvida, Dr. Manssur. Obrigado pela colaboração. A Diretoria 

certamente observará suas palavras, assim como das Comissões. O Presidente 

quer falar? Por favor, Dr. Ivan. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... Com relação à previsão 

orçamentária seria intenção da obra de R$300 mil. E hoje estamos vindo pedir 

R$700 mil, após um projeto melhor elaborado. Com relação às árvores, têm duas 

árvores de pequeno diâmetro e também altura, onde se permite um transplante. 

Então, todo cuidado com o parque arbóreo está sendo mantido. Esta Diretoria 

jamais removerá nada sem autorização de órgãos competentes. Então, é essa 

tranquilidade que quero deixar aos senhores. Obrigado.  

 

Presidente – Obrigado, Presidente Ivan. Não há mais inscritos. Dou por encerrada 

a discussão. Passemos então à votação. Como anteriormente frisado, trata-se de 

pedido de autorização para utilização de recursos do Fundo Especial de até 

R$732.096,00, para construção da nova Pista de Skate. Aqueles que estiverem de 

acordo com a autorização solicitada pela Diretoria, permaneçam como estão; os 

que forem contrários, queiram levantar-se. Aprovado com apenas um voto 

contrário. Passemos ao item 3 da Ordem do Dia. 

 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-40/2019 referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 

recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$2.086.193,00, 

para instalar grama sintética no Campo de Futebol A.. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – ... Na verdade venho só fazer alguns comentários a 
respeito dessa troca e queria primeiro mostrar uma total tristeza do que 
aconteceu e da manutenção do campo A neste ano de 2019. A gente terminou o 
ano praticamente – Mandaram uma foto de trás aqui do prédio, parecia uma pista 
clandestina de pouso de avião – Realmente foi um descaso total, isso incomodou 
demais os frequentadores do Clube, quem frequenta o campo. Queria só citar esse 
ponto, que foi realmente uma tristeza. Com relação à troca da grama, tive 
oportunidade de visitar o campo de society. Joguei 40 minutos naquele campo, 
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realmente não tem nem o que falar, é fantástico. A grama está muito bem 
colocada. Acompanhei um pouco a colocação da grama. Realmente uma 
tecnologia de ponta. Aí queria até fazer um comparativo com relação ao campo B. 
O que foi engraçado é o seguinte, joguei 40 minutos nesse campo novo de society, 
saí de lá sem dor, saí bem, tranquilo. Aí tive oportunidade de jogar 40 minutos aqui 
nesse campo B e fiquei uma semana dolorido. Então, mostra outra vez uma falta 
de comprometimento com a manutenção dos campos do Esporte Clube Pinheiros. 
Por que gostaria de comentar isso? Porque falam do campo do Athletico 
Paranaense, falam de outros campos de society, que realmente agora está virando 
uma moda, porque são muitos jogos, ninguém consegue controlar e manter a 
grama natural perfeita. E aí o ponto é, ótimo, realmente mudei minha opinião. Era 
contra, mas agora do que está acontecendo no campo A e a comparação com o 
campo de society, assim, realmente precisa trocar, primeiro, porque tem uma fila 
de pessoas que querem jogar e não tem espaço. Segundo, se tem tempo ruim, 
começa a chover pode jogar e não tem problema nenhum com isso. Então, chove, 
fica dois, três dias sem jogar, atrapalha andamento do campeonato, começa a 
encavalar jogo, as pessoas começam a se machucar, começam a não comparecer 
mais, então, realmente acho que vamos ter que fazer isso. Todo mundo fala do 
campo do Athtletico Paranaense, mas por que ele é tão bom assim e mantém o 
nível perfeito? Porque é feita uma manutenção. Então, a gente não pode esquecer 
de dar continuidade ao trabalho. Aí o Dr. Manssur até foi feliz quando comentou 
comigo “Quando compra um carro 0 (zero) tem que fazer as manutenções se não 
vai ter problema”. Então, tem que seguir com a mesma sequência da manutenção, 
que os próprios donos da grama vão informar o Esporte Clube Pinheiros. O 
Athletico Paranaense comprou uma máquina, até a título de curiosidade, para 
fazer a própria manutenção da grama. Então, tem um jogo, os caras vêm com a 
máquina, faz uma manutenção, que a grama cada vez que você pisa, joga, ela 
afunda. Essa máquina vem, levanta um pouco mais a grama artificial para deixá-la 
mais fofa, para não machucar as pessoas. Então, tem que ter essa continuidade. 
Quando percebi que ia ter essa reunião, pedi à Diretoria o contrato de 
manutenção do campo de society, infelizmente demora 30 dias, não tive acesso a 
isso. Mas não vou largar mão disso, quero pedir esse contrato, dar uma olhada, ver 
o que foi negociado. Por que estou falando isso com alguma propriedade? Porque 
estava falando com o Paulo Roberto, ele me lembrou de uma coisa interessante. 
Na verdade, nos anos 90 eu participava da Comissão Juvenil, quando o Marcello 
Miglioli era Diretor, ele me chamou para participar da Comissão. A gente fazia os 
campeonatos de futebol society aqui no Clube dentro da quadra de cimento de 
handebol. Aí chamei o Beto para a gente conversar na reunião. O Beto veio com 
uma ideia de colocar grama society. A gente foi atrás de um fornecedor local. 
Conseguimos com uma negociação muito boa para o Clube. Eles acabaram 
colocando a grama de graça para a gente aqui, só colocando umas placas, que era 
grama greenwich senão me engano. Colocou as placas de divulgação. Deixamos 
divulgar para outros clubes que ele tinha essa grama aqui no Esporte Clube 
Pinheiros. Então, o que acho interessante, que vale como dica também, Sr. 
Presidente, sei que tem R$2 milhões envolvidos nessa troca da grama, mas quem 
sabe de repente uma conversa com o pessoal, se eles podem colocar umas placas, 
de repente ser um pouco mais barato para o Clube, pensando em baixar o custo 
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para o Clube. Tenho uma pergunta, Presidente. Estava dando uma lida nos 
informes enviados pela Diretoria, tem a validade da grama nova de seis a 10 anos. 
Queria entender por que de seis a 10 anos? Se deixar seis anos é com pouca 
manutenção? Com 10 anos é com muita manutenção? Faço essa pergunta, porque 
só tinha lá validade da grama de seis a 10 anos, então, queria entender isso um 
pouquinho mais. 
 
Presidente – Acho que deve ser pela utilização, não, Conselheiro? 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Não sei, é uma pergunta, que tinha lá validade de 
seis a 10 anos, mas não tinha por que da validade. Então, acho que a gente vai 
precisar trocar, porque não tem outra opção. O ponto é que realmente precisamos 
ter um contrato de manutenção para dar sequência no campeonato e ninguém se 
machucar aqui no Clube. Talvez comprar essa máquina, não sei o valor da 
máquina, mas acho que precisaria investigar isso melhor e entender. Lembrei-me 
de uma coisa que queria falar, desculpe-me. Tem uma comissão de pessoas que 
vão participar com a experiência deles também na colocação da grama do campo 
A. Várias pessoas que jogam futebol, várias pessoas que entendem do assunto e é 
muito importante, Sr. Presidente, que as pessoas sejam escutadas. Está na hora de 
colocar uma comissão aqui no Clube, a comissão vir com ideias interessantes para 
o sócio, que são as pessoas que frequentam o Clube e de repente os funcionários 
do Clube mudarem alguma coisa, não avisar ninguém. Não estou dizendo que isso 
aconteça, mas é importante acompanhar de perto o andamento da troca desse 
campo. Era isso que tinha para falar. Muito obrigado.  
 
José Julio Bastos da Veiga Junior – ... Para abordar esse assunto faz-se necessário 
traçarmos alguns comentários importantes. Temos hoje na seção futebol alguns 
números que saltam aos olhos. Vamos lá. Inscritos, duas mil, novecentos e 
sessenta e seis pessoas, isso envolvendo o futebol base, o futebol maior, o adulto, 
o feminino, o futebol 7, o hiper máster, treinamento de goleiros e 
condicionamento físico. Destaco que nesse número não estamos considerando o 
público dos rachões que ocorrem todas as quartas, sábados e domingos, 
aproximadamente mais cento e cinquenta pessoas. No grupo de WhatsApp tem 
cento e trinta, mais alguns que não estão no WhatsApp, portanto, estamos falando 
de um universo de mais três mil e cem pessoas utilizando a seção do futebol. 
Alguns antecedentes históricos, antes de adentrarmos mais profundamente nesse 
tema. Na gestão do memorável Presidente Roberto Cappellano, na qual tivemos a 
honra de estarmos à frente da Diretoria de Área de Esportes Associativos e 
Competitivos, nós traçamos uma estratégia de como reformar a quadra de society. 
Então, adotamos a seguinte premissa, vamos reformar a quadra com dois pilares 
fundamentais. Primeiro, adotarmos o que tem de melhor em termos de grama 
sintética. Isso envolve necessariamente uma certificação, uma possibilidade de 
certificação, homologação pela FIFA dentro dos padrões mais rigorosos da FIFA. 
Segunda premissa, tínhamos que constituir uma comissão multidisciplinar, uma 
comissão multipartidária de representantes do futebol, que desse o embasamento 
necessário para tomada de decisão. Essa comissão foi composta pelos ilustres 
Conselheiros e Diretores à época: José Alípio, Odilon Cardoso, Elias Julião, Paulo 



