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ATA DA 713ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e dois de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, em primeira 
convocação, às dezenove horas, tendo assinado a lista de presença cento e 
sessenta e nove Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
Vice-Presidente: Guilherme Domingues de Castro Reis 
Primeiro Secretário: Ricardo Luiz Iasi Moura 
Segunda Secretaria “ad hoc”: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Analice Cajueiro Fernandes  

 
 
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 

Tendo em vista a ausência justificada da Segunda Secretária Maria Emília 
Alves Rocha dos Santos, a Conselheira Karim Christine Donatelli Di Tommaso 
Latorre, Terceira Secretária, ocupou a Segunda Secretaria e, a convite do Sr. 
Presidente, a Conselheira Analice Cajueiro Fernandes ocupou a Terceira 
Secretaria “ad hoc” 

 
 

5) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Eleitos e Suplentes convocados para a Reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Maria Emma 
Jany Maerkl, 1ª Suplente do Grupo A da Chapa Pinheirenses na eleição de 
maio de 2016, que assume a vaga em face do recente falecimento do 
Conselheiro Henrique Checchia, com mandato até maio de 2022. 
Prosseguindo, deu posse aos Suplentes convocados, a saber: Grupo A - 
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Chapa Participação Viva: Luiz Antonio Senhore; Grupo B - Chapa Pinheiros 
de Todos Nós: Renato Lazzarini, Igor Gallo Kalassa, André Perego Fiore, 
Marcelo Viggiano Pereira, Alexandre Fiore Weyand e Marcelo Augusto 
Barbieri de Azevedo; Chapa Participação Viva: Heloísa Helena Pugliezi de 
Bessa, Marco Antonio Herculano da Silva Siciliano, Antonio Sergio Ferreira 
Brandão e Rodrigo Augusto Oller de Barros; Chapa Nova: Felipe Perego 
Fiore; Chapa Pinheiros Sempre: Marcelo Impaléa, sendo que não 
compareceram a o Sr. Luiz Carlos Madureira Catani e a Sra. Ana Paula 
Cassetari Musa, também convocados; Chapa Pra Frente Pinheiros: Eduardo 
Taunay Ferreira. 
 
 

6) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Propôs fossem consignados votos de pesar e observado um 

minuto de silêncio em razão de Ilustres Pinheirenses recentemente 

falecidos, a saber: Conselheiro Henrique Checchia; Associada Maria Cecília 

Assumpção Soares Hungria, mãe da Associada Beatriz Hungria Moreno, 

esposa do  Conselheiro Efetivo Antonio Moreno Neto; Associado Laerte 

Leite Cordeiro, ex-Conselheiro e ex-Presidente das Comissões Financeira e 

de Veteranos; Associada Liane Russo, mãe da Associada Aline Russo Borges, 

por proposição do Conselheiro Alexandre Fiore Weyand; Associada Guiomar 

de Almeida Costa Malanga, mãe do Conselheiro Ricardo Malanga; ex-

Conselheiro Higino Carlos Freitas de Oliveira; Associado Leôncio Ferraz 

Junior, pai do Conselheiro Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz; Associada 

Mariangela Regina La Terza dos Santos, esposa do Associado Honorário 

Manoel dos Santos Junior e mãe do Conselheiro e Presidente da Comissão 

de Esportes Marcelo La Terza Santos; e, Associado Munir Marques, esposo 

da Conselheira Leila Eleny Amaro Marques. Prossegindo, apresentou ao 

Plenário, que concordou fossem consignados os seguintes votos de louvor: 

1) de autoria do Conselheiro Paulo Eduardo Blumer Paradeda, aos 

associados atletas do Tênis-Infanto Juvenil: Gustavo Sáfadi Fernandes (1º. 

Colocado – categoria 11M), Rafael Chakian (3º. Colocado – categoria 12M), 

Joao Ogando M. Machado (1º. Colocado – categoria 12MP), Henrique de B. 

Galhardo (2º. Colocado – categoria 14MP), Cristiano Calfat Jabra (3º. 

Colocado – categoria 14MP) e Gabriel M. Amadeu (4º. Colocado – categoria 

14MP), extensivos ao Head Pro Eduardo Eche, pelo ranqueamento final de 

2020 junto à Federação Paulista de Tênis, pelo esforço e e orgulho com que 

representaram o Clube mesmo durante um ano tão difícil; 2) proposto pelo 

Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, ao  Associado André 
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Coneglian Weyand, Suplente de Conselheiro, por alçar o segundo melhor 

posto na prova BR135, na modalidade quarteto, esclarecendo tratar-se de 

uma ultramaratona de 217Km, com altimetria de 10.000m, ocorrida em 14 

de janeiro.e concluída no dia 15 de janeiro de 2021, entre as cidades de São 

João da Boa Vista/SP e Paraisópolis/MG; 3) de iniciativa da Mesa do 

Conselho, à judoca pinheirense Maria Suelen Altheman, categoria +78kg, 

que no último sábado, dia 20 de fevereiro, conquistou a 1ª Medalha 

brasileira de 2021, Bronze, no Grand Slam de Tel Aviv, em Israel, ao derrotar 

Melissa Mojica, de Porto Rico; 4) proposto pelo Conselheiro Ademar 

Pocaterra Filho, Diretor de Operações, ao Dr. João Freitas, pela 

implementação do projeto de recolhimento de lacres para troca por 

cadeiras de rodas, tendo já obtido 35 cadeiras que foram doadas a 

funcionários e seus familiares. Finalmente, submeteu ao Plenário proposta 

do Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, de pronto 

restabelecimento do Conselheiro Ademir Pereira. Aprovada. 

 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros para 
consulta na Secretaria, cartas recebidas da Diretoria, informando a criação 
do Comitê de Inclusão e Diversidade e alterações em sua composição até 
maio de 2021. 
 
Presidente – Fez breves comunicações importantes, assim se pronunciando: 
Todos nós sabemos e não vou me estender, até porque temos trabalho a 
fazer, desta tragédia porque passa a humanidade e que foi, por figuras 
marcantes no mundo, rotulada como sendo talvez a maior, após a Segunda 
grande Guerra Mundial. Nesses momentos de crise algumas necessidades 
são implementadas, e dentro dessas necessidades nós verificamos um 
avanço enorme nas questões tecnológicas. Ainda estamos em meio ou no 
início de um processo de vacinação. Esse vírus que nos assola e que se 
propaga com uma rapidez enorme, é um inimigo invisível pelo mundo afora. 
E é obrigação desta Mesa preservar a saúde das Sras. e Srs. Conselheiros. 
Recebi nesses últimos dias, vindo ao Clube diariamente, inúmeros pedidos 
de licença em razão desta pandemia que a todos têm preocupado, e 
senhoras e senhores, eu tomei uma iniciativa. Está em franca evolução a 
implantação das reuniões semipresenciais desta Casa, inclusive as entidades 
responsáveis e que assim têm feito, quer nos tribunais deste País, quer em 
órgãos assembleares do parlamento, quer também em entidades de 
assembleia de direito privado, estão presentes para verificar a dinâmica dos 
trabalhos que aqui se realiza. E comunico às senhoras e senhores, tirante as 
reuniões, tendo por objeto as eleições, para as quais temos uma logística 
quase que perfeita, que pretendo já a partir de março, se tudo for bem, 
introduzir as reuniões semipresenciais desta Casa. Estarei presente e 
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aqueles que aqui se fizerem também nos honrando, a porta estará aberta; 
aqueles que não puderem comparecer, poderão com toda segurança, com 
toda a tecnologia mais moderna existente participar das reuniões onde 
quer que se encontrem. Este poder é o maior poder do Clube, é um poder 
de deliberação e ele não pode ser interrompido nas relevantes matérias ao 
seu cargo, destinadas à discussão e votação, permanecer paralisado. Este 
Clube que é pioneiro tem que andar ao lado das conquistas que estamos 
tendo. Razão pela qual, e claro que os senhores serão comunicados com 
antecedência, inclusive irei fazer, assim que o plano estiver pronto, uma 
reunião virtual para que todos participem. Mas tenho isso como propósito. 
Recentemente, e é um livro que recomendo, lendo a biografia do Professor 
de Direito Constitucional de Harvard e também Presidente dos Estados 
Unidos da América, Barack Obama, neste livro ele dizia “Por mais que 
façamos nunca será considerado suficiente, mas não desista, tente sempre, 
faça sempre”. E eu farei, nós iremos introduzir as reuniões semipresenciais 
tão logo a tecnologia nos sinalize nesta linha. A segunda comunicação que 
faço aos senhores e vou lhes pedir essa compreensão. Eu estava presente 
quando a Sra. Maria de Lourdes deu início aos atos de convocação desta 
reunião e confesso às senhoras e senhores que me impressionei, para não 
fazer maior drama, com a quantidade de brochuras de papal A4, abertas 
imediatamente para que pudéssemos imprimir o material da Ordem do Dia 
que se encontra com os senhores. Século XXI, todos nós nos dispomos 
desses aparelhos de telefonia móvel e de computador. Já temos quase 40% 
dos Conselheiros se utilizando ou optando por receber de forma virtual a 
convocação. Hoje mesmo um ilustre Conselheiro, justificando sua ausência, 
dizia “Doutor, procure verificar a desnecessidade de todo esse material”. Os 
senhores não imaginam o custo, os senhores não imaginam que no dia 
seguinte os meninos de entrega pela motocicleta – Não uso galicismo nem 
anglicismo, uso a língua portuguesa – As pessoas que fazem entrega do 
material por motocicleta têm que correr para poder entregar dentro do 
prazo de 10 dias. Dona Maria de Lourdes acaba de me trazer a relação dos 
custos de cada reunião. Esses meninos de entrega móvel = R$ 2.427,00; os 
pacotes de A4, 20 pacotes em média, R$ 325,00; mais 40 pacotes com 
protocolos, R$ 1.281,00. Somente para esta reunião gastamos R$ 5.321,00. 
Vou fazer um apelo às senhoras e senhores e nas outras entidades de que 
participo, e com a mesma honra desta Entidade e com as mesmas pessoas 
da envergadura dos senhores que estão aqui, todos já se adaptaram ao 
recebimento de modo virtual. Vou pedir a compreensão das senhoras e dos 
senhores, na próxima reunião vou fazer a remessa pelo modo virtual, 
comunicando a todos que o material da Reunião encontra-se à disposição 
no endereço eletrônico.  E com isso evitaremos esse custo desnecessário, 
até por uma questão de sustentabilidade. Vejam o que nós gastamos de 
papel, e papéis, me perdoem, que amanhã não terão outra destinação se 
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não entregar, aqueles que puderem, à Senhora Maria de Lourdes, para a 
reciclagem. Estamos no século XXI, vamos adotar a tecnologia, as próximas 
comunicações eu as farei todas pelo método virtual, e já há decisões nesse 
sentido e que estamos integralmente na conformidade da lei, quer para as 
reuniões semipresenciais, quer também para essa questão virtual. 
Senhores, eu vou lhes pedir um obséquio, até pelo horário, de mais uma vez 
cancelar o Expediente na qual se franquearia a palavra a todos senhoras e 
senhores, para que possamos, prontamente, ingressar na Ordem do Dia. Se 
os senhores estiverem de acordo eu faria assim. (Pausa) Pela manifestação 
do Plenário, agradeço, é desta forma que iremos proceder. 