12/34 

Roberto Antunes, Luiz Moreira, Carlos Mônaco, André Riskalla (uma menção ao 
nosso amigo Paulo Roberto Antunes, que é Presidente da Federação Paulista de 
Society e fundador da Confederação Paulista de Fut7. No início dos trabalhos nós 
fomos buscar de pronto algumas referências com nossos professores e os 
perguntamos qual o material, ou qual a grama sintética de melhor qualidade. E aí 
surgiu uma interessante situação. Eles tinham acabado de voltar de um dos 
campeonatos internacionais, acompanhando o nosso futebol menor, e eles 
disseram que estavam, salvo engano, em Madri, ou em Barcelona e se depararam 
com um campo magnífico, um campo que encantou a todos. E esse campo estava 
cercado obviamente por um alambrado. Aí começou-se a travar uma discussão 
entre os professores se aquela grama era sintética ou natural. Uns diziam que era 
sintética, outros diziam que era natural, outros apostavam que era sintética, 
enfim, diante da falta de consenso eles conheceram o administrador. O 
administrador do campo foi muito gentil, possibilitou que eles adentrassem ao 
campo e foi constatado que o campo era sintético. O administrador, além de 
possibilitar a entrada deles, forneceu uma amostra, um pedaço daquele material. 
Bem, diante daquele cenário, a Comissão se debruçou arduamente no estudo dos 
fabricantes de grama sintética, nos diferentes tipos de grama sintética, dissolução, 
as peculiaridades técnicas dessas gramas sintéticas, as certificações FIFA. Portanto, 
a Comissão teve um trabalho exemplar. E no final desse estudo foi gerada uma 
matriz detalhada de decisão e foi implantada a execução do campo de grama 
sintética que hoje temos aí na quadrinha. Esse processo todo foi fundamental para 
hoje a gente afirmar que temos senão a melhor, seguramente uma das melhores 
quadras de futebol society do Brasil. Isso é notório, sabido, várias pessoas de 
outros clubes sempre externam essa opinião, isso nos deixa muito felizes. O 
cenário pós inauguração dessa quadra nos chama atenção, porque o sucesso dessa 
quadra ecoou fortemente no mundo do futebol, é no Pinheiros. E por 
consequência aumentou extraordinariamente o número de praticantes e de 
usuários dessa área. Alguns números, para vocês terem ideia. No futebol máster 
tivemos aumento de 50% do número de praticantes, de 60 para 90 pessoas, 
associados. No futebol base aumento de 20%, de 200 para 240 crianças. No 
futebol seven, ou 7, teremos mais dois times já inscritos para o ano vindouro. O 
reconhecimento e aprovação maciça repercutiu obviamente na pesquisa que foi 
realizada pela nova Diretoria, na qual deu conta que 76% dos entrevistados, 
daqueles que participaram da eleição, opinaram por colocarmos grama sintética 
no campo A. Todo know-how desta Comissão, desse formato, hoje nos possibilita 
de modo muito confortável e seguro enfrentarmos essa nova empreitada, que é o 
campo A. ... As vantagens de colocarmos grama sintética no campo A já foram 
externadas pelas Comissões Permanentes, mas ousadamente colocaria mais três 
vantagens. A primeira vantagem seria a questão da segurança, mitigar risco de 
contusões. A segunda vantagem, teríamos que eliminar, pasmem, temos ainda 
cento e trinta crianças na lista de espera para o futebol menor, cento e trinta 
crianças esperando uma vaga para jogar futebol no Clube. Não tem espaço, não 
tem grade. E por fim, poderíamos eventualmente duplicarmos nossa Festa Junina, 
uma vez que esse tipo de solução de grama sintética possibilita shows, etc. 
Precauções. Na linguagem futebolística temos o pênalti, ou seja, uma fragilidade 
no caso da manutenção. É imperioso definirmos pela grama sintética adotarmos 



13/34 

um plano de manutenção tanto corretiva quanto preventiva. Adquirirmos 
equipamentos especializados, específicos. Treinamento especializado para esse 
time, que vai ter uma zeladoria, não sei o que vai ser. E definirmos a Diretoria 
competente responsável pela manutenção. Isso é primordial para que não 
tenhamos um investimento jogado por água abaixo. Esse era meu 
pronunciamento. Muito obrigado.  
 
André Franco Montoro Filho – ... Na verdade eu deveria ter até me inscrito no 
item anterior, porque o que vou falar é uma coisa bastante genérica sobre todos 
esses projetos que estão sendo analisados. A Comissão de Finanças em seu 
parecer arrolou uma série de projetos que já foram aprovados por este Conselho, 
segundo eles já iniciados ou não pela Diretoria, que somam quase R$7 milhões. 
Além do que está previsto, que é a troca da cobertura do Centro Esportivo, no 
valor de R$3,5 milhões. Somando esses valores: R$14,6 milhões que vamos discutir 
no item 4, esses R$2 milhões, mais os R$700 mil que aprovamos. Somando todos 
esses que estão sendo aprovados e propostos temos quase R$27 a R$28 milhões, 
que é mais ou menos o que está previsto no Fundo de Investimento. Um pouco 
mais, um pouco menos, os números do orçamento é um, os números da 
estimativa em geral são um pouco maiores, mas se esses orçamentos realmente 
forem obedecidos se consegue administrar bem e sem grandes problemas. Apesar 
de achar que existem algumas prioridades, inclusive já foram definidas aqui neste 
Conselho, como, por exemplo, o Salão de Festas, que está previsto só R$900 mil 
para um estudo, que não tem recurso. E é uma obra que impacta bastante e custa 
bastante recursos. Temos o pedido do Marcelo, para pôr agora também no campo 
B de futebol a grama sintética, já que foi no campo A, que é muito justo. Agora saí 
da turma do futebol, estou no vôlei. Quem joga aí sabe que não tem mais saibro, a 
gente tem só terra lá batida. Quer dizer, existe uma série de investimentos que 
acabam sendo necessários. Então, tenho uma apreensão. Um Conselheiro colocou 
no início um voto de atenção no Expediente. Quero também colocar esse voto de 
atenção aqui geral, em função daquilo que estamos aprovando, se isso não está 
sendo um pouco demais em função das nossas possibilidades e principalmente se 
esses orçamentos não vão estourar, como é normalmente o caso, não apenas aqui 
no Clube, mas em todas as estimativas em geral o custo da obra acaba sendo 
maior, e às vezes bem maior do que aquilo que a gente está prevendo, inclusive 
reformas que a gente faz em nossas casas ou apartamentos, etc. Então, gostaria de 
fazer essas considerações para que tomássemos cuidado com o andor, para não 
entrar numa situação que depois nos crie problemas. Muito obrigado.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Primeiro, cumprimentá-lo pela 
colocação. O senhor colocou muito bem com relação às receitas do Fundo de 
Investimento, que essas obras propostas pela Diretoria podem tomar todo o valor 
em relação ao Fundo de Investimento. Todavia, num dos relatórios que li aqui, 
salvo engano da Comissão Financeira, não em relação a essa obra especificamente, 
mas da próxima votação que vamos ter aqui em relação à seção de Tênis, de que o 
Clube também tem, além dos recursos do Fundo de Investimento, a previsão hoje 
algo em torno de quase R$28 milhões, atualizado, mas também acrescidos os 
recursos das taxas de transferência. 



14/34 

André Franco Montoro Filho – Estou considerando todos esses valores. É claro que 
se fossem só os R$28 já estava tudo estourado. Estou considerando que realmente 
vão entrar novos recursos e que os R$28, pelo que a própria Comissão Financeira 
diz, nossa Revista diz, vai ser um pouco maior. Quer dizer, não está um problema 
crítico, mas gostaria que se tomasse atenção. 
 
José Manssur (aparte) – Em todos os pareceres da Comissão Financeira, não sei se 
isso poderia trazer alguma tranquilidade, embora comungue também com esse 
seu voto de atenção. A Comissão Financeira em todos os pareceres diz em todos 
os itens: É importante esclarecer que as aprovações pelo Conselho Deliberativo 
das obras previstas, que é esse elenco que o senhor cuidadosamente salientou, 
não implicam em início e execução imediata das mesmas. Ela faz essa lembrança. 
Daí pergunto, o fato de estar elencada com essa lembrança possibilita a Diretoria 
não executar todas ao mesmo tempo e eleger as prioritárias? 
 
André Franco Montoro Filho – Acredito que sim, isso é possível, mas se for assim, 
e for realmente algo de uma política eu acredito que deva trazer para o Conselho 
decidir aquilo que seria prioritário ou não. 
 
José Manssur – Perfeito. 
 
André Franco Montoro Filho – Chegou o dono das estimativas. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – O assunto foi muito bem 
debatido, muito bem estudado e estamos tranquilos com relação à capacidade de 
investimento do Clube em relação às obras apresentadas, aprovadas e agora com 
parecer. Então, não sinto risco nenhum, a Comissão Financeira está tranquila com 
relação ao que está previsto, tem entrado, o que já tem hoje e as obras aprovadas. 
Obrigado.  
 
André Franco Montoro Filho – Se os orçamentos não forem muito estourados, 
está certo, Dr. Jorge? 
 
Presidente – Dr. Jorge, não vamos fazer debates. 
 
André Franco Montoro Filho – Não fiz crítica nenhuma, quis só fazer uma atenção, 
porque está se usando bastante recursos, que pode eventualmente se alguma 
coisa sair do controle dar preocupações. É só isso.  
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – ... Não quero me alongar muito aqui em 
relação à reforma do campo A, porque o Julinho e o Beyruth já disseram quase 
tudo, mas queria só ponderar algumas coisinhas que acho importante para quem 
não pratica essa atividade, reiterar o que já foi dito e dizer algumas outras coisas. 
Em primeiro lugar, quero dizer que sou a favor da grama sintética, acho que não 
tem outro meio a não ser esse, porque a demanda no Clube é cada vez maior. E a 
limitação, de três a quatro meses por ano o patrimônio fica parado, existe muita 
demanda de times novos. E o Julinho acabou de dizer aqui que tem uma fila de 
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espera no futebol menor. Então, isso é inconcebível, por mais que os praticantes 
adoram jogar no campo de grama natural, me parece que é injusto com o corpo 
associativo a gente ter essa limitação. Também reitero o que o Julinho disse, que o 
campo B foi recentemente trocado. Não digo recente, mas não faz mais do que 
cinco anos e a manutenção foi 0 (zero) do ponto de vista com novos equipamentos 
que têm que ser usados. Tem o agravante de ter as atividades de festas e shows 
para Copa do Mundo, Festa Junina, que estragam, diminuem a vida útil do 
gramado sintético. Então, é fundamental que com aquisição dessa grama que, 
salvo engano é ultramoderna, talvez até de uma geração acima da que já foi 
instalada na quadrinha de futebol society 7, que sejam comprados também os 
equipamentos. Não adianta a gente investir R$2 milhões num campo de grama 
sintética ultramoderno e não gastar R$100, R$200 mil, se é que esses são os 
valores, estou chutando, porque não tenho conhecimento técnico sobre esses 
temas. Mas sei que existem tratores que, vamos dizer, penteiam as fibras dessa 
grama, levantam as cerdas. E isso é fundamental para que a vida útil do patrimônio 
do Clube seja maior. De seis a 10 anos imagino que seja pelo uso e o nosso uso vai 
ser cada vez maior em razão da crescente demanda, aumento da demanda. Acho 
que é importante também, sei que talvez não seja o momento oportuno, mas acho 
que a Diretoria tem que fazer um planejamento preciso do início dessas obras, 
porque tem uma controvérsia entre os praticantes da atividade, se essa obra se 
inicia agora já na sequência, no início de 2020 ou será postergada para o início de 
junho, porque provavelmente está estimada em 15 semanas a obra, mas imagina 
que pode demorar mais. Mexer nesse tipo de coisa no começo do ano me parece 
que está errado, porque apesar de aparentemente ter uma economia por não 
mexer no campo de grama natural agora no 1º semestre. Mas lembrando bem, 
agora são as épocas de chuva e qualquer atividade que seja feita ao ar livre com 
movimentação de terra me parece que é perigoso. Sou a favor de um 
planejamento detalhado, não fazer as coisas de uma maneira assoberbada, apesar 
da provável aprovação da reforma, porque melhora o equipamento do Clube, 
melhora o patrimônio, o investimento é importantíssimo, mas já manifesto aqui, 
apesar de não ser objeto, a minha discordância do início das obras agora em 
janeiro. Acho que essa obra tem que ser muito bem planejada, o espaço é enorme, 
tem uma movimentação de terra provavelmente grande. Então, acho que é 
melhor fazer um planejamento um pouco mais demorado para iniciar essas obras 
entre junho, julho e agosto, do que eventualmente iniciar agora em janeiro de uma 
maneira corrida eventualmente, inclusive por conta do final do ano, Natal, 
Réveillon. Todo mundo sabe que as coisas só voltam a funcionar na primeira ou 
segunda quinzena de janeiro na prática no Brasil. Então, é isso. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Primeiro, concordo 100% com o que o senhor 
está falando. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Obrigado. 
 
Antonio Moreno Neto – Até a título de colaboração, acho que mesmo julho, parar 
quatro meses é uma loucura, porque fica sem campeonato. E aí os praticantes da 
seção de futebol vão reclamar muito. Então, como sugestão à Diretoria, acho que 
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seria interessante fazer um campeonato compacto até outubro, iniciar em outubro 
e começar em março de 2021. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Não sei exatamente as datas, mas 
concordo que as coisas têm que ser planejadas. Lembro-me muito bem que a 
última vez que foi trocada a grama sintética do campo B, aprovamos aqui no 
Conselho de uma maneira muito rápida e acho que poderíamos ter planejado 
melhor. 
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – Primeira coisa, meu pronunciamento era 90% 
do seu, planejamento. A única ressalva que faço é sobre a manutenção, o que 
aconteceu no campo B. Tinha uma manutenção programada, contratada e a 
Diretoria subsequente optou por não aplicá-la. A manutenção é tudo, porque a 
grama vai deitando, vai cortando e machucando inclusive os praticantes. Então, o 
que o Beyruth falou de se machucar é perfeitamente correto. Não sei se 
deveríamos comprar ou contratar uma manutenção, mas isso daí é perfeito. 
Também um aparte, falar que o campo B, todos que participaram no society 
fizeram um belíssimo trabalho, aumentaram o campo, planejaram mais, fizeram 
mais. É isso daí, é uma evolução, a grama evoluiu, as pessoas evoluíram e o Clube 
tem que evoluir junto com isso. A única coisa que concordo 200% com o senhor é 
não parar o campeonato agora, porque você não sabe o que vai acontecer 
embaixo com essa movimentação de terra, que do jeito que está o campo... 
 
Presidente – Dr. Brazolin, desculpe-me, isso não é aparte. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – O senhor acha que essa movimentação de terra vai ter 
um problema grande pelo que está hoje o campo? Ou não? 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Não sou engenheiro, não domino esse 
tema, mas me parece razoável imaginar que em janeiro é a época que mais chove, 
janeiro, fevereiro. Então, acho que mexer com terra agora, inclusive porque a 
gente pode ter uma surpresa lá, os engenheiros sabem melhor do que eu 
obviamente. A terra está compactada lá, então, pode ser que tenha alguma coisa. 
Só digo uma coisa, sou a favor das coisas rigorosamente bem planejadas para a 
gente não ter surpresas. É isso, Brazolin. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Obrigado. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Só terminando, Dr. Célio, a última coisa. 
Não sei se exatamente comprar ou contratar uma manutenção, o que for mais 
barato para o Clube acho que tem que ser aplicado. A última coisa, perdoe-me, 
Julinho, grande amigo meu, mas sou contra na hora que colocar a grama sintética 
no campo A sou absolutamente contra outras atividades, tipo Festa Junina, porque 
acho que deteriora o patrimônio. É isso. Muito obrigado.  
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – ... O ponto que o Conselheiro André 
Montoro levantou sobre capacidade financeira me alertou para outro ponto, que é 
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capacidade de execução de todas essas obras que a gente está vendo. A Comissão 
de Obras foi muito clara aqui quando colocou como recomendação complementar, 
assim como outros recentes pareceres emitidos, vem recomendar que a Diretoria 
apresente esclarecimentos acerca da programação, cronograma e sequenciamento 
de todas as obras pretendidas e aprovadas por esse CD. Já antecipo que meu voto 
é absolutamente favorável à troca pela grama sintética no campo de futebol, acho 
que a gente tem ganhos fenomenais, como já foi bem explorado, mas não está 
claro para mim, não sei para os demais Conselheiros, a quantidade de projetos que 
a gente vem aprovando versus o tempo e a capacidade de nossas equipes de 
tocarem isso. Então, seria muito importante que a gente recebesse esse calendário 
da Diretoria de Patrimônio, explicando quando cada obra prevista vai acontecer, 
porque senão a gente corre o risco de ter o Clube como um campo de obras: obra 
no skate, obra no tênis, obra aqui no boliche e a gente não vai ter muito onde 
frequentar. Seria muito importante que ficasse claro o sequenciamento de quando 
cada uma dessas coisas vai acontecer. Esse é o meu pedido.  
 
Presidente – ... Não há mais inscritos. Está encerrada a discussão. Há apenas uma 
questão, de tudo que foi dito, as recomendações feitas, apenas um 
esclarecimento, foi requerido pelo Conselheiro Marcelo Beyruth, no que tange ao 
período de duração da grama, de seis a 10 anos. Alguém da Diretoria gostaria de 
esclarecer esses pontos? Por favor, Dr. Ivan. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho – ... Com relação a esse ponto, é lógico 
que é pela utilização, não dá para ser diferente, não teria outra explicação mais 
simples com relação à duração. De manutenção da grama atual do campo A nós 
gastamos em torno de R$120 mil/ano. O contrato já foi entregue com relação à 
manutenção do society, só que ainda não chegou em mãos do Conselheiro que 
solicitou. Mas já está lá, já foi protocolado. Acredito que sexta-feira não tenha 
dado tempo. O contrato de manutenção diz que são R$2 mil mensais. R$2 mil 
mensais, em um ano é praticamente ¼ do custo do campo A. Só que não é esse o 
problema, não é tanto a manutenção, e sim a utilização do campo A que estamos 
brigando. Então, acho que isso está bem esclarecido. Outro Conselheiro que me 
antecedeu, disse com relação aos R$7 milhões já empenhados. Vamos fazer essa 
conta mais simples. Os R$7 milhões com mais as aprovações de hoje totalizariam 
R$24 milhões. Se temos hoje pelo RAM R$29 milhões, menos R$24, ficaríamos com 
R$5 milhões em caixa. Com mais uma entrada mínima deste ano agora de R$10 
milhões, ficaríamos com R$15 milhões. Acho que é bastante suficiente, a Comissão 
Financeira é bastante cuidadosa com relação a isso. E esta Diretoria é um pouco 
mais, o senhor pode ter certeza. Acho que quando se fala de Salão de Festas, 
dinheiro de Salão de Festas, quando fizemos aprovação aqui não dissemos como 
teríamos recurso para tanto. Isso é uma obra grande, não isso que estamos 
fazendo. A nossa maior obra é a do Tênis.  Uma obra no Salão de Festas 
necessitaria, mesmo que fizéssemos faseada: ou vendemos título, que não foi 
combinado quando da aprovação, ou teríamos um sócio, um partner nisso, um 
Itaú da vida que viesse aqui e colaborasse com essa verba, que não seria pequena. 
Também não foi discutido aqui. Ou então se fizermos com recursos próprios, que 
temos um recurso de R$10 a R$12 milhões que necessariamente entram de 
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investimento. Quer dizer, isso é uma obra grande, foi aprovada aqui e ninguém em 
nenhum momento disse da onde viria um dinheiro desse volume. Estamos indo 
bem devagar, deve sobrar pela nossa previsão orçamentária que se encerra no 
próximo ano, com R$9 milhões em caixa. Então, estamos bastante cuidadosos. E 
mais, o pagamento dessas obras vai de um fluxo de caixa, não será pago tudo de 
uma vez. Tem obra que terminará inclusive no outro ano, em 2021. E os senhores 
podem estar certos, a Yara encaminhará ao Conselho todo nosso cronograma, 
ninguém está brincando de fazer obra aqui. Tem a data de início e de término, está 
pronto isso. Com relação aos planejamentos das obras maiores, com relação ao 
início da obra do futebol do campo A nós temos uma Comissão de Obras 
pluripartidária, Comissão de acompanhamento que vai tratar disso. Quer dizer, 
ninguém virá aqui, dirá “Vai fazer nesse ou naquele momento”. Nem o Presidente, 
quem vai dizer isso é essa Comissão. Vamos acatar. Aliás, é o que temos feito 
sempre, as Comissões é que estão participando. Não sei se está satisfatório, 
alguém tem alguma pergunta? Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Presidente. Não há mais inscritos. Apenas rememorando, 
trata-se de pedido de autorização para utilização de recursos do Fundo Especial no 
valor estimado de até R$2.086.193,00, para instalação de grama sintética no 
Campo de Futebol A. Quem estiver de acordo com a autorização solicitada pela 
Diretoria, permaneça como está; quem for contrário, queira levantar-se. Aprovado 
por unanimidade.  
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-39/2019, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 

recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$14.676.392,00, 

para executar obras de modernização do prédio do Tênis, abrangendo 

lanchonetes, vestiários e áreas administrativas e de apoio. 