 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 712ª Reunião Ordinária, realizada no dia 
14 de dezembro de 2020. 

Presidente – Propôs fosse corrigido o nome do saudoso Conselheiro e 
Diretor Nilson José Iasi, tio do Primeiro Secretário Ricardo Luiz Iasi Moura. 
Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada, com a retificação 
supra. Dando sequência aos trabalhos, manifestou-se dizendo o seguinte: 
Senhores, andei todos os dias fazendo um pequeno estudo e vou colocar 
aos senhores. O item 2, e vejo que há três inscritos, mas vou tomar a 
liberdade de fazer as manifestações e se assim mesmo os ilustres 
Conselheiros que estão inscritos quiserem fazer uso da palavra, obviamente 
ela lhes será, e com muita honra, franqueada. São os itens 2 e 3, eles têm 
como objeto pedido de autorização formulado pela Diretoria, quer no item 
2, quer no item 3, para modernização do elevador do prédio do CCR, 
R$340.000,00. E igual pretensão, modernização do elevador da Sede Social, 
R$350.000,00. 

 

 

Item 2 - Apreciação do processo CD-12/2020, referente pedido formulado 
pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para 
utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de até 
R$340.000,00, para modernização do elevador do prédio do CCR. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-13/2020, referente pedido formulado 
pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para 
utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de até 
R$350.000,00, para modernização do elevador da Sede Social. 

Presidente – Ambos se apresentam com a mesma causa de pedir, ou seja, vida 
útil ultrapassada, equipamento hoje existente de difícil manutenção, e aqueles 
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que sabem e que vivem dentro de si as dificuldades da acessibilidade, sei bem do 
que estou a dizer, reconhecem a importância desses equipamentos. Foram 
ouvidas as Comissões de Obras, Jurídica e Financeira, todas estão de acordo. O 
prazo de instalação é de 12 semanas após a entrega dos elevadores, prevista 
para ser daqui a seis meses. Então, a primeira proposta que lhes faço é se 
poderíamos, sendo os pedidos praticamente conexos, com a mesma causa de 
pedir e o mesmo pedido, apenas com alteração de um valor e de local de 
instalação, se poderíamos discutir de uma assentada só e deliberarmos de uma 
só vez esses dois itens, porque com isso ganharíamos tempo. Diante dessas 
considerações, consulto aos ilustres e honrados Conselheiros Marcelo Giordano 
Beyruth, André Franco Montoro Filho e Marcos Paulino se ainda pretendem 
fazer uso da palavra com relação a esses dois itens de essencialidade plena ao 
corpo associativo, principalmente por questão de acessibilidade.  
 
Marcelo Giordano Beyruth – ... Venho a esta tribuna, Dr. Manssur, na verdade a 

ideia, Sr. Presidente, é não falar, vou somente dar um panorama geral rápido 

aqui nesse primeiro item, não vou esticar para os outros itens, mas a ideia é um 

pouco geral do pedido da Diretoria. ... Na verdade venho a esta tribuna hoje, 

senhoras e senhores, novamente em nome de vários sócios do Clube, pedir à 

Diretoria que tenha bom senso num momento de gastar o dinheiro dos sócios. 

Esta pandemia não acabou, muitas pessoas ainda estão sem emprego, 

principalmente alguns sócios do Esporte Clube Pinheiros e na minha visão e de 

muitos sócios que concordam comigo, estamos num momento muito perigoso 

da humanidade, e todos nós, principalmente a Diretoria e o Conselho do Clube 

temos que zelar pela segurança humana e financeira da nossa Instituição. Na 

última reunião do Conselho pedi para que esta Diretoria não fizesse nenhuma 

reforma no período do 1º semestre de 2021 em função de todos os problemas 

que a humanidade está passando. E para minha surpresa e de todos os sócios 

que represento aqui e tem essa mesma preocupação, recebi uma convocação 

para a Reunião 713 do Conselho, onde iremos discutir aprovação de dois 

recursos para utilização do Fundo Especial para modernização de dois 

elevadores, um do prédio do CCR e outro do prédio da Sede Social. Fiquei muito 

chateado com a notícia, já que a Diretoria simplesmente ignorou a solicitação 

que fiz, em meu nome e de vários sócios. Por problemas da pandemia a reunião 

foi cancelada, pensei “Acho que agora a Diretoria vai repensar nesses pedidos e 

quem sabe vai mudar a ideia com relação a essas modernizações”. Mas para 

minha surpresa e de outros sócios, nós recebemos uma solicitação nova, com 

aproximadamente R$3.500.000,00 para oito reformas para aprovação no 

Conselho. Aí vêm algumas perguntas rápidas, Presidente. ... Será que precisamos 

fazer todas essas reformas e obras agora no 1º semestre, ou pedir esse dinheiro 

agora para essa obra? Porque independentemente de qualquer coisa ou não, se 
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a gente liberar esse dinheiro a Diretoria pode resolver fazer a obra daqui a uma, 

duas, três semanas. Será que não podemos transformar num pedido de 

modernização para alguns elevadores em um pedido de manutenção, com 

valores menores para aprovação? No item 5 especificamente, a Diretoria não 

enviou memorial descritivo para entendimento do que pretendem fazer. Como 

votaremos sem esse memorial? Outra pergunta. Foram feitos estudos em função 

do sequenciamento do Plano Diretor de Obras aprovado por este Conselho para 

solicitações enviadas para esta reunião? São dúvidas, Sr. Presidente Manssur, 

Conselheiras e Conselheiros, que não somente eu tenho quanto outros 

Conselheiros, que já conversei e também ficou uma situação muito de dúvidas 

no ar. E a pergunta vem de novo, será que a gente precisa aprovar tudo isso 

agora? Por que não deixar para discutirmos esse assunto no 2º semestre? Para 

finalizar, Presidente, peço novamente para esta Diretoria que tenha muito 

cuidado com o dinheiro do sócio, pois não sabemos o que poderá acontecer nos 

próximos meses em função da pandemia. Peço também aos Conselheiros e 

Conselheiras presentes que tenham bom senso na hora de votar e pensem muito 

nos problemas futuros que poderão ocorrer caso este Conselho resolva aprovar 

todas as solicitações da Diretoria. Informo que sou contra todos esses pedidos 

solicitados pela Diretoria, a não ser que a Diretoria apresente uma nova proposta 

com valores menores nos itens que realmente precisam de 

manutenção/reformas. É isso que gostaria de conversar. ... Muito obrigado pela 

atenção. Boa noite. 

 

Leila Eleny Amaro Marques (em aparte) – ... Beyruth, tive o prazer de ser 

fundadora da chapa que você pertence, então, digo, a sua explanação, sua 

tentativa foi válida, mas não podemos nos esquecer que o tempo urge. Esta 

Diretoria, que estou acompanhando de perto, tem sido muito difícil trabalhar em 

cima de uma pandemia e todas as pessoas quase que neutralizadas, paralisadas 

pelas decisões. Se o sócio tem qualquer condição e respeito pelo Clube, um 

Conselheiro tem que ter duplo respeito. E você, por favor, peço que respeite a 

condição, a situação e o envolvimento desta Diretoria que está tentando fazer o 

máximo dentro dessa situação. E nós quando pedíamos tínhamos respaldo, a 

compreensão, a dedicação, a formulação, o caráter de todos o apoiarem. E peço 

agora em estado de emergência que levem a sério, porque o Clube precisa. 

 

... 

 

Marcelo Giordano Beyruth – Somente vou fazer um comentário rápido. Muito 

obrigado pela sua colocação. O que venho aqui pedir é que o Clube pense no 

sócio, na parte financeira do Clube, somente isso. No ano passado fizemos várias 
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obras e reformas aqui no Clube totalmente desnecessárias, como, por exemplo, 

mexer no piso do estacionamento. 

 

Leila Eleny Amaro Marques – Meu querido, eu acompanhei também as obras... 

 

Presidente – Dona Eleny, não pode haver debates. A senhora formulou, ele já fez 

a pergunta, o Conselho vai deliberar na hora que entrar em votação. 

 

Leila Eleny Amaro Marques – Acompanhei as obras também de vocês e houve 

muitos erros também. Faz parte, meu filho. 

 

Marcelo Giordano Beyruth – Obrigado. 

 

André Franco Montoro Filho – ... Começo meu pronunciamento lembrando da 

reunião do ano de 2019, 706, em 16/12. Naquela ocasião foram aprovados 

investimentos usando o Fundo de Investimento, somados aos que já tinham sido 

aprovados anteriormente praticamente utilizava todos os recursos do Fundo de 

Investimento, era R$27 a R$28.000.000,00. Houve algumas discussões, inclusive 

explicações dos Diretores Financeiros, pessoal da Comissão de Finanças, mas 

para mim ficou claro que havia um compromisso muito grande de realizar um 

volume bastante elevado dos recursos. E lembro muito bem que em sua resposta 

o Presidente respondeu a minha questão, mas não citou meu nome, desde então 

ele não mais me cumprimenta. Não é bem verdade, no fim da reunião passada 

eu estava calmamente sentado numa cadeira, esperando a chuva passar, não sei 

se os senhores se lembram, quando o Presidente da Diretoria, acompanhado de 

diversos Conselheiros, inclusive seu filho, se dirigiu a mim, agressivamente, 

cobrando explicações, me perguntando quem era o irresponsável, procurando 

me intimidar e falando que a partir de agora ia ser sempre assim. Ameaça a um 

Conselheiro que no uso de suas competências regimentais havia se expressado 

na ocasião. Considero, Sr. Presidente, esse fato de extrema gravidade. Me 

inscrevi no item Várias para tratar desse assunto, e até pedir o apoio e 

providências de V. Exa. contra esse ato autoritário do Sr. Presidente, que 

inclusive na intimidação chegou me “mandar à merda”. E tenho testemunhas, se 

eles tiverem o caráter de se lembrar. Nessa reunião de 2019, voltando ao caso, 

desculpe-me, Sr. Presidente, que me entusiasmei, os projetos aprovados 

praticamente esgotavam o recurso do Fundo de Investimento. Gostaria de 

perguntar à Diretoria se ainda sobram aqueles recursos para que os 

investimentos hoje propostos possam ser financiados pelo Fundo de 

Investimento? Ou aquilo que o Conselho aprovou foi ignorado? Mas, além desse 

problema, os investimentos hoje propostos não me parecem estar em 
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consonância com nosso Plano Diretor. São pequenas obras específicas, 

eventualmente importantes, mas não urgentes e não obedecem, a meu modo de 

ver, meu entendimento, qualquer análise de prioridade, ou seja, de 

planejamento. A imprensa e analistas têm criticado o presidente Bolsonaro por 

ele ter obtido apoio parlamentar nas eleições das mesas, usando como 

argumento liberação de recursos para emendas parlamentares. Emendas essas 

que atendiam a interesse específico editorais de alguns congressistas, como 

construção de pontes, ginásios poliesportivos, estradas vicinais, asfaltamento, 

etc., de interesse de comunidades da base eleitoral dos deputados. Eu tenho 

medo que no Pinheiros algo similar esteja ocorrendo, insisto, tenho receio que 

isso esteja ocorrendo. Os investimentos hoje propostos, além de não 

obedecerem a qualquer lógica de planejamento, de priorização, não são 

urgentes, especialmente com a pandemia. E correm o risco de se tornarem um 

desperdício de recursos exatamente nessa época. Insisto, não são investimentos 

urgentes e indispensáveis... 

 

Presidente – Conselheiro, é uma honra ouvi-lo, mas tenho que me ater ao item 2 

da Ordem do Dia, elevador do CCR, por favor. 

 

André Franco Montoro Filho – Exatamente. 

 

Presidente – Aí o senhor poderá se inscrever em cada qual, elevador do CCR é o 

tema. 

 

André Franco Montoro Filho – Os dois. 

 

Presidente – Os dois. 

 

André Franco Montoro Filho – Exatamente nessa direção que pode ser 

desperdício, existe um projeto já aprovado de reformulação do CCR. Então nós 

vamos modificar esse elevador, quando no planejamento tem algo diferente, 

sem urgência, porque com essa pandemia não está sendo usado. E assim outros 

projetos, como das quadras, se quiser eu voltarei aqui. Em meu entender não 

seriam gastos prioritários. Isso me leva ao último ponto, “last bad note list” em 

minha dedução. Falei gastos para recursos destinados a alguns desses itens, na 

verdade quadras de Tênis, que o senhor pediu para eu não comentar. 

 

Presidente – Por favor. 
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André Franco Montoro Filho – Entendo equivocado denominá-los de 

Investimento, são despesas de Custeio. Da mesma forma, acredito que a maior 

parte dos gastos hoje propostos, inclusive os dois elevadores, que é mais 

manutenção, representam despesa de manutenção, portanto, Custeio e não 

Investimentos. Para mim não é correto, é anti estatutário usar Fundo de 

Investimentos para financiar despesas de Custeio. Por todas essas razões voto 

contra todas essas propostas de novos gastos e não investimentos.  

 

Aldegonda Aparecida de Moraes Matarazzo Silva (em aparte) – ... André, você 

sabe que, além de considerá-lo um Conselheiro de muita expressão eu sei que 

você pensa no bem-estar do Clube, porém, esta obra do elevador é muito 

necessária. Você quase não vem ao Clube sábados e domingos, como também 

venho pouco, mas as poucas vezes que estive aqui notei como está lotado, como 

não tem uma respiração suficiente, esse elevador é muito antigo. 

 

André Franco Montoro Filho – Você está falando do CCR? 

 

Aldegonda Aparecida de Moraes Matarazzo Silva – Do CCR. Por favor, isso é 

imprescindível. Acho que não podemos misturar a política do Clube com o que é 

necessário. 

 

.. 

 

André Franco Montoro Filho – Não questiono a importância dessas obras, 

questiono o time e a classificação. E nesse caso específico o que questiono é que 

existe um projeto de reformulação de todo aquele conjunto. Então, vamos gastar 

no elevador que eventualmente, ou se for seguido aquele plano já aprovado não 

terá serventia. Gostaria de fazer a coisa melhor. Importante é, que é a regulação 

de todo o centro. 

 

Aldegonda Aparecida de Moraes Matarazzo Silva – Já vi muita cadeira de rodas 

subindo pela escada, com ajuda de funcionários. Só isso. Obrigada. 

 

Marcos Martins Paulino – ... Há tempo não ocupo esta tribuna porque continuo 

fiel a alguns paradigmas pessoais para fazê-lo. Hoje vou quebrar dois deles. O 

primeiro é que toda vez que Conselheiros que me antecedem acabam de certa 

forma na maior parte do conteúdo refletindo o que pensava em falar, eu não 

preciso ocupar a tribuna. Mas hoje vou quebrar um pouco esse paradigma, 

porque acho que alguma coisa precisa de certa insistência, dos colegas que me 

antecederam. E o segundo paradigma eu não vou afirmar categoricamente 
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porque a memória pode me trair, e não vou aqui no caso fazer uma pesquisa nos 

anais do Conselho. Tenho por hábito jamais, pelo menos na minha memória 

encaminhar contrapropostas do tipo que hoje estão sendo encaminhadas aqui 

em nossa reunião, praticamente se refere a autorizações de verbas para o 

Conselho do Investimento para realização de obras. Acho que isso é 

naturalmente atos de gestão e, portanto, não gosto, não costumo endossar, a 

não ser quando seja caso muito específico, acho que não é o caso, gestão é 

gestão, sabe gerir o Clube, em princípio tem a confiança do Conselho que o 

elegeu e que, portanto, deve fazê-las. Não me lembro de ter votado, de ter 

encaminhado, não vou fazer hoje contrariamente a essas deliberações, não é o 

caso. Mas, meus queridos colegas do Conselho, realmente hoje por um dever de 

consciência não poderia, e aí, Presidente, me permita, com todo respeito ao 

senhor, estou falando sobre o item 2 também, mas é que para ser célere, como o 

senhor está pedindo, vou usar um termo que lhe é familiar, que é preliminar. 

Como minha questão é a tese do problema, ou me inscreveria em todos os itens, 

ou me inscrevo em apenas um e com isso não vou falar em nenhum outro. É por 

isso, somente para satisfazer sua preocupação da especificidade do item. 

Resumindo, meus amigos, tenho e acho que vocês todos aqui têm acompanhado 

durante esse período triste da história da humanidade, é por isso que digo 

“Tempos bicudos, soluções bicudas”, nós temos acompanhado sofrimentos de 

toda ordem: pessoais, familiares, municipais, estaduais, enfim, internacionais, 

temos acompanhado. E no Clube, aqueles que têm contato com os funcionários 

têm visto o que aconteceu durante esse período, e teve que acontecer. Os 

funcionários do Clube passaram quase todo o ano passado com restrições 

salariais, tiveram seu salário reduzido, por quê? Porque não havia outro jeito. 

Tivemos várias demissões, inclusive na última sexta-feira um servidor do Clube, 

muito competente, somente para destacar um exemplo, demitido. No que lhe 

perguntei, qual a justificativa? Que é dada a demanda por tudo isso que está 

acontecendo, o Clube tem problema de recurso, não pode ficar sustentando esse 

tipo de situação. Temos que demiti-lo. Muito bem, temos ainda, segundo me 

consta, isso não averiguei devidamente, mas me parece ser verdadeiro, que os 

funcionários durante o período que não puderam trabalhar no Clube porque o 

Clube estava fechado, ficaram devendo essas horas para o Clube e terão que 

compensar estas horas. Tanto é que, repito, mediante checagem, quando há 

uma rescisão, quando o funcionário sai do Clube são descontadas essas horas 

que o funcionário ficou devendo porque não trabalhou. Então, meus caros 

Conselheiros, realmente não me sinto confortável. Vou mais longe, me sinto 

quase envergonhado de ao ter esse contato com os funcionários, esses dramas 

que são fruto da nossa época. Todos temos feito sacrifícios em sua vida pessoal, 

empresarial, enfim, eu não me sinto nada confortável em ver o Clube, ainda que 
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por uma quantia relativa, R$3 milhões e pouco, mas não me sinto confortável em 

ter que pedir sacrifícios que julgo necessários, e ao mesmo tempo aumentar o 

número de tapumes e de obras no Clube. Realmente, não quero aqui adentrar a 

outros detalhes, do tipo “Ainda temos obras para acabar, estamos em final de 

gestão”, não, por favor, até outros detalhes que alguns Conselheiros que me 

antecederam tocaram. Não, e por favor, não confundam esta intervenção com 

qualquer alinhamento partidário. Por favor, eu tenho orgulho da chapa que 

pertenço, sou um soldado da chapa que pertenço. Muitas vezes me coloco 

absolutamente à disposição daquilo que a chapa prega. Hoje não troquei ideias, 

aliás, tive colegas aqui me antecedendo, falando a mesma coisa, ou parte do que 

estou dizendo. Em absoluto, aqui está um sócio que acha que está 

representando o pensamento médio do sócio, com sacrifícios que foram pedidos 

aos nossos colaboradores é difícil, é muito difícil admitir este pacote hoje ser 

aprovado. Realmente, confesso que tenho muita dificuldade encarar essa 

situação. Por isso faço um apelo à Diretoria primeiramente, que reavaliasse a 

possibilidade de adiamento da apresentação das obras, algumas necessárias. 