Presidente – Informou sobre o encaminhamento do processo. Comunicou que a 
Diretroia havia pedido autorização para que o Sr. Fernando Vidal, Sócio Arquiteto 
da Perkins & Will, fizesse uma apresentação do projeto.  
 
Fernando Vidal – ... Agradeceu pelo convite para participar desse projeto, uma 
honra pela sua importância, por ser arquiteto e também associado do Pinheiros. 
 
- É feita apresentação de slides. 

 
Fernando Vidal – Dentro da importância do projeto a gente montou um grupo de 
trabalho entre arquitetura, paisagismo e sustentabilidade, não simplesmente 
avaliando a edificação, mas a edificação e todo o seu entorno. Falar um pouco da 
inspiração, do contexto, do conceito, algumas plantas e algumas imagens 
ilustrativas. Então, a gente fez uma analogia um pouco do que aconteceu, o que 
acontece com o próprio Tênis. O que a gente quis colocar aqui foi que o esporte 
vem se modernizando, o próprio instrumento, que é a raquete, vem se 
modernizando, mas sem perder a sua magia e a sua história. Então, a gente quis 
fazer uma analogia com o próprio edifício. Então, trazer um projeto que dê 
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sequência à simplicidade, um projeto de sustentabilidade, que tenha o seu alto 
desempenho, a tecnologia, o bem-estar e o pensamento principalmente no 
usuário, fazendo toda uma parte de integração, como falei, prévia existente e com 
todo seu entorno. Quando você analisa o prédio de fato e todo seu entorno, a 
gente está hoje na cidade de São Paulo num dos metros quadrados mais caros, 
onde a parte verde, o próprio térreo é extremamente valorizado. E ao mesmo 
tempo o que acontece no seu entorno, a gente tem as quadras de tênis, que limita 
um pouco essa flexibilidade do edifício, mas a gente analisou bastante o potencial 
que tem esse edifício no seu entorno. Então, de alguma forma é analisada a 
própria edificação existente, como disse, as quadras que acabam limitando um 
pouco dessa flexibilidade do prédio existente, mas, ao mesmo tempo como é que a 
gente potencializa isso dentro do próprio projeto. Vocês conhecem muito bem, 
mas as próprias instalações hoje estão muito aquém do próprio usuário, então, 
você tem desde a parte do vestiário e a parte, enfim, da parte de cozinhas, 
armários e tudo mais. E a gente começa um pouco falar do conceito. A gente 
recebeu o programa, então, o que daria para modernizar dentro desse edifício, 
aproveitando o máximo possível das suas instalações, mas atualizando, como a 
gente fez essa analogia com o próprio esporte. A ideia foi trazer uma apresentação 
parcial da própria edificação, mas ao mesmo tempo aproveitando e 
racionalizando, melhorando a sua própria operação, então, tem muita coisa que 
funciona nessa própria edificação, que nem todo mundo tem acesso, a questão da 
cozinha, enfim, a questão da manutenção, área administrativa. Todo mundo 
consome, mas não tem acesso no seu dia a dia. Então, foi conversado bastante 
sobre essa melhoria da parte de operação, ao mesmo tempo, trazendo um edifício 
mais sustentável. E a outra coisa, ampliando essa edificação, não simplesmente no 
metro quadrado, mas no seu entorno. Então, ele está numa localização 
extremamente favorável, então, como é que a gente amplia essa área, como é que 
traz o verde para a própria edificação, como é que cria mais áreas de convivência e 
integra com os próprios edifícios ao seu redor, com o lago e com o edifício da 
Sauna. E aumentando o convívio do próprio usuário. Então, alguns dados pouco 
relevantes no sentido da metragem por si só, mas hoje a gente tem uma edificação 
de 1.800 metros, iria para 2.200, numa área de térreo coberta com a possibilidade 
de estar fechado ou aberto, uma área de terraço de mais ou menos 227 metros, o 
pavimento superior em torno de 1.000 metros e a quantidade de armários, a gente 
está preservando a quantidade, aumentando um pouco a quantidade, mas no 
tamanho necessário, onde de alguma forma você desfruta desse tamanho. Hoje 
tem tamanho grande, médio e pequeno, a gente está continuando com o tamanho 
existente do maior. Dentro disso a gente começa a analisar a própria edificação. 
Um pouco do prédio da Sauna, o lago e acaba potencializando, que hoje a gente só 
tem a praça principal, que é a Praça da Jaqueira, entendendo que a gente tem 
potencial de criar novas praças, potencializando uma área verde existente e do seu 
entorno. Para isso de alguma forma você muda um pouco essa relação dos 
serviços que tem no térreo e dos serviços que tem no superior e cria de alguma 
forma fluxos em todos esses contornos do próprio prédio. Hoje tem um vestiário 
feminino nessa área, toda parte de cozinhas e serviços no fundo e uma parte 
menor do próprio restaurante. Quando você potencializa todos esses conceitos 
das praças e todos esses fluxos, a ideia foi abrir o máximo possível da parte térrea, 
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só deixar a parte térrea de fato funcional, para que de alguma forma você desfrute 
de todo entorno. Então, entrando um pouco do conceito, a gente tem essa nave 
principal. Começa a analisar as quadras, o próprio edifício da Sauna, o lago e 
potencializa não só com uma praça principal, com quatro praças, abrindo o 
máximo possível do térreo, integrando essas praças fisicamente e visualmente, 
trazendo o verde para dentro da própria edificação. Centralizando toda parte de 
serviços, ela é muito mais eficiente e criando nessa nave principal toda área de 
restaurante, lanchonete, criando esse grande eixo, então, daqui você vai visualizar 
todos os lados. Vai entender um pouco melhor nas imagens. E criando mais praças 
de convivência do que centralizando simplesmente hoje na Praça da Jaqueira. 
Como falei, no andar térreo, a ideia é preservar toda aquela parte de circulação 
vertical com a escada, que acho que é uma questão emblemática do próprio 
edifício, criando uma área de terraço em todo entorno, que seriam esses 
“achulhados” vermelhos, então, vai proteger com sol e chuva. Não tem essa 
questão de sair correndo, fecha toldo, abre toldo, enfim, vai ter essa proteção, e 
uma área de serviços, enfim, cozinhas e área administrativa centralizada, 
conseguindo de alguma forma servir o usuário em qualquer local que esteja. E 
dando esse conceito de qualquer lugar que você esteja do térreo de alguma forma 
tem uma visualização e uso do entorno. E no andar superior, trazendo toda parte 
de vestiários, então, o vestiário masculino e feminino iria para o superior para a 
gente potencializar o máximo possível do térreo, centralizando também toda parte 
mais técnica dos chuveiros, vasos, enfim, toda área molhada em cima da própria 
cozinha. Então, teria uma eficiência muito maior também da funcionalidade dos 
espaços. Dentro disso, no andar térreo, como falei, a ideia é potencializar aquele 
hall principal, que ele tem uma figura emblemática bastante interessante. Hoje 
mais usado pelo vestiário masculino e de fato tanto o vestiário masculino quanto 
feminino, toda entrada do próprio edifício estará dentro desse átrio principal, 
criando hoje uma área menor, que seria de restaurante. A gente está aumentando 
essa área de restaurante, complementando com essa área de bar e lounge, então, 
todo esse térreo está quase triplicando a área que tem hoje, criando uma grande 
aba de terraço, como coloquei, que vai de alguma forma potencializar essa 
questão de insolação e da própria chuva, centralizando toda parte de serviços, 
melhorando muito a área administrativa, área de cozinha, de serviços, vestiários, 
enfim, e toda parte de back office que a gente chama. E criando essas quatro 
praças, interligando as praças visualmente e fisicamente. No andar superior, 
concentrando toda parte de armários masculino de um lado e feminino do outro, 
um grande hall que estaria concentrando as chapelarias dos dois lados, e depois 
toda parte molhada de vestiários, vasos. Depois vou mostrar, explicar um 
pouquinho melhor as plantas. Um pouco da própria edificação, então, a ideia é 
preservar a nave principal e toda essa parte, onde tem muita infraestrutura 
principalmente de elétrica, hidráulica, cozinha, a gente está propondo fazer inteira 
nova, uma questão de até mais sustentabilidade, uma questão de custo, é melhor 
você fazer toda essa parte nova do que tentar reformar. Dentro disso, a gente 
avaliou também dentro desse time de trabalho, criar uma sustentabilidade melhor 
do prédio, então, toda parte de vestiário vai ter chads, que são esses telhadinhos, 
onde tem uma captação de luz natural e ventilação. Então, isso vai proporcionar ao 
usuário um conforto muito melhor e uma sustentabilidade também ao espaço. 
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Estamos revendo também toda questão de uso de água, sistema de aquecedor, 
está sendo tudo implantado nessa nova edificação. Aqui um pouco do filme, você 
estaria vindo do lago, aqui está de alguma forma vestiário feminino hoje, então, a 
gente está tirando todo vestiário, trazendo essa parte de lounge e complemento 
do restaurante. À esquerda hoje que tem como se fosse um fundo do prédio, ele 
vai se transformar em mais uma praça ao usuário, então, vai ser mais frente, o 
prédio não vai ter muito frente e fundo, você vai conseguir acessar o prédio em 
diversos lados hoje dentro da nossa proposta, concentrando toda parte 
administrativa num bloco muito mais eficiente, tendo essas caixas de luz que vou 
explicar um pouco melhor, que entra luz para o próprio vestiário. Aqui a gente está 
adentrando no próprio edifício, teria uma parte de bar para atender essa área de 
lounge e complemento de restaurante. Então, esse é um bar novo. Depois vai ter 
elevador, vai ter toda parte de serviços, de agendamento de quadra, de caixas, 
todos concentrados e muito mais eficiente. O próprio restaurante, a gente está 
propondo um fechamento, que quando necessário pode condicionar isso, enfim, 
vai ficar mais aberto do que fechado. As próprias mesas do buffet já vão ser altas e 
fixas, muito mais eficiente do que ficar puxa daqui, puxa de lá. Parte da praça a 
gente está propondo um pequeno pergolado, para não ficar uma quantidade de 
ombrelones gigantesca, então, você pode sentar embaixo do pergolado, ou 
embaixo da própria jaqueira. Então, essa transparência, o edifício vai respirar, você 
vai conseguir ter uma visualização muito maior, ao mesmo tempo, sem perder a 
sua história e sua magia, deixando esse átrio central, que é bastante emblemático, 
toda essa questão do tijolo de vidro. Estamos complementando com essas caixas 
de captação de luz e vai entrar também uma questão de ventilação. E aqui olhando 
um pouquinho o que acontece nas quadras. Aí um pouco das plantas, vou explicar 
rapidamente. Então, a gente não analisou simplesmente o edifício, como estou 
comentando, a gente analisou o edifício e todo seu entorno, então, toda 
intervenção de pisos, de acessos, de paisagismo está contemplando todos esses 
entornos, dando mais ênfase à praça principal, mas criando mais três praças e 
dando toda essa parte de visualização, integrando também fisicamente. Fazendo 
um pouco no zoom, não vou me adentrar muito na planta, que ela é mais técnica, 
mas é bastante interessante para vocês entenderem. Então, tem toda parte de 
restaurante, como falei, complementando com uma parte de lounge ou aumento 
de restaurantes, a entrada principal com escada, uma parte de caixa que abre para 
os dois lados, agendamento de quadra, que também abre para os dois lados. Esse 
pontilhado é uma grande aba, que vai proteger tanto de chuva quanto de sol, vai 
dar mais sustentabilidade ao próprio edifício. No centro tem o apoio da parte mais 
técnica, elevadores, um balcão, outro balcão, uma cozinha extremamente 
moderna, muito mais eficiente. O conceito de fazer toda de vidro também, que 
você consegue visualizar a cozinha lá dentro, então, vai dar uma relação das 
pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão usufruindo desse espaço 
bastante interessante, criando dois núcleos de banheiro, como se fosse o que já 
tem hoje, mas um conceito mais de lavabo, com acessibilidade, com fraldário. Uma 
área administrativa de fácil acesso, terceirizado, uma sala multiuso de reuniões. 
Mais uma parte de banheiro e vestiários para professores. Toda uma preocupação 
técnica de lixo, reciclagem, enfim, bastante mais bem utilizadas. Outros banheiros 
para atender um pouco dos pegadores. Uma sala de descanso, enfim, foi bastante 
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elaborado e criterioso, conversado com todas as Diretorias que de alguma forma 
participam da questão do Tênis. Subiria pela escada ou elevador. Do lado direito 
vestiários femininos, com a quantidade de armários necessários, os bancos, parte 
de chapelaria, acessibilidade de banheiro e um box de chuveiros, bacias, enfim, 
uma área de pias, com salão de beleza no meio, bastante interessante. E toda essa 
área, como falei, com aquele conceito de chad, que vai entrar uma luz natural e, ao 
mesmo tempo, ventilação. Isso replica no vestiário masculino. Ele é um pouco 
maior pela quantidade muito mais de armário, mas também foi toda calculada a 
questão de bacias, mictórios, enfim, pias, etc. A outra coisa que a gente 
incorporou, além desse conceito dos chads, tem essas caixas, que são caixas de 
tijolo de vidro, onde vai ter – Vocês vão ver um pouquinho melhor nas imagens – 
toda uma questão de jardim. Então, esse jardim vai ter uma relação com o próprio 
espaço interno e vai ter uma ventilação, uma iluminação natural e de alguma 
forma você fica com uma privacidade muito melhor. Um pouco das imagens, 
então, aqui visualizando um pouco da fachada principal. Quando a gente abre todo 
térreo e cria essas caixas de luz também tira um pouco desse paredão que tem 
hoje na própria edificação, que de alguma forma você não respira quando está 
embaixo, essa relação humana é muito alta. Aqui um pouco da praça, então, você 
vê que está tudo transparente. A entrada principal, retrofitando e potencializando 
para todos esse grande átrio. As caixas de vidro. Depois algumas janelas também 
potencializando. Aqui visualizando um pouco a aba. Essa aba vai adentrar no 
próprio restaurante, no mesmo nível, então, vai ter uma amplitude muito maior do 
próprio espaço. Aqui outra imagem, olhando um pouco mais para a esquerda 
consegue entender um pouco mais do edifício. E a parte hoje onde está o vestiário 
feminino, que cria aquela sensação de corredor para quem vem do lago, você não 
vai mais ter essa sensação e sempre o verde integrando o próprio espaço. Aqui um 
pouco, você de costas para a quadra, onde está o restaurante, então, vai ter essa 
amplitude, além da possibilidade de ter essa área fechada quando necessário, vai 
ser condicionado com ar condicionado. Entendemos que vai ficar mais aberto do 
que fechado, mas sempre têm aqueles picos. Ou começa a chover e fica muito 
quente, você pode fechar esse vidro, até por uma questão de manutenção, sujeira 
e tudo mais, quando não estiver usando pode fechar. Então, vai criar esse grande 
beiral que a gente chama, que vai proteger da chuva e do sol também. Aqui, outra 
imagem, também de costas para a quadra. Hoje onde fica aquela mesa mais alta, 
aqui no fundo, que bate um solzinho superinteressante, a gente está criando mais 
uma praça de convivência e toda essa interligação visual e física. Aqui, um pouco 
como se tivesse o prédio da Sauna à esquerda, então, você está visualizando aqui 
um pouco essa nova área, que vai aumentar, o bar. Vai criar um novo bar, perdão, 
vai aumentar a área de restaurante, criando um conceito de lounge, sempre com 
essa integração do verde. Então, essa preocupação de potencializar o verde 
existente, trazer para dentro da edificação e a própria edificação tirar mais 
proveito do verde do entorno. Aqui, é uma área que está no fundo hoje, então, 
ninguém tem acesso a essa área. Vai transformar numa terceira praça, enfim, 
então, o prédio vai ficar bastante mais convidativo, porque a quadra de alguma 
forma te cria aqueles corredores, quando você já visualizar o próprio prédio tem 
várias possibilidades de acesso ao prédio. Aqui, um pouco da parte onde está hoje 
o fundo da cozinha, então, nem todo mundo vai lá, mas é onde fica aquela parte 
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de lixo, tudo mais, estamos criando outra possibilidade de outra praça também. 
Então, o prédio não está crescendo de metro quadrado, mas conceitualmente está 
quase quadriplicando com o potencial da própria edificação e seu entorno. Aqui, 
um pouco de imagens ilustrativas da área de restaurante, enfim, aqui o balcão, 
aqui os próprios elevadores. Aqui, um pouco do outro lado, então, vão ter dois 
balcões, possibilita ter um conceito pouco mais de bar, que hoje não tem, vai ser 
bastante mais atrativo para usar o espaço. E uma área mais de lounge, onde vai 
conseguir ver os próprios jogos, que hoje fica todo mundo ali em torno das 
próprias mesas. O próprio vestiário, então, vai ser extremamente moderno, enfim, 
tendo espaços muito mais eficientes. E a questão dessas caixas de luz, o que vai te 
proporcionar, trazer o jardim para dentro, com ventilação natural, então, sempre 
vai estar ventilando o próprio prédio e trazendo mais privacidade ao próprio 
vestiário, porque hoje têm aquelas janelas, elas são de alguma forma fechadas por 
uma questão de privacidade. Um pouco da imagem à noite, então, também vai 
ficar bastante interessante, muito mais emblemático o prédio à noite, mas sem 
perder a sua característica e sua história. Aqui, um pouco da praça, a ideia é tirar, 
têm uns degraus hoje de várias tipologias de piso, a ideia é nivelar tudo isso, então, 
como falei, todos os espaços vão estar muito mais eficientes e mais integrados. É 
isso. Obrigado.  
 
José Manssur – ... Primeiro, cumprimentá-lo pela clareza da exposição. Não sei se 
passou despercebido, qual o tempo que o senhor estima de execução deste 
projeto? 
 
Fernando Vidal – Projeto ou obra. 
 
José Manssur – A obra, desculpe-me. 
 
Fernando Vidal – É uma pergunta bastante complexa pela logística, mas a gente 
entende entre oito a 12 meses. 
 
José Manssur – Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Sr. Fernando Vidal. Há inscritos. Conselheiro Luiz Eduardo 
Cardia. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Sr. Presidente, a explanação foi muito bem-
feita e também aqui o material enviado pela Diretoria com todas as informações 
necessárias para apreciação do Conselho, e sem dúvida pela aprovação. 
Particularmente adianto que sou favorável, sou lá da seção de Tênis. Ao longo dos 
anos, diria dos últimos 20, 30 anos o Clube teve intervenções em várias seções. Foi 
criado um novo Fitness no Ginásio Poliesportivo. Aliás, como Conselheiro, votei 
favorável. Foi uma obra importante. O próprio Bar do Boliche também foi feita 
uma reforma. Também uma reforma mais recente ali no Bar da Piscina, portanto, 
só o Tênis que ficou ao longo desses anos por último, e desatualizado, não só em 
sua arquitetura, funcionalidade, então, a Diretoria enviou para esta Casa, ouvindo 
todas as Comissões. E além disso, a Diretoria franqueou oportunidade para os 
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associados do Clube e também aos praticantes na seção de Tênis a participação 
para elaboração desse projeto, que é algo extremamente positivo, porque 
ninguém melhor do que os praticantes da seção e os associados que também 
frequentam, não jogam Tênis, mas frequentam, participarem da discussão do 
projeto, porque o projeto é fundamental para que depois seja feita a obra de 
acordo com as necessidades do Clube e obviamente dos associados. Então, a 
criação desta Comissão de associados foi muito importante, cumprimento aqui a 
Diretoria. Também não posso deixar de cumprimentar mais uma vez, não é a 
primeira vez que cumprimento a Comissão de Obras, por sua participação, não só 
pelo seu relatório, que foi didático, suscitou todos os pontos necessários para 
análise do Conselho, mas, sobretudo, pela participação em todos os momentos, 
até agora. E também no momento da execução da obra. Aqui no final do relatório 
da Comissão de Obras, ela sugere à Diretoria que também participe da elaboração 
do cronograma para execução da obra, o que nos tranquiliza, não apenas ao 
Conselho Deliberativo, mas todos os associados e a própria Diretoria. A Comissão 
de Obras é técnica e tem feito um grande trabalho, então, essa parte também é 
fundamental. Do ponto de vista financeiro, no item anterior, até fiz um aparte ao 
Conselheiro Montoro, e pelo que o Presidente Ivan Castaldi colocou aqui na 
tribuna e também o Presidente da Comissão Financeira, Jorge Ehrhardt, que sem 
dúvida o Clube teria condições tranquilamente de aprovar essas obras, não só 
pelos recursos que temos hoje em nosso Fundo de Investimento, mas também 
com as receitas que virão posteriormente, com taxas de transferência, venda de 
títulos e de edital, então, perfazendo algo em torno de R$40, R$41 milhões. Então, 
o Clube tem todas as condições de aprovar essa obra, que é muito importante à 
seção de Tênis. Quero aqui declarar mais uma vez meu voto favorável e meus 
cumprimentos, não só à Diretoria, mas também à Comissão de Obras pelo bom 
trabalho e à Comissão de associados. 
 