Aliás, o elevador especificamente que estamos falando eu tenho lidado com 

dificuldades, e é verdade. Mas há uma diferença entre necessárias e inadiáveis. 

Nenhuma aqui é inadiável dentro do espírito, do esforço que todos estão 

fazendo neste momento que nos aflige. É por isso que quebrei os dois 

paradigmas. Muito obrigado a todos pela atenção.  

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho (em aparte) – Uma indagação. Realmente é 

lamentável a situação, é uma tragédia que a humanidade está vivendo, 

principalmente os nossos funcionários a nossa grande preocupação. Mas ao 

mesmo tempo temos a questão da acessibilidade da parte superior do prédio, lá 

do CCR, me atendo ao item 2 da pauta. Quem tem idoso na família ou alguém 

com dificuldade de locomoção sabe o quanto é importante um bom elevador 

para que leve ou a cadeira de rodas, as muletas, enfim, é uma dificuldade. Um 

elevador mais largo que não quebre ou que não demande a manutenção, porque 

muitas vezes o elevador antigo acaba custando mais caro. Sabe aquela história 

do barato sai caro. Então, indago, como a gente fica com acessibilidade já que o 

elevador é antigo, o custo de manutenção é alto, temos problemas com peças 

que não se consegue reposição. Acho que não conseguiremos adiar esse tipo de 

gasto, porque é necessário inclusive para atender à legislação da acessibilidade, 

eu acredito. Obrigada. 

 

Marcos Martins Paulino – A senhora quer saber como ficaremos com a questão 

da acessibilidade, é isso? 
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Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Não. 

 

Marcos Martins Paulino – Qual é a sua dúvida? 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Refiro-me ao item 2. Repetirei ao senhor, 

por favor, preste atenção. Temos uma questão da legislação de acessibilidade, 

temos um elevador antigo que demanda rotineiramente a troca de peças, são 

peças caras, a manutenção é difícil, Então, pesando na balança o que sai mais 

caro, rotineiramente chamar a manutenção com dificuldade da reposição de 

peça e o elevador parado ou trocarmos o elevador. Acredito que a Diretoria 

tenha feito esse balanço, esse estudo para ver o que vale mais a pena. Diante da 

necessidade, da urgência, porque acessibilidade é urgência, não dá para ser 

adiado, é um assunto que não se adia porque temos, primeiramente, que 

obedecer à legislação sempre. Depois precisamos atender o sócio que necessita 

do elevador. Quem tem essa necessidade sabe como é difícil a locomoção. 

Então, pergunto, seria realmente fácil de adiarmos essa pauta, a necessidade da 

troca do elevador? Não estaríamos dificultando ainda mais a vida do sócio? Não 

conseguimos fazer um paralelo entre uma manutenção super necessária, que 

inclusive atinge a segurança do sócio, não conseguimos comparar com o custo e 

o que infelizmente nossos funcionários e todos nós sofremos aqui com a 

pandemia. Peço essa ponderação aos Conselheiros na hora de votar. Muito 

obrigada. 

 

Marcos Martins Paulino – Realmente, com todo respeito à Conselheira, talvez 

não tenha entendido a minha tese. Está apontando um ponto, estou defendendo 

uma tese. Mas para não fugir da pergunta dela temos algumas maneiras de 

resolver esse problema. Uma é continuar nos sacrificando como fizemos até 

hoje. Outra é perguntar aos funcionários que perderam sua condição de 

subsistência o que é pior, acessibilidade dos nossos sócios ou o que aconteceu 

com eles? E a terceira hipótese é tentarmos, eu considero uma pessoa muito 

ponderada, tentarmos enxugar da melhor maneira possível todos os pedidos no 

que realmente seja imprescindível. Não entendi nenhum como imprescindível, 

embora, com todo respeito, a Conselheira tem toda razão da extrema 

necessidade dessa reforma. Está esclarecido? 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Obrigada. 

 

Celso Luiz Borrelli (em aparte) – Vou tentar ser bem rápido. Boa noite a todos. 

Em respeito à tese do Paulino, vou respeitá-la, mas acontece que a gente está 

em votação os 1º e 2º itens, então, vou me ater aos 1º e 2º itens. Talvez em 
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função até do cargo que ocupo como Presidente da Comissão de Saúde eu 

recebo muito esse tipo de abordagem em relação à acessibilidade. Acho o 

seguinte, tanto a Comissão de Obras quanto a Comissão de Finanças foram 

consultadas e deliberaram no sentido positivo que viesse ao debate. Então, 

como isso será debatido, Paulino, acho que são coisas diferentes, são dinheiros 

diferentes. Uma coisa é quem trata das causas trabalhistas, isso daí faz parte da 

Diretoria saber se tem verba para as causas trabalhistas que estão sub judice e as 

verbas que eles estão solicitando para quem necessita dessa acessibilidade. 

 

Presidente – A pergunta, por favor. 

 

Celso Luiz Borrelli – A pergunta é bem essa. Estou me atendo aos dois itens e 

quero saber do Conselheiro se considera que esses dois itens, dada toda 

colocação das Comissões que opinaram a respeito, se ele considera que se deve 

submeter a parte trabalhista à frente dessa necessidade de acessibilidade para o 

sócio do Clube, que contribuiu durante muito tempo e hoje está com 

necessidade de acessibilidade? A pergunta é essa. 

 

Marcos Martins Paulino – Entendi sua pergunta, têm duas partes. A primeira é 

questão de que as Comissões já se manifestaram. Isso não é problema nenhum, 

as Comissões sempre se manifestam no seguinte sentido, há condições de ser 

votada, ela não se manifesta que não tem cabimento, defender a tese da 

rejeição ou do adiamento que estou defendendo, isso não é objeto de 

deliberação da Comissão. Está em condições de ser votada, então, não há 

problema nenhum, não há conflito nenhum com o que as Comissões falaram. 

Quanto ao segundo ponto, volto na mesma resposta que dei à Conselheira 

anterior, estou defendendo apenas a tese, e é um apelo para que adiássemos 

essas despesas, até porque o Conselheiro tangenciou a questão de que uma 

coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que é a seguinte, isso aqui é 

orçamento de Investimento e o orçamento que me referi, que está sacrificando 

os funcionários é de Custeio, não é verdade? 

 

Celso Luiz Borrelli – Sim. 

 

Marcos Martins Paulino – Só que, Sr. Conselheiro, este Conselho também é 

soberano para retirar despesas do Investimento para botar no Custeio e ajudar a 

diminuir a aflição de algumas pessoas. 

 

Celso Luiz Borrelli – Sim. 
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Marcos Martins Paulino – Também é possível isso, e por isso é que estou 

dizendo o que estou dizendo, uma coisa não é outra coisa, é a mesma coisa. ... 

Obrigado. 

 

Presidente – Senhores, verifico que com relação ao item 2 não há mais inscritos. 

Com relação ao item 3, como lhes falei trata da mesma causa de pedir, que é o 

elevador da Sede Social, não há inscritos, onde consulto o Plenário se 

poderíamos fazer ambas as deliberações conjuntas para podermos ganhar 

tempo, tendo em vista as demais matérias. Se o Plenário estiver de acordo 

colocaria em deliberação os itens 2 e 3 em bloco, de uma só vez. (Pausa) Os 

Conselheiros que estiverem de acordo com o pedido da Diretoria, solicitando 

autorização para utilizar recursos do Fundo de Investimento nos valores de 

R$340.000,00 para o elevador do CCR e R$350.000,00 para o elevador da Sede 

Social, permaneçam como estão; os que se entenderem em sentido contrário, 

queiram se levantar. 

 

- Manifestação de Conselheiro no Plenário: pode repetir? 

 

Presidente – Vou repetir. Pediria, por favor, que aqueles que estivessem em 

condições de voto permanecessem no local do voto, bem lembrado, Conselheiro. 