José Manssur (aparte) – Belíssima exposição e também incondicionalmente estou 
aprovando o projeto. Iria falar, mas como o senhor tocou no assunto vou me 
permitir, Sr. Presidente. Pelo valor desta obra, ela se insere no Art. 67, que 
estabelece a modalidade de concorrência. Assim sendo, e responde à colocação do 
senhor, e a pergunta, porque é um aparte, se o senhor concorda. A douta 
Comissão de Engenharia, belíssimo parecer do Dr. Riskalla, ela fala em recomenda 
a participação. Aqui não é recomenda, é um direito dela. Não só dela, e faço um 
lembrete. As licitações para obras e serviços que excedam respectivamente o 
limite de R$10 mil – E que são essas – serão processadas e julgadas mediante 
audiência prévia das Comissões de Obras e Financeira – É obrigatório, é cogente, a 
Comissão de Obras e a Comissão Financeira, ambas as Comissões, deverão 
participar obrigatoriamente desses trabalhos da concorrência – por Comissão 
Especial de alto nível, da qual deverão fazer parte necessariamente advogado, 
engenheiro e economista, além de outros elementos designados pelo Presidente. 
O senhor concorda então que não é uma recomendação? 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sem dúvida alguma. 
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José Manssur – Perfeito. O segundo aparte, se o senhor também concordaria, é 
que em se tratando de concorrência, os éditos que vão proclamar, que vão 
anunciar deverão observar o que disse Engenheiro Riskalla, no sentido da 
relocação de árvores, muito bem expostas pelo ilustre engenheiro que apresentou 
esse belíssimo trabalho, que só poderá ocorrer – Aí é uma cláusula resolutiva – 
após autorização do DEPAF. Por sua vez, as obras só poderão ser iniciadas após 
autorização da prefeitura. O senhor concorda também? 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Perfeitamente. 
 
José Manssur – É meu entendimento e fico grato. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Aliás, pelo menos no que foi colocado no item 
anterior, até pelo Presidente da Diretoria aqui nesta tribuna, que todas as obras 
vão ser respeitadas a questão das árvores. 
 
José Manssur – E a parte financeira, como ele bem explicou, e o Engenheiro Dr. 
Jorge, o senhor também? 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Perfeitamente. 
 
José Manssur – É por isso que fundamento meu voto, acompanhando V. Sa., com 
muita honra, em ilustre companhia. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – A honra é minha. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – ... Só queria dizer duas coisas em relação 
ao projeto apresentado. Em primeiro lugar, sou advogado, não tenho 
conhecimento técnico sobre questões arquitetônicas ou de engenharia, como falei 
no outro tema relacionado ao campo de futebol. Parabenizo a pessoa que 
apresentou agora o projeto. O projeto é muito bonito, tem uma lógica muito 
grande em relação à distribuição, em relação à área construída que existe lá. Salvo 
engano ouvi aqui que a quantidade de metros quadrados não vai ser alterada, mas 
apenas a disposição vai ser alterada para aumentar o fluxo de pessoas. Mas em 
relação a isso é que tenho dúvidas. Acho que aí a Diretoria tem que refletir muito 
sobre isso. Quase em todos os serviços prestados no Clube em bares e 
restaurantes, um serviço para quem compara com os serviços prestados em outros 
bares e restaurantes da cidade, o serviço é sofrível. Então, acho que aproveitar 
essa reforma, que provavelmente será aprovada, para ampliar esse estudo, porque 
a área de prestação de serviço, de atendimento ao associado vai ser praticamente 
duplicada, salvo engano. Então, vão ter áreas opostas em relação ao atendimento, 
então, acho que vai ter que ampliar muito a quantidade de prestador de serviços 
lá. É apenas uma recomendação de um sócio que está observando o projeto, e 
apesar de muito bonito e funcional aparentemente, acho que isso tem que ser 
aproveitado. Outra dúvida que tenho e que me parece relevante é em relação, 
sem fazer nenhuma referência a projeto apresentado pela Diretoria anterior, não é 
isso, não me entenda mal, mas sugiro que deveria ter sido já formulado, ou então 
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esboçado um projeto para a área envoltória. Acho que a área que abriga 
atualmente a Sauna, há mais de 50 anos provavelmente, não me recordo, acho 
que deveria ter já pelo menos uma indicação de como fazer isso. Não que a gente 
tivesse que aprovar agora, mas acho que deveria ter uma indicação, porque vai 
ficar parecendo, em minha modesta opinião, uma área nova, bonita, com uma 
nova diretriz e com uma área atrás obsoleta, com outra aparência. E um prédio é 
praticamente colado no outro. Então, acho que caberia esse estudo, para que no 
futuro próximo a gente não fizesse uma coisa que reiteradas vezes está 
acontecendo aqui, e vou terminar falando sobre isso, de depois vir outra 
intervenção com outro escritório de arquitetura, com outra pessoa com um gosto 
um pouco diferente. Acho que a gente tem que aproveitar o bom projeto 
apresentado para já pelo menos deixar, vamos dizer assim, perdoem-me a palavra, 
engatilhado, uma reforma futura em relação àquilo, porque acho que é a 
tendência natural, inclusive respeitando a sequência do Plano Diretor. Então, acho 
que isso é importantíssimo. Outra coisa, perdoe-me a Diretoria atual, mas isso vale 
para todos nós, acho que tenho que ser coerente com o que disse na última 
reunião relacionada à reforma aqui do CCR. Independentemente do retorno do 
valor aprovado para o início da primeira parte da reforma aqui do CCR, que vai ser 
postergado. Aí não estou aqui fazendo juízo de valor em relação a isso de maneira 
nenhuma, é óbvio que tem a questão da gestão e a gestão tem que fazer aquilo 
que acha por bem fazer e aplicar a sequência das obras do jeito que melhor 
imaginar. Mas se todos aqui no Brasil, acho que todos que tiverem um pouco de 
razoabilidade, criticamos muito o Poder Executivo quando muda prefeito, quando 
muda governador, mas principalmente aqui na cidade de São Paulo, que já 
aconteceu várias vezes, por exemplo, na reforma da Juscelino Kubitschek, quando 
tinham aqueles túneis para serem feitos, salvo engano o Túnel Ayrton Senna 
começaria lá onde começa no final da 23 de Maio e sairia direto no Morumbi, 
passaria por baixo da Juscelino integralmente, criando um boulevard em cima e a 
Erundina, salvo engano, é que soterrou isso. 
 
Andreas de Souza Fein (questão de ordem) – Sr. Presidente, questão de ordem. 
Pelo Art. 52, inciso I, o Conselheiro pode falar sobre o tema em pauta. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Estou falando sobre o tema. Você me 
interrompeu, Andreas, perdoe-me. 
 
Presidente – Calma, calma. 
 
Andreas de Souza Fein – Para falar questão de ordem falo direto com o 
Presidente, não preciso pedir aparte. Sr. Presidente, não estou entendendo o que 
o viaduto tem que ver com a obra do Tênis, só isso que acho. Temos que nos ater 
ao que está sendo discutido, que é aprovação da verba e não que tipo de projeto 
aqui.  Só isso que acho. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Dr. Célio, desculpe-me, tem a ver sim e 
acho que toda vez que o senhor vem aqui fazer um discurso sempre dá voltas nas 
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coisas para poder chegar ao seu raciocínio e todo mundo respeita. Então, estou 
fazendo a mesma coisa.  
 
Presidente – Vamos em frente. 
 
Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt – Então, veja bem, só para dizer o 
seguinte, é uma recomendação para nós do Conselho, que tem a ver com a obra 
sim, é só uma oportunidade para falar. Não é só isso que estamos aqui para falar. 
Então, é o seguinte, acho que a gente deveria planejar em respeito ao associado, 
porque senão o Conselho fica parecendo apenas um carimbador de aprovação de 
projeto. O projeto é espetacular, vou votar a favor, não tem dúvida nenhuma, mas 
acho que a gente tem que criar uma regra estatutária. Acho que essa regra é 
importantíssima, que temos que “sugerir que a Diretoria siga uma ordem 
cronológica das coisas”. Acho que a gente não pode, há poucos meses, 
independentemente das questões políticas que tem que ficar em segundo, terceiro 
planos, aprovar uma reforma do CCR, expor um projeto para todos os associados. 
Depois, na sequência deixar esse projeto de lado e aprovar outro. Não estou 
fazendo juízo de valor de maneira nenhuma, mas acho que tem que ter uma 
sequência, acho que o Executivo tem que seguir, porque senão fica parecendo que 
o Conselho aprova, depois a Diretoria faz o que acha melhor. E não estou aqui, de 
novo, fazendo nenhuma crítica pessoal a ninguém, porque isso acontece desde 
que estou aqui, que não faz tanto tempo assim, reiteradas vezes. É isso. Muito 
obrigado pela atenção, Dr. Célio, muito obrigado por ouvir.  
 
Renato Bernasconi Zuccari – ... Só tenho duas coisas. Uma, Conselheiro Cardia, o 
Tênis mudou bastante depois do estacionamento, não é, que está lá parado há 
muito tempo. Não vou nem entrar no mérito  
se melhor ou pior, mas é outro Tênis. Na realidade venho aqui, é só uma pergunta, 
não sei se o Presidente poderá esclarecer ou não. Queria saber se vão utilizar 
quadras como canteiro de obras, que estive este fim de semana lá e estavam 
falando isso lá no departamento, que as quadras 7 e 8 seriam canteiros de obras. É 
verdade ou não? 
 
Presidente – No momento oportuno ele responderá. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Se sim, gostaria de solicitar, as pessoas vieram falar 
comigo que o Tênis Jogar vem sendo diminuídas as quadras ao longo desses anos, 
com as aulas, com as aulas dos personais, enfim. E o pedido é que o Tênis Jogar 
não fosse impactado, se sim. Se não, não tem sentido a pergunta.  
 