Vou repetir. A Diretoria formulou dois pedidos de autorização para 

modernização de dois elevadores, um ao custo de R$340.000,00 no CCR, o outro 

ao custo de R$350.000,00 na Sede Social. Já ouvimos os Conselheiros. Aqueles 

que estiverem de acordo em autorizar a Diretoria a adotar as providências 

correlatas cabíveis para execução desses trabalhos, permaneçam como estão; os 

que não acharem que ela deva fazer esse trabalho, queiram se levantar. (Pausa) 

Perfeitamente, estão aprovados por ampla maioria os itens 2 e 3. Senhores, 

entendo perfeitamente o que está a se passar, estou procurando trazer aos 

senhores, e é esta minha atribuição, uma forma mais dinâmica de podermos, 

observado o horário em tese previsto, darmos sequência a alguns assuntos da 

Ordem do Dia. Assim, nós temos no item 8 da Ordem do Dia, não há nenhum 

inscrito, autorização da Diretoria para execução de obras de Sanitário de 

crianças, no Parque Infantil. Não há inscritos. O valor solicitado é de R$ 

58.623,00. Então, o primeiro ponto que coloco, se os senhores permitiriam a 

inversão para já podermos caminhar mais celeremente, eventualmente 

discutirmos e certamente votarmos o item 8, onde se pede autorização de R$ 

58.000,00 para construção do Sanitário Infantil, no Parque Infantil. Aqueles que 

me permitirem inversão deste item, para que possamos já deliberarmos a 

respeito desta matéria, onde não há inscritos, permaneçam como estão; os que 

forem contrários a esta inversão, queiram se levantar. (Pausa) Então, estou 
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verificando que estou autorizado a colocar em votação, com a inversão da 

Ordem do Dia, o item 8º.  

 

 

Item 8 - Apreciação do processo CD-02/2021, referente ao pedido formulado 
pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$ 58.623,00, 
para a reforma do Sanitário Infantil – Parquinho. 

Presidente – Não há inscritos. Parece que ninguém pretende fazer uso da 

palavra, então, vou colocar em votação. As Conselheiras e Conselheiros que 

estiverem de acordo com o pedido de autorização formulado pela Diretoria, para 

utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$ 58.623,00, para a 

reforma do Sanitário Infantil – Parquinho, todas as Comissões que se 

manifestaram, se manifestaram favoravelmente ao item 8 da Ordem do Dia, os 

que estiverem de acordo em que se tomem as providências para execução 

desses serviços, cuja autorização está sendo solicitada, permaneçam como estão; 

os que forem contrários, queiram se levantar. (Pausa) Por expressiva maioria, 

senhora taquígrafa, ficou aprovado o item 8 da Ordem do Dia, em que o 

Conselho confere autorização à Diretoria, para utilizar recursos do Fundo 

Especial no valor estimado de até R$ 58.623,00, para a reforma do Sanitário 

Infantil, no Parquinho. Houve apenas 3 votos contrários. Então, agora, dando 

sequência à Ordem do Dia normal, agradecendo a inversão, poderemos agora 

partir ao item 4 da Ordem do Dia. 

 

 

Item 4 - Apreciação do processo CD-05/2021, referente ao pedido formulado 
pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para executar 
nova escada de acesso ao pavimento superior e remoção da atual 
escada interna na Lanchonete Alameda, intervenção esta no valor 
estimado de até R$62.557,00, onerando parte de verba de patrocínio 
destinada ao Complexo de Areias. 

Presidente – Eu precisaria até fazer aqui algum esclarecimento às senhoras e 
senhores. Indo na linha até do que Dr. Marcos Paulino analogamente falou, 
grosso modo esta matéria nem deveria vir ao Conselho, porquanto não há 
oneração alguma quer quanto à verba de Investimento, quer quanto à verba de 
Custeio. Esta obra será suportada apenas e tão somente com valor da verba de 
patrocínio, cuja única contrapartida é a colocação dos dísticos das empresas 
patrocinadoras nos postes existentes ao lado das obras. Razão pela qual em nada 
afetará nem Custeio e nem Investimento. O próprio Presidente em seu ofício, diz 
que está a remeter, a enviar a esta Casa apenas para conhecimento. Sr. 
Presidente da Diretoria, com todo respeito, trata-se meramente de um ato de 
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gestão, mas já que o senhor me faz este pedido eu vou colocá-lo para dar ciência 
às senhoras e senhores Conselheiros de que o Presidente pretende, num ato de 
gestão, a Diretoria Executiva, alterar o local topográfico onde se encontra a 
escada. Estudei o assunto longamente. Mudar, para outro local a escada 
existente, utilizando-se apenas de parte da verba de patrocínio para tal fim. 
Portanto, coloco a matéria, vamos ouvir, mas nem sequer seria matéria de 
deliberação. Mas como o Engenheiro Heitor Tonissi me pede a palavra eu vou lhe 
conceder, pedindo apenas que o senhor se atenha a esta questão preliminar, 
que não é matéria do Conselho. E dentro do princípio de independência, embora 
haja a autonomia dos Poderes, a Diretoria é soberana para executar um ato de 
gestão. Mas o senhor está com a palavra e vamos ouvi-lo. Enquanto o doutor se 
acomoda, permito-me dizer que houve pareceres de todas as Comissões, 
Jurídica, Financeira, não houve nenhuma observação com relação a isto, a não 
ser a da Comissão Financeira, que pediu que também se utilizasse a verba de 
patrocínio para eventual mobiliário. A Diretoria esclarece que houve intervenção 
e discussão da questão com os Membros da Comissão de Obras e com o próprio 
arquiteto responsável pelo projeto.  
 
Heitor Ferreira Tonissi – ... Sr. Presidente, o senhor sabe e já me conhece que 

valorizo demais aqui a qualidade do nosso espaço físico. E diante disso tenho a 

tese de que qualquer intervenção física nossa aqui deve ser realizada com muito 

critério, com muita cautela, sempre através do melhor planejamento. E diante 

dessa intervenção meu entendimento não é diferente, por isso estou aqui para 

expor objetivamente dois pontos principais. Primeiro é relativo ao projeto e a 

maneira como ele está sendo conduzido. Particularmente, como arquiteto e 

associado usuário eu acho que não deveria haver intervenção nenhuma ali, 

porque o espaço tanto funcionalmente quanto esteticamente vem se 

comportando muito bem e tem aceitação de grande parte dos associados. De 

qualquer maneira, se a Diretoria entende que há uma demanda, há necessidade 

de alteração eu acho que ela deveria fazer de uma maneira diferente, conduzir a 

situação, abordagem de uma maneira diferente do que está fazendo. Ou seja, ela 

fez o projeto que nos apresentou aqui de maneira interna com os nossos 

funcionários, e com todo respeito aos funcionários do nosso departamento, mas 

a melhor maneira seria através dos profissionais autores da obra, não somente 

por uma questão de respeito, de ética, mas até pensando na qualidade da obra 

arquitetônica, que realmente existe, ela é objeto de publicações, internacionais 

inclusive. E é uma obra recente e de qualidade. Então, seria até meio evidente 

que fizesse com os arquitetos do projeto original. Quando tomei conhecimento, 

o senhor já sabe disso, quando tomei conhecimento que a Diretoria estava 

adotando esse outro caminho eu até encaminhei ofício ao senhor, fazendo uma 

recomendação, passando meu entendimento, fazendo uma recomendação nesse 

sentido, inclusive pessoalmente já tinha feito mais de uma vez ao Presidente, 
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inclusive numa visita que fizemos durante a pandemia. E a resposta que obtive 

desse ofício foi a mesma que os senhores receberam aí através da Comissão de 

Obras. Em síntese, a Comissão de Obras, assim como a Diretoria alega que os 

profissionais não tiveram interesse em colaborar com o projeto. Isso me causou 

certa estranheza, que fui investigar. E na realidade o parecer está carecendo de 

informações complementares. Não sei se a Diretoria informou devidamente a 

Comissão de Obras ou houve algum mal-entendido. Na realidade houve uma 

comunicação com os arquitetos, houve um relacionamento, mas nenhum 

momento eles se negaram a colaborar, inclusive fizeram estudos arquitetônicos 

propondo soluções, apresentaram proposta comercial e isso não foi colocado no 

parecer da Comissão de Obras, que em meu entendimento acaba até 

prejudicando aqui a deliberação. Enfim, de qualquer forma, Dr. Manssur, o que 

acho é que como a obra não foi feita, que a Diretoria reconsidere essa situação, 

até tendo em vista que esclareci que os arquitetos estão à disposição, inclusive a 

Comissão de Obras não colocou o e-mail enviado pelos arquitetos de maneira 

integral, colocou somente um pedaço no parecer, que também não achei 

adequado. De qualquer forma, fica aqui o meu pedido para que a Diretoria 

reconsidere essa maneira que está sendo feita, até para a gente correr menos 

risco de prejudicar nosso próprio patrimônio. Mas esse não é o ponto principal, 

Dr. Manssur. O segundo ponto que queria colocar é a respeito das árvores que 

havia no local onde a Diretoria pretende implantar nova escada. Creio que 

muitos dos senhores nem saibam disso, mas ali nessa região havia três grandes 

árvores de porte elevado justamente naquela região. A Diretoria não apresentou 

nada a respeito das árvores, e é compreensível, porque ela não relaciona o 

assunto a essa matéria, porque ela tem o entendimento e justifica que 

coincidentemente as três árvores foram prejudicadas, apodreceram e no ano 

passado foram cortadas, por tal motivo que a Diretoria não informou. E diante 

desse procedimento, o Conselheiro Novaes, que tem muito conhecimento, 

porque foi ex-Diretor da área, na época, 2º semestre do ano passado ele 

questionou os procedimentos, apontou algumas inconsistências, pediu 

esclarecimentos à Diretoria. Eu tive oportunidade de me engajar bem com o 

assunto, porque na época eu era da Comissão de Obras. Então, estudei bastante 

e pude me engajar com o assunto. A Diretoria não relaciona um assunto com 

outro, porém, entendo que ainda, por enquanto pelo menos ainda há uma 

relação e gostaria de explicar por que para compartilhar com os senhores aqui e 

ajudar na deliberação. A Diretoria de fato apresentou os documentos, inclusive 

um laudo da empresa Florestal Atlântica referentes ao procedimento de 

regularização dos cortes. Contudo, conforme apontado pelo Conselheiro Novaes, 

este laudo apresenta uma série de inconsistências e um lapso. A empresa fez 

uma confusão, que esse laudo é para o corte de duas das três árvores que 
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tinham ali na região. Até cito os nomes, a 278 e 279, porém, a empresa fez uma 

confusão e trocou as placas de identificação de uma árvore por outra, que já 

tinha sido objeto de autorização. Ou seja, ficou um laudo falho e a regularização 

foi feita em cima deste laudo falho. Então, entendo isso como uma situação 

delicada para o Clube, que eventualmente pode ocasionar alguma sanção, 

alguma questão ambiental, uma investigação no Ministério Público. Então, 

embora a Diretoria tenha tomado os procedimentos, resumindo, tomou os 

procedimentos, os caminhos corretos, se está se pautando, se baseando num 

laudo de uma empresa terceira, que há grandes evidências de erro, de falha. E 

isso pode gerar alguma complicação. Então, me sinto aqui na obrigação de 

compartilhar esse assunto com os senhores, porque acho relevante. Como a 

gente vai aprovar qualquer benfeitoria, seja qualquer tipo de escada em cima de 

uma área onde foi objeto de cortes e a situação não está, no meu entendimento 

suficientemente esclarecida.  

 

Presidente – Solicitaria, por favor, o tempo regimental do senhor se esgotou, se 

o senhor poderia concluir, por favor. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Vou ser rápido. Então, nessa questão tiveram... 

 

Presidente – Se o senhor me permitir poderia até lhe auxiliar em sua brilhante 

colocação. A Diretoria está pedindo uma autorização, o senhor como técnico 

renomado apresenta considerações, que ela está aí ouvindo. Então, deverá levar 

essas considerações... 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Acho importante isso ficar registrado. 

 

Presidente – O que digo e reafirmo, arquiteto, é que não podemos nos imiscuir 

em atos de gestão. O senhor brilhantemente, frise-se, fez as suas colocações 

técnicas e a Diretoria deverá observar. Ele já fez aqui as advertências. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – É um alerta, porque acho que se todos nós aqui... 

 

Presidente – O senhor já fez o alerta. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – ...aprovarmos qualquer benfeitoria numa área dessas 

nós estaremos endossando... 

 

Presidente – Ele não está pedindo aprovar a benfeitoria, ele está pedindo 

autorização para execução deste trabalho. 



20/75 
 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Mas seremos responsabilizados diante de uma eventual 

isenção. Então, o que pediria, diante dessa incerteza, dessa dúvida, 

particularmente não me sinto confortável, acho que ainda não houve 

esclarecimento, a Diretoria não trouxe elementos de que questionou essa 

empresa terceira, simplesmente colocou “Que não afirmamos tal 

conhecimento”, para mim isso é muito evasivo e não esclarece. Então, são três 

os pedidos que faria ao senhor, Dr. Manssur.  

 

Roberto Cappellano (em aparte) – ... Ouvi sua explanação. Tenho três perguntas 

para você e uma pergunta para o Dr. Manssur, encarecidamente. 

 

Presidente – Pois não. 

 

Roberto Cappellano – O senhor está afirmando que as três árvores, tenho uma 

dúvida, que as três árvores existentes no local estavam sadias em 2019, em 

meados do ano passado, 2020, quando o Clube fechou, elas estavam com 

problema de doença e foram cortadas. Essa é minha primeira pergunta. A 

segunda pergunta é que nesse local se porventura tiver que se fazer uma 

recuperação da área degradada por alguma autoridade, se a gente tiver a escada 

colocada lá vai ser mais um complicômetro, porque é área degradada em cima 

disso. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta que quero fazer, que o 

senhor também comenta que na planta da prefeitura que foi apresentada os 

números 278 e 279 não coincide com a planta que está na prefeitura para o 

DEPAVE fazer a conferência das árvores. Então, seriam essas três perguntas. E 

para o Dr. Manssur a quarta pergunta, se entendi bem, por ser um ato de gestão 

o senhor está isentando o Conselho da responsabilidade se porventura tiver 

isso? Ou como a Diretoria já nos trouxe, a partir do momento que votarmos que 

ela não precisaria ter trazido, como o senhor brilhantemente falou, seremos 

partes pela decisão? Ou aprovaremos, ou negaremos. A partir do momento que 

a Diretoria, no meu entendimento, traz um ato de gestão ao Conselho, como o 

senhor colocou, o Conselheiro é parte. Se porventura amanhã tiver um 

desdobramento, todos que estão aqui foram partes que autorizaram a Diretoria 

a continuar. São essas quatro perguntas. Primeiramente, por educação e 

prioridade ao Dr. Manssur e depois ao Heitor Tonissi. (Pausa) Primeiro ao senhor, 

lógico, autoridade máxima. 

 

Presidente – Pois não. É que o aparte seria para ele, mas o senhor está pedindo 

um esclarecimento da Mesa, perfeito. O pedido é claro, a Diretoria formula 

autorização para executar uma nova escada de acesso ao pavimento superior e 
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remoção da atual escada na Lanchonete da Alameda. Verificando o pedido da 

Diretoria nesse particular, ela esclarece que será suportada pela verba de 

patrocínio, portanto, sem nenhuma oneração dos recursos de Fundo de 

Investimento. Aliás, a Comissão Financeira diz isso: Não obstante a Diretoria 

entendeu diante do princípio da transparência de trazer o tema à deliberação do 

Conselho. A própria douta Comissão Financeira afirma que é ato de gestão. As 

Comissões de Obras, Jurídica e Financeira, como disse, não objeteram. Essa 

questão de corresponsabilidade, Engenheiro Cappellano, coloco para o senhor e 

tendo ponto de vista jurídico firmado nesta matéria e recentemente vi lei a 

respeito, a corresponsabilidade dos órgãos de deliberação é quando eles 

praticam atos eivados de dolo específico e de má fé. O ato praticado é de gestão 

e foi trazido para uma mera deliberação de se praticar como consta, de 

autorização para remoção da escada do lugar A para o lugar B, fato que 

obviamente, a meu sentir, não nos traz responsabilidade, até porque a 

responsabilidade é pessoal. Quem fizer eventual malefício a uma questão de 

remoção de árvore ou a uma questão ambiental é ele que irá responder e não 

nós. Acho que com isso eu esclareço bem sua pergunta. 

 

Roberto Cappellano – Somente um detalhe, quando o senhor fala de dolo ou má 

fé seria o problema, o senhor brilhantemente também colocou no começo série 

de informações que não nos veio, do patrocínio, do que será. 

 

Presidente – Não está no ofício, Dr. Roberto. 

 

Roberto Cappellano – Está falando, mas não chegou no detalhe que o senhor 

nos colocou. Mas, independentemente disso... 

 

Presidente – Na verdade quando recebo a pauta procuro examinar, então, esses 

elementos estão no processo que está aqui. 

 

Roberto Cappellano – Sem dúvida, perfeito, a única... 

 

Presidente – O patrocínio, somente para esclarecer, se o senhor me honrar, peço 

desculpas de ter lhe interrompido, o patrocínio é R$200.000,00, utilizar-se-ão 

R$65.000,00 ou R$63.000,00 para esta remoção. Não há contrapartida, apenas a 

colocação lá dos patrocinadores no poste das duas empresas. E a Comissão 

Permanente Financeira até pede que o valor de eventual mobiliário seja utilizado 

com a verba de patrocínio. Eu levantei esses dados, estão nos autos. 
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Roberto Cappellano – Concordo com o senhor, a única coisa que ouso discordar 

é que quando vem para o Conselho a gente acaba participando. Somente 

complemento, o senhor é um brilhante advogado, às vezes quando entra em 

dano ambiental o Ministério Público quer pegar todo mundo, porque a gente até 

brinca, é uma brincadeira que farei aqui “Se teu vizinho te vir cortando uma 

árvore é mais fácil você matar o vizinho do que se defender do corte da árvore”. 

Os problemas ambientais são muito difíceis de resolver. Agora, aquelas três 

perguntas que fiz ao Conselheiro Heitor. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Em relação aos estados fitossanitários das árvores, nos 

levantamentos feitos pelo Conselheiro Novaes, a mesma empresa em 2019 

atesta que os estados dessas três árvores estavam regulares, porém, no ano 

passado, ela atestou que estavam prejudicados, justificando a retirada. A 

segunda questão era... 

 

Roberto Cappellano – Era da planta da prefeitura, do número que você citou. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Na realidade a confusão que citei aqui que a empresa 

fez, está evidente, até porque têm registros fotográficos, é que existe todo o 

mapeamento arbóreo do Clube, ela aponta essa árvore 278 com imagem de 

outra árvore, da 280. Então, há uma troca ali de identificação e que não 

corresponde com o mapeamento arbóreo. 

 

Roberto Cappellano – A última pergunta, você que é perito, inclusive judicial, se 

a recuperação do dano pode pedir para plantar novamente as árvores 

suprimidas? Ou não? Você não é juiz, somente um perito, mas é uma dúvida que 

gostaria que fosse esclarecida pela Diretoria ou por quem entenda... 

 

Presidente – Existe a possibilidade sim. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Entendo que... 

 

Roberto Cappellano – Espera aí, Heitor, o Dr. Manssur está falando. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Entendo que eventualmente sim. 

 

Presidente – Existe a possibilidade de fazer a compensação. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Somente para concluir. Está esclarecido? 
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Roberto Cappellano – Muito obrigado, Heitor, muito obrigado, Dr. Manssur. 

 

Presidente – É uma honra ouvir o senhor sempre. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Somente para concluir rapidamente, Dr. Manssur. 

Então, diante desse quadro eu entendo que a matéria não esteja pronta para ser 

deliberada. Diante disso,... 

 

Presidente – Ex officio, até em homenagem ao senhor eu vou pedir à Diretoria 

ou quem por suas vezes fizer, que se valha da palavra para lhe esclarecer. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Até porque a obra... 

 

Presidente – Farei, Dr. Tonissi, mas precisamos prosseguir. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Rapidamente. 