Synesio Alves de Lima – ... Sem muita prosopopeia, tenho uma dúvida só e me 
parece importante. O ambiente do Tênis é sempre descontraído. Depois da prática 
do esporte todos exageram no volume das conversas e tenho notado em alguns 
ambientes do Clube que o barulho fica muito grande. Em se tratando de uma obra 
fechada por vidro, me parece que há reverberação muito forte do som. Minha 
pergunta é: Foi feito um tratamento acústico dessa área? Porque me preocupa 
muito o desconforto que a gente fica em alguns lugares, não só do Clube, mas fora 
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dele também, quando as pessoas se animam e começam a conversar. Gostaria de 
ouvir sua resposta. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Dr. Synesio. Não há mais inscritos. Presidente Ivan. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho – A pessoa melhor adequada para falar 
de tratamento acústico está aqui ao lado, mas podem estar certos que estará 
contemplado e muito bem contemplado. Alguém quer que ele complemente isso 
que estou dizendo? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 
Fernando Vidal – Não vou entrar no detalhe, mas tem projetista acústico dentro 
do time. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho – Com relação às quadras de Tênis 
para utilização de canteiro de obras, isso não ocorrerá. Outra coisa que precisa 
ficar claro aqui, que parece que não estão entendendo muito bem, é que qualquer 
obra que estou começando pretendo terminar na minha gestão. Esse cronograma 
será entregue ainda esta semana aos senhores.  Não estou com nenhuma obra 
começando aqui para deixar para a gestão de ninguém, então, essa preocupação 
não precisaria ter, nem seria necessário ter vindo aqui falar, tudo começará e 
terminará na nossa gestão, não será encargo para nenhum outro Presidente. Com 
relação à Comissão de bares e restaurantes, primeiro, cumprimentar o Andrezinho 
pelo trabalho que está fazendo, e dizer que foi nomeada uma Comissão 
pluripartidária que poderá auxiliá-lo nessa tarefa. Senhores, mais alguma 
pergunta?  
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 
Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho – Obrigado.  
 
Presidente – Srs. Conselheiros, mais uma vez, apenas para frisar, autorização para 
utilização de recursos do Fundo Especial no valor estimado de até 
R$14.676.392,00, para executar obras de modernização do prédio do Tênis, 
abrangendo lanchonetes, vestiários e áreas administrativas e de apoio. Quem 
estiver de acordo com a autorização solicitada pela Diretoria, permaneça como 
está; quem for contrário, queira levantar-se. Aprovado à unanimidade. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-27/2019, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para celebrar 

contrato de concessão de serviços de alimentação em formato de 

“food truck”, nas dependências do Clube, por prazo superior a trinta 

(30) dias, durante as obras do prédio do Tênis. 

Presidente – Informou sobre o encaminhamento do processo e abriu a discussão. 
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Berenice Gazoni – ... Gostaria de dois esclarecimentos apenas da Diretoria nessa 

questão dos food truck. Primeiro, nos desenhos apresentados há uma área 

limitada por um tracejado que engloba parte das quadras 3, 4, 5 e 6. A pergunta é, 

que grande parte de sócios e tenistas tem feito, se haverá interdição dessas 

quadras durante as obras? O Presidente já disse que as quadras 7 e 8 não serão 

canteiros de obra. Com relação aos food truck especificamente haverá interdição 

dessas quadras? Essa é a dúvida – O Marlon já está dizendo que não. O segundo 

esclarecimento é sobre um desenho que mostra um deque na quadra 4. Imagino 

que esse desenho seja apenas ilustrativo, pois não há solicitação da Diretoria, 

nenhum pedido de verba para obra de deque. Ainda assim, gostaria que isso fosse 

esclarecido, uma vez que se houvesse esse pedido de construção de deque 

teríamos que ter uma verba respectiva. E ela deveria ser submetida à apreciação 

deste Conselho. Por outro lado, os tenistas não querem mais nenhum deque em 

nenhuma quadra, já temos um deque na quadra 2, uma vez que o Tênis exige 

silêncio, nossa intenção é que as quadras sejam mantidas da forma como estão. 

Muito obrigada. 

 

Severiano Atanes Netto – ... Há estranheza de a Comissão de Saúde e Higiene, da 

qual faço parte, não ter sido consultada nesse importante item, referente à 

autorização de concessão de serviço de alimentação, tipo food truck. Quando 

tomamos conhecimento do parecer da Comissão Permanente Financeira observa-

se que a preocupação maior é exatamente relacionada com a parte de higiene e 

saúde. O que coloca-se como parecer da Comissão Permanente Financeira: 

“Caberá ao ECP, a qualquer tempo e de maneira rotineira, realizar a inspeção em 

cada “Food Truck”, visando à verificação em relação às condições de segurança, 

higiene e controle de qualidade dos alimentos armazenados e utilizados pelos 

prestadores de serviços; Exigência para que os funcionários dos prestadores dos 

serviços estejam devidamente uniformizados e possuam crachá aparente; 

Exigência para que o veículo do “Food Truck”, esteja sempre limpo e organizado 

pelos prestadores dos serviços, sendo proibido a utilização de música ou som em 

seu ambiente interior ou exterior; e Dimensionamento e instalação de câmeras 

cobrindo vários ângulos no local reservado aos pontos de alimentação em formato 

de “Food Truck”, visando o monitoramento, bem como verificação de eventuais 

problemas que possam ser causados pelos funcionários dos prestadores dos 

serviços.” E quando vamos ao parecer da Comissão Jurídica, ela conclui: favorável 

que nosso Conselho consiga opinar a respeito, desde que sejam ouvidas as demais 

Comissões Permanentes, em especial parecer da Comissão de Saúde e Higiene, 

que pode trazer melhores subsídios aos aspectos de segurança alimentar. Então, o 

fato de a Comissão de Saúde e Higiene não ter sido consultada nos causa 

estranheza. Para não complicar muito o assunto, acho que é muito importante que 

haja um relacionamento e uma comunhão de participação das equipes de nutrição 

e dietética nos diferentes responsáveis por participar dessas concessões, com a 

nossa equipe de nutrição e dietética. Em resumo é isso que vim apresentar, 
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lamentar a estranheza de a Comissão de Saúde e Higiene não ter sido consultada. 

Muito obrigado.  

 

Presidente – Obrigado, Dr. Atanes. Dr. Ivan, o senhor quer prestar os 

esclarecimentos? 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho – ... Primeiramente, com deque na 

quadra 4, o famoso deque do Bruni não ocorrerá, vamos tentar contemplar com 

um pergolado ao lado – Isto é uma brincadeira, lógico. Os food truck ficarão entre 

a quadra 4 e a piscina, respeitando aquela alameda das palmeiras, que logo vocês 

a verão iluminadas, como cartão postal que são do Clube. Até dia 20 devemos 

concluir a instalação de iluminação, que virá de baixo. Será apagada a luz principal 

e ficará realmente um cartão-postal muito bonito do nosso Clube. É um presente 

de Natal para vocês, esperamos concluir em tempo. Em termos de valores, para os 

senhores terem ideia, o primeiro orçamento dessa iluminação das palmeiras 

estava em R$225 mil. Iremos fazer por R$35 mil. Existe um plano de contingência 

no Tênis que abrange toda parte de vestiário e alimentação, como já foi dito dos 

food truck. No vestiário da piscina haverá armário para todos que lá quiserem se 

transferir temporariamente, mais a parte de alimentação e outros cuidados que 

esta Diretoria teve justamente com a Comissão de Obra. Com relação à Comissão 

de Saúde e Higiene ser solicitada a emitir parecer é uma prerrogativa da 

Presidência do Conselho, a Diretoria não tem esse tipo de ingerência, não é de 

nosso conhecimento. Mas podem estar certos que todas as Comissões são muito 

bem-vindas em qualquer ajuda que possam nos dar. Alguma dúvida, Dr. Manssur? 

 

José Manssur (aparte) - É relevante em termos o que o Dr. Atanes disse. Mas se o 

senhor verificar, esse item está imbricado com o anterior. E no anterior a Comissão 

de Saúde e Higiene se pronunciou. Ela se pronunciou e era sobre um projeto de 

engenharia. Razão pela qual, Sr. Presidente, em tese, em termos, o parecer 

anterior poderia ser utilizado também neste caso. Com relação à especificidade, na 

celebração do contrato, se o senhor me permitir, como o senhor me disse agora, 

que todas as Comissões diligentemente o senhor as têm feito participar, quando 

da celebração do contrato, que pelo lúcido parecer da Comissão Jurídica, é 

concessão de uso de espaço oneroso, a Comissão de Saúde e Higiene participaria 

na elaboração e na escolha da empresa que for prestar esses serviços móveis de 

fornecimento de alimentos, para verificar da higidez, da sanidade, da qualidade e 

do fornecimento adequado desses alimentos. Com isso entende-se, Sr. Presidente, 

que estaríamos sanando esta formalidade, que em tese neste item não foi 

observado, mas foi observado no anterior. Razão pela qual me parece que a 

questão estaria solucionada, salvo melhor juízo.  

 

Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho – Com relação à parte de licitação, a 

Comissão Financeira estará junto conosco neste cuidado. Não sei se seria o 

momento de a Comissão de Saúde e Higiene participar. Mas com certeza na 
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escolha, não diretamente na licitação, não sei se seria a característica da Comissão 

de Saúde e Higiene. Mas com relação a todos os cuidados de higiene, saúde, 

alimentação dos nossos associados são muito bem-vindos, estão convidadíssimos 

para que participem, como as outras Comissões estão participando. Será um 

prazer tê-los conosco. Obrigado.  

 

Presidente – Obrigado, Dr. Ivan. Quanto à manifestação, entendi, Dr. Manssur, 

que não era o caso de enviar à Comissão de Saúde e Higiene. Os pareceres da 

Jurídica e Financeira evidentemente vieram depois, então, também não teria 

como... 

 

José Manssur (fora do microfone) – Na anterior eles foram consultados. 

 

Presidente – Na anterior realmente houve o parecer da Comissão de Saúde e 

Higiene. Na verdade, não foi nem um parecer, foi... 

 

José Manssur (fora do microfone) – Uma mera subscrição. 

 

Presidente – Uma subscrição para mandar para frente, não entraram em qualquer 

detalhe, em absolutamente nada da obra, que era muito maior. Mas, tudo bem, de 

qualquer forma, sigamos. Pedido de autorização para celebração de contrato de 

concessão de serviços de alimentação em formato de “food truck”, nas 

dependências do Clube, por prazo superior a trinta (30) dias, durante as obras do 

prédio do Tênis. Aqueles que estiverem de acordo com esta autorização, 

permaneçam como estão; os contrários, queiram levantar-se. Aprovado por 

unanimidade.  