 

Presidente – Por favor. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Diferentemente do elevador, essa obra não é nada 

urgente. Muito pelo contrário, não tem prioridade nenhuma. Então, diante disso, 

solicitaria a retirada de pauta para que a Diretoria continuasse os 

esclarecimentos. 

 

Presidente – Colocarei. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Solicitaria ao senhor que distribuísse todo esse material 

existente entre esclarecimentos, pareceres da Diretoria a todos os Diretores, que 

acho que é oportuno que todo mundo tome conhecimento. 

 

Presidente – Distribuí o que veio, doutor, e depois os esclarecimentos. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Mas acho que seria interessante complementar com o 

material. É essa minha solicitação. Agradeço a todos. 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho (em aparte) – Gostaria de saber, então a 

empresa que fez o projeto da remoção da escada, colocação da escada em outro 

lugar onde havia esses elementos arbóreos, houve uma troca de numeração, de 

placa, algum equívoco assim, foi isso que aconteceu? O que poderia ter causado 

essa troca que me causa estranheza, foi esclarecido isso? 
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Heitor Ferreira Tonissi – Não. 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Então, e o senhor estudou o assunto e 

não conseguiu esclarecer? 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Não, porque a Diretoria não esclareceu. 

 

Presidente – Ela vai esclarecer. 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Outra pergunta. O senhor como técnico 

da área, os engenheiros ainda mais, né, que quando constroem prédios 

suprimem espécies arbóreas até mais importantes do que as que existem aqui. 

Não tem a devida autorização, então, é isso que o senhor está dizendo, para 

supressão desses elementos? 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Vou repetir. 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – E a determinação... 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Posso falar? 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – ...da compensação, porque o DEPAVE dá 

exatamente a compensação que deve ser feita pelo requerente. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Então vou tentar ser mais claro. Primeiramente, não 

estou dizendo que deva ou não fazer supressão de árvore, esse é o primeiro 

ponto. O segundo, ressaltei aqui que a Diretoria até fez os procedimentos 

corretos, o que estou colocando é que é em cima de um laudo que apresenta 

evidências de equívoco, que é a troca de identificação que a senhora falou. 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Então a gente coloca sob julgamento a 

qualidade da empresa que vai prestar o serviço, é isso? 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Não estou julgando ninguém, eventualmente pode ter 

sido um lapso de trabalho, não estou levando para o lado que a senhora está 

imaginando, se houve má fé ou não. 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – É que preciso desse esclarecimento. 
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Heitor Ferreira Tonissi – O que estou apontando é que há evidência – Não fui 

nem eu, foi o Conselheiro Novaes que entende muito mais do que eu. 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Perfeito, está ótimo. 

 

Presidente – Está respondido. 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho – Muito obrigada. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Mas há evidências não esclarecidas. 

 

Regina Helena Secaf (em aparte) – Em frente ao portão da Escolinha eu 

fotografei algumas espécies que têm duas plaquinhas com números diferentes, 

porque fui pessoalmente pedir ao Dr. Ivan o laudo dessas árvores que tinham 

sido suprimidas. Fui olhar inclusive onde elas estariam, fui realmente ver, porque 

recebi as fotografias, e tal. Descobri que em frente à Escolinha existem duas 

árvores com duas placas cada uma com números diferentes. Então, estou 

imaginando aqui que talvez o nosso planejamento arbóreo não esteja tão legal, 

por que duas árvores ali estão com placas diferentes? Outra coisa que quero te 

perguntar, por favor, quando tivemos um problema na coifa do Alameda e 

também na entrada dos banheiros, onde as cadeiras de roda não entravam, 

ainda não entram para dizer a verdade, foi a empresa que veio arrumar? Ou 

foram os nossos funcionários que arrumaram ali exaustão? Achei inclusive que a 

gente deveria ter uma segurança da empresa ter uma validade de trabalho, que 

me parece, não me lembro do nome da empresa que fez a obra. 

 

Presidente – Perfeito. 

 

Regina Helena Secaf – Mas é isso, tivemos arrumadas ali algumas áreas com os 

empregados do Clube. Queria te perguntar. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Não sei dizer para a senhora a respeito dessas outras 

árvores, entendo que eventualmente possa haver uma revisão aí no 

mapeamento arbóreo. De qualquer forma, essas três anteriormente tinham as 

classificações conforme o registro que o Clube tinha e o laudo dessa empresa 

terceira se mostra diferente, com registro fotográfico, as imagens da árvore, isso 

está tudo muito bem fundamentado pelo parecer do Conselheiro Novaes. 

 

Regina Helena Secaf – E a obra, por favor? 
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Heitor Ferreira Tonissi – Não tenho conhecimento da obra, não posso explicar 

para a senhora. 

 

Regina Helena Secaf – Muito obrigada. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Desculpe-me. Até logo.  

 

Leila Eleny Amaro Marques (fora do microfone) – Se é ato de gestão não tem 

que estar em pauta. 

 

Presidente – Mas, tudo bem, a Diretoria pediu para entrar em pauta.  

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – ... Vou pegar um gancho com o Paulino, 

estou no Conselho desde 1980, já fui chapa amarela, verde, azul, não sei o quê, 

mas sempre Pinheiros, o Pinheiros em primeiro lugar, não tem nada de partido, 

disso e daquilo. Quero relembrar a reunião de 26 de março de 2018, aonde veio 

para o Conselho, Dr. Manssur era Presidente do Conselho, aprovação da obra da 

Alameda. Se vocês verificarem na ata, são 54 folhas, praticamente todos os 

Conselheiros falaram na época. No fim, foi aprovada a Alameda. Foi aprovada a 

Alameda, inaugurada em 1º de dezembro de 18... 

 

- Conversas paralelas. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Quando foi levado ao Conselho para 

atender essa obra existia uma série de premissas, melhorar o atendimento ao 

associado. Tinha uma grande solicitação do Marlon, que era Diretor de Bares e 

Restaurantes com relação à cozinha, melhorar a cozinha, e o fundamental era 

não se mexer na vegetação, não mexer em nenhuma árvore, por isso existem 

aqueles recortes. O escritório Mario Biselli e Arthur Katchborian ganhou e fez o 

projeto. Foi executado e inaugurado, como falei, em 1º de dezembro de 18. 

Algumas coisas que quero tocar antes de falar dessa coisa da árvore é o seguinte, 

trocar de lugar a escada seria sem problema se fosse nosso o projeto, mas como 

o projeto é desses arquitetos, o que acontece? Foi de fato, está no material, 

inclusive um e-mail que fala de uma reunião que houve com eles, onde deixam 

claro que, em Julho do ano passado em reunião com o Presidente e a Diretoria, 

acordamos nossa orientação para propor um projeto que atendesse a nova 

necessidade do Clube e mantivesse a qualidade espacial do projeto. Pelo jeito 

esse assunto não progrediu e o Clube resolveu tratá-lo internamente. Nas 

Comissões, principalmente na de Obras, após ter analisado esses desenhos, e 

tendo conhecimento que o autor do projeto não havia mostrado interesse em 



27/75 
 

detalhar essa intervenção, a Comissão de Obras informou que “no que se refere 

à parte arquitetônica” concordava com a nova concepção. Então, o que temos? 

No final do parecer da Comissão Jurídica, fala que pode ser que o pessoal entre 

com alguma coisa. O que é importante salientar é que como o Biselli coloca no e-

mail, tem um livro que já foi feito e está sendo distribuído no mundo inteiro, está 

lá às fls. 90 e pouco: Restaurante Alameda, Jardim Europa – SP, área tal. Em meio 

a uma área exuberante de vegetação do Clube Pinheiros construiu seu pavilhão, 

uma das grandes qualidades da construção foi não buscar protagonismo no 

lugar, a edificação linear é implantada entre árvores existentes, não houve corte 

de nenhum tronco, considerando a estrutura metálica, o grande objetivo do 

projeto é a criação de um terraço, um movimento elevado, sombreado somente 

pelas frondosas árvores. Também é pequena a interferência do restaurante com 

relação entre as diferentes partes do Clube, a permeabilidade visual, entre 

alameda principal, quadras de areia, vôlei, medição são feitas nos breezes. 

Agora, o último parágrafo. Grande parte da área interna do térreo é destinada às 

mesas dos clientes, as quais se somem à bancada de atendimento, cozinha e 

banheiro. Indubitavelmente o protagonista do ambiente é o volume que envolve 

a escada para o Solarium de vidros e atirantados na estrutura metálica que sai do 

chão. Esse volume converte-se numa lanterna de luz à noite, de modo a atrair as 

pessoas no ponto de encontro. E na página 95, ele coloca uma fotografia, visto a 

escada como ela é. Então, é um projeto, vamos fazer referência ao salão, é um 

projeto que foi feito por um grande arquiteto e que estamos modificando. Isso 

daí estou colocando não para debater, porque a gente tem que pensar no que 

vai fazer, modificar ou não o projeto. Agora, não sei, as coisas que o Heitor não 

tocou, não sei se essa modificação vale a pena para aumentar quatro lugares, 

porque está lá no projeto, são 12 lugares em cima, embaixo ele coloca 16. Mas 

embaixo não são 16, são somente quatro, porque você já tem 12, têm os dois 

balcões e seis banquinhos de cada lado. Então, do ponto de vista de aumentar a 

participação para o associado não é. Vale a pena tudo isso, modificar o projeto 

de um pessoal que está saindo. Outra, uma obra que ainda não fez três anos, a 

aprovação dela foi em março, a aprovação vai fazer três anos. Outras coisas com 

relação ao processo, são coisas que sempre observo bem. Na assinatura do 

projeto, o Diretor de Meio Ambiente não assinou. Esquecimento? Não interessa, 

é observação. A arquiteta é Fernanda e quem assina é Camila. Existem outros 

pequenos pontos. É louvável a Diretoria trazer para aprovação do Conselho uma 

obra que não vai ser usado Fundo de Emergência, certo. Agora, com relação à 

parte das árvores... 