 
 
Item 6 - “A Voz do Conselheiro”. 

Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano – ... São reivindicações de sócios que 
têm que ser feitas. No vestiário do 3º andar do Fitness está havendo uma 
solicitação que tenha pias com água quente, pelo menos duas ou três para o 
pessoal fazer a barba. Não sei se é aqui que cabe essa solicitação, mas acho que é 
algo para se analisar. Já comento agora, também para a obra do Tênis que se 
pense nisso. Precisa ter pia de água quente. Sou barbudo, nem preciso dela, mas 
têm muitos sócios que solicitaram isso. Outra coisa, com relação à 
sustentabilidade, chamaram o arquiteto da Perkins de engenheiro, ele é arquiteto, 
não engenheiro. A não ser que seja engenheiro e arquiteto, que não é o caso dele, 
porque é muito jovem. Acho que o Clube tem que se preocupar com o reuso. Você 
tem que projetar os banheiros novos dessa obra, que pegue a água cinza que não 
tenha fezes para que possa tratar e usar depois na descarga de águas. Acho que 
esse é um ponto que tem que ser pensado e usado no Clube dentro de 
sustentabilidade, que é algo que tem que ser muito bem usado. O último ponto, 
que não tinha pensado em falar, mas fiquei preocupado quando vi a quadra de 
Skate, vi o filme do Skate. Não sei se é obrigatório, mas recomendo que seja, o uso 
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de capacete na prática desse esporte no Clube. Não sei se é obrigatório, desculpe-
me, por isso estou perguntando, mas reivindico que seja obrigatório uso desse 
utensílio. Era isso. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – ... Senhor Presidente, inicialmente os associados 
pedem que seja encaminhado à Mesa do Conselho o seguinte pedido, que se oficie 
a Diretoria de Esportes Olímpicos e Alto Rendimento para que justifique o motivo 
do atraso na resposta ao pronunciamento feito por mim no item “A Voz do 
Conselheiro” na reunião de outubro, onde se questionou questões relativas à 
Corrida de Aniversário 120 anos do Clube, cujo prazo regimental já há muito foi 
esgotado. Os associados entendem que o prazo de 30 dias, que embora seja um 
prazo impróprio, não exista consequência processual, mas quando a Diretoria o 
descumpre, ela não só desrespeita esta Casa Legislativa, como desrespeita o corpo 
associativo como um todo. Esse é o primeiro encaminhamento. Segundo. Os 
associados pedem que seja encaminhado à Diretoria pedido de esclarecimento 
acerca da obra da troca da cobertura do Poliesportivo, visto que esse tema tem 
sido bastante discutido pelas alamedas do Clube. E até o momento não se sabe 
exatamente o que ocorreu com essa obra. Como foi feito esse edital? Em que 
condições técnicas? Qual a empresa que venceu a licitação? Por que houve um 
problema na execução? Que foi detectado, parece, pelo que se tem escutado, que 
houve um descumprimento quanto a uma questão técnica do edital. A estrutura 
feita não atendia à carga pontual que a estrutura precisa atender. Isso inclusive 
gerou um descumprimento contratual e me parece que a empresa fez algum tipo 
de acordo com o Clube para sanar essa não conformidade. Mas os associados 
querem esclarecimento acerca de como essa questão foi sanada. Se houve algum 
prejuízo direto ou indireto ao Clube? E como ficou também a questão no prazo de 
execução? Se foi excedido ou não? Se há previsão de multa? E como essas 
questões foram deliberadas e acertadas entre o Clube e a empresa prestadora do 
serviço? São esses os pedidos. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
 
Item 7 - Várias. 

Regina Helena Secaf – ... Gostaria de deixar aqui na mesa do Presidente do 
Conselho algumas respostas que me são devidas pelas Diretorias desde 2017. Vou 
deixar meus protocolos na mesa e gostaria de respostas, porque já pedi, já reiterei 
esses pedidos. Essa é a terceira vez. Gostaria que a Diretoria atentasse para 
manutenção. Estamos às vésperas, ou já estamos no verão, e temos as piscinas 
com problemas de azulejos. Da Escolinha, a piscina ali debaixo, não sei se foi feito. 
Me falaram hoje que ainda não foi consertado, então, acho que seria bom se a 
gente pudesse fazer agora, neste momento de férias a piscina coberta da 
Escolinha, é pequena. Arrumasse, colocasse os azulejos laterais, trocasse o piso, 
que parece que está prometido para fazer, para não escorregar. E que a gente 
cuidasse um pouco melhor das piscinas agora. A gente teve um acidente há três 
semanas, para que não ocorram mais e mais acidentes no verão. Outra coisa que 
gostaria de pedir é que, não sei como está funcionando a manutenção desse 
elevador do CCR. No fim de semana passado algumas pessoas queriam subir, 
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aquela cadeira que sobe não tinha ninguém que pudesse manejá-la e algumas 
pessoas não puderam se alimentar aqui no CCR, não puderam frequentar o 
restaurante em função desse elevador, que convenhamos, vive quebrado. Quero 
parabenizar a Diretoria por todos esses Conselhos Gestores e Comissões que 
recebemos as notícias pelo Conselho. Acho sensacional que isso esteja 
acontecendo e gostaria de pedir mais uma Comissão se fosse possível, Dr. Ivan, 
que tenhamos Comissão de Arquitetos. A obra do Tênis é excelente, o rapaz é 
muito bom, mas existem algumas obras aqui que não precisam de um escritório de 
arquitetura, que estamos fazendo e que talvez com uma Comissão de Arquitetos a 
gente não acabe com a cara do Clube. Quer dizer, esse arquiteto foi fenomenal em 
manter a cara do Tênis. Foi maravilhoso. Então, é isso que peço. Talvez alguns 
arquitetos numa Comissão para ajudar a Comissão de Obras inclusive, se fosse 
possível, porque o arquiteto tem outra visão e a gente sabe disso. Soube que 
houve um voto de louvor para os engenheiros que fizeram a cobertura do Poli, não 
sei se na última ou na outra. Como disse o Conselheiro Serine aqui agora, existem 
muitas dúvidas a respeito dessa obra ainda. Não sabemos se acabou. Se está 
vazando, se está pingando. Como é que foi feito o contrato. Como foi feito o 
recontrato, porque estamos sabendo que houve um recontrato dos engenheiros 
do seu Patrimônio, Ivan, para, enfim, que tomasse conta da obra. Não tomaram 
conta da obra, mas houve sim uma, segundo a “rádio alameda”, houve sim uma 
interferência no contrato dessa obra, para refazer alguma viga. Gostaria, então, de 
dar um voto de louvor aqui aos seus engenheiros, que tiveram que tomar algumas 
atitudes sérias em relação ao Poli. E às vezes nem puderam muito aparecer, né, 
gente, para não ter melindre nenhum, e tal. Então, gostaria de dar um voto de 
louvor a esses engenheiros e eles sabem quem são. Boa noite.  
 
Ana Claudia Alves de Sá – ... Venho aqui hoje porque fui procurada pelos 
praticantes do Yoga, reclamando das condições que estão tendo para praticar a 
modalidade. A primeira reclamação foi com relação à falta de horários, então, o 
pessoal que faz o Yoga Zen tem apenas três horários disponíveis durante a 
semana. Só que tem muita gente praticando. O Yoga é uma modalidade que está 
crescendo muito, tem fila de espera e a sala é uma lata de sardinha. Fui lá olhar, 
acho que na última semana de novembro estive lá e tinha gente sem poder entrar 
na sala, porque não cabia. Ainda, para piorar, a sala é em L, não tem cabimento 
isso. Quer dizer, você está numa sala para praticar uma modalidade e uma parte 
da sala está fora do seu campo de visão. Então, achei importante vir aqui pedir 
para a Diretoria responsável, que procure reacomodar esses sócios, para que eles 
possam, assim, primeiro, ter um lugar mais adequado para praticar o Yoga e 
também, se possível, criar novos horários para a turma do Yoga Zen, que foi essa 
turma que me procurou. Basicamente é isso.  
 
Fabio Rogério Moreira – ... Venho aqui pedir que seja feita uma averiguação. 
Ontem tivemos um torneio de confraternização no Badminton, o 13º Pinheirinho, 
um torneio que é idealizado para a confraternização dos associados de diferentes 
níveis para encerrar o ano e divulgar a modalidade. Mas, estranhamente, foi 
verificada a presença de pais de militantes participando desse evento, o que para 
mim é um pouco estranho, visto que um convidado quando adentra as instalações 
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é vedada a prática de esportes e também não representam nenhuma associação 
que possa vir. Então, peço que seja feita uma verificação da presença de Patrícia 
Alonso, Adriano Alonso, que são pais de militantes de nosso Clube, praticando 
esporte no domingo junto com os associados. Isso é um fato que tem sido 
recorrente no departamento. Esses pais fazem muita pressão junto à Diretoria a 
estar sempre no Clube. Já tive até uma conversa com o setor de governança, 
reporto que isso não é um fato comum. Gostaria que fosse esclarecido e tomadas 
as devidas providências. Agradeço. Obrigado.  
 
Severiano Atanes Netto – Dispenso os cumprimentos. Como cheguei um pouco 
atrasado, não sei se foi dado o voto de louvor ao nosso atleta que recebeu o feito 
de ter sido escolhido o atleta do ano. Então, gostaria que fosse, no caso de 
inexistente esse voto de louvor, que houvesse um voto de louvor ao Arthur Nory. 
 
Presidente – De alguma forma, Dr. Atanes, faremos com que chegue essa 
lembrança do Conselho Deliberativo a ele. ... não é o momento, lamentavelmente 
no item Várias não há essa possibilidade ... Mas, de qualquer forma, uma excelente 
lembrança .... Constando em ata, ele certamente ficará sabendo que o Conselho 
Deliberativo, nas palavras do senhor, teve essa feliz lembrança, assim como outros 
Conselheiros. 
 
Severiano Atanes Netto – Muito obrigado.  
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram o livro de 
presença e deu por encerrados os trabalhos 23:00 horas. 

 
*** 

 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 707ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 27 de janeiro de 2020, com as retificações já dela constantes. 
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