 

Presidente – Por favor, Dr. Novaes, para encaminhamento, o tempo regimental 

do senhor se expirou. Pediria que o senhor concluísse, por favor. 
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José Roberto Carneiro Novaes Junior – 4 de agosto protocolei um primeiro 

pedido à Diretoria com relação às árvores. 

 

Presidente – Vou lhe dar mais dois minutos. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Na gestão do Cappellano eu era Diretor 

de Serviços Gerais quando fizemos o levantamento arbóreo com essa empresa, 

então, isso foi feito lá. E havia uma dúvida com relação às árvores, em relação ao 

estado sanitário delas, em relação ao que estava acontecendo. Em setembro fiz 

um novo protocolo com outras considerações em função de alguma coisa que a 

Diretoria tinha advertido. No mês 10 fiz mais um protocolo em função de 

algumas informações que tinha obtido. Recebi agora na quinta-feira, são dois 

pareceres da Comissão de Obras, um da anterior e um dessa, me faltou o parecer 

da Jurídica. Eu que levantei o problema, não é conclusivo o que tenho até agora, 

há um problema, tiraram pelo menos uma das árvores que não deveria ser 

tirada, mas não tenho hoje, para falar para vocês, que espero, recebi na quinta-

feira e não tive tempo de verificar todinho, assim como a convocação recebi na 

sexta, porque alguém não pôde vir. Então, com relação às árvores existe 

problema, isso eu falo e fica registrado em ata. Agora, preciso verificar melhor. 

 

Presidente – A Diretoria vai esclarecer esse aspecto. Pediria que o senhor 

concluísse, seu tempo regimental já se findou, assim poderemos ouvir todos.  

 

Maria Elisa Cappellano (em aparte) – Gostaria de saber a respeito do 

patrocinador citado, se sabe o nome desse patrocinador. Porque hoje em dia 

com as leis de meio ambiente, uma empresa de marketing não pode, e ela tem 

que ser informada... desses problemas prévios, que é um problema ambiental. 

Uma empresa que, por exemplo, tem ações na Bolsa e tem um problema desses, 

é um problema muito sério. Então, gostaria de saber, primeiramente, quem é 

esse patrocinador? Se ele já assinou alguma coisa? E se ele foi informado deste 

problema, que é um problema grave que estão relatando agora? Não é um 

problema assim “Ah, tudo bem, a gente dá um jeito”! Eu gostaria de saber o 

nome do patrocinador e também se ele foi informado. 

 

Presidente – Vou solicitar, ilustre Conselheira, está acolhido o seu pedido, mas 

claro que não seria ele que poderia responder. Já convoquei o Presidente ex 

officio para que compareça e preste os esclarecimentos e certamente 

responderá à pergunta da senhora. 
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Maria Elisa Cappellano – Gostaria do nome formal, sociedade anônima, limitada, 

e não assim “Ah, temos um patrocinador”! 

 

Presidente – Ele deverá dar esses esclarecimentos para a senhora, com muita 

honra. 

 

Maria Elisa Cappellano – Muito obrigada. Então, o senhor não sabe quem é o 

patrocinador também, né, Dr. Manssur? 

 

...  

 

Presidente – Não tenho os detalhes que a senhora pediu, mas o Presidente vai 

esclarecer com os detalhes. 

 

Maria Elisa Cappellano – Muito obrigada. 

 

Juliano Toloza de Oliveira Costa (em aparte) – Queria ver se entendi direito. 

Esse risco grande que iremos correr seria para aumentar somente quatro 

lugares, é isso 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Praticamente. 

 

Juliano Toloza de Oliveira Costa – Entendi. Muito obrigado. 

 

Rodrigo Ferreira Lara – ... Vou fazer referência aqui àquela Reunião nº 683, de 

23 de março de 2018, onde foi solicitada a verba adicional de R$559.000,00 para 

complementar uma verba de R$1.4 milhão, que, pasmem, tinha sido aprovada 

pelo Conselho nove anos atrás. Na época questionei a forma de como veio esse 

pedido de verba, na minha visão absolutamente equivocada. Sem contar que a 

nova obra do Alameda na época não tinha nada a ver com a obra proposta nove 

anos antes, cuja verba teoricamente aprovada já tinha se perdido ao longo do 

fluxo de caixa dos anos. Quer dizer, não fazia nenhum sentido. Questionei a 

pressa em fazer a obra sem discutir em profundidade com os usuários ou com 

tantos outros colaboradores que temos no Clube e que poderiam contribuir para 

uma obra mais bem pensada, tantos os engenheiros, arquitetos que poderiam 

ter contribuído. Era óbvio que a gente precisava de algo no lugar da Cabana do 

Pai Tomás, precisávamos modernizá-la, mas a gente poderia ter feito melhor. Ao 

invés do container a gente poderia ter discutido mais a fundo para os usuários 

daquele local. Poderíamos ter reformado o banheiro do Parquinho, algo que não 

atende àquele local, especialmente depois do crescimento do uso naquela 
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região. Poderíamos ter discutido e já retirado essa escada do meio, que de fato 

parece ser um consenso que foi um erro, que não deveria nem ter sido feita. 

Enfim, que se amplie o debate prévio, em especial em obras de maior porte. Esse 

é o meu pedido. A obra nesse caso, claro, parece ser necessária para buscar o 

melhor uso e fluxo daquele local, não há dúvida. 

 

Mas, por fim, gostaria de pedir alguns esclarecimentos, sobre qual é exatamente 

esse patrocínio que agora pretende-se cobrir o erro da escada, porque não ficou 

muito claro nos documentos apresentados. Quando a gente fala que tem um 

patrocínio que está cobrindo eu queria um pouco de esclarecimento a esse 

respeito, por favor. Obrigado.  

 

... 

 

Presidente – Não tenha dúvida, vou solicitar ao Presidente da Diretoria que 

preste os esclarecimentos ao senhor e à ilustre Conselheira Maria Elisa 

Cappellano também. 

 

Rodrigo Ferreira Lara – Muito obrigado. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... Vamos falar das 

escadas na areia. Não conheço um projeto mais bonito, realmente muito bonito, 

mas de uma praticidade absurda. A colocação daquela escada naquele local, 

ainda mais neste momento de pandemia, onde é necessário um distanciamento 

entre as mesas, lá é um espaço muito subutilizado. Temos praticamente 45% da 

área coberta inutilizada, tanto embaixo quanto em cima, porque se alguém já foi 

em eventos na parte superior verifica que ninguém fica naquele espaço da 

escada até as areias, que seria o local mais nobre. Então, é uma coisa absurda. 

Com relação ao arquiteto, realmente conversamos talvez em meados do ano 

passado, não tenho certeza, mas o que aconteceu? A proposta dele era fazer um 

cone entre a alameda e a quadra de futevôlei. Um cone que se elevaria e 

criaríamos mais área para as mesas. As mesmas mesas que dizem aqui que são 

somente quatro lugares. Quer dizer, acho que é brincadeira ou ninguém foi lá. 

Com relação a árvores, se verificarem in loco, acho que isso é importante, e 

colocarem o projeto em cima verificarão que a escada não está no projeto de 

nenhuma árvore. Olha, os erros lá do Alameda eu começo a falar e a gente 

acabará amanhã, com todo respeito ao arquiteto. É bonito? É. Bonito para se 

ver, mas zero de praticidade. Agora vamos aos patrocinadores. Temos três 

patrocinadores na área, Ágora, Next e Vivo, e elas não têm ingerência nenhuma 

no local onde vamos aplicar o dinheiro destinado a nós. A única contrapartida é a 
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colocação das suas marcas nos postes que seguram as redes. Agora vamos falar 

das árvores. Tenho aqui todos os processos legais com relação às árvores. 

Tivemos de 2019 a 21 durante a minha gestão 55 remoções autorizadas, 21 

remoções já executadas, 34 remoções em planejamento, sendo quatro 

eucaliptos no entorno do Alameda. Ali existem árvores condenadas, a vida útil 

dos eucaliptos naquela área já passou, aquilo é um risco, não teve nenhuma 

árvore removida que não estivesse comprometida, e todas com documentação 

farta com relação ao seu comprometimento por cupim. Compensações 

executadas até fevereiro de 21. Tivemos o plantio de 11 pau-ferro em 2020, 

cinco resedás, oito ipês amarelos, três ipês roxos, três araçás e duas 

jabuticabeiras, um total de 32 plantios contra 21 remoções de árvores, 

lembrando, as compensações sempre são superiores àquelas de remoções. E o 

eucalipto é considerado um para um. Em dezembro de 2020 providenciou-se a 

retirada das plaquetas em duplicidade, iniciou-se um processo de revisão total 

do mapeamento arbóreo, pois novos exemplares foram plantados. Conforme 

novos plantios são feitos novas plaquetas são adicionadas ao mapeamento. 

Vamos lá, vamos tentar evoluir, ninguém é irresponsável de tirar nenhuma 

árvore que não esteja comprometida. E mais, aqui está dizendo que temos mais 

quatro para serem retiradas, mas sempre mexer em árvore é um problema. 

Agora, querer misturar a escada com uma árvore aí está difícil. Precisamos ter 

responsabilidade, mas coragem, tem que mexer naquilo que foi feito errado. 

Aquele projeto é errado, na parte dos banheiros que já foi mexida, estamos com 

problema agora no banheiro de acessibilidade, que não entra uma pessoa 

sozinha numa cadeira de rodas. As mesas são pequenas, não se coloca dois 

porta-pratos numa mesma mesa. As cadeiras que ficam na parte externa são de 

um cordonê, que quando molham levam dois dias para secar. Senhores, a gente 

tem que melhorar, não adianta ficar com aquilo. É bonito? Também acho bonita 

a escada de se olhar, mas a praticidade é zero. Ou nós encaramos com dinheiro 

de patrocínio, que é melhor, é mais fácil ou vamos conviver com aquela falta de 

espaço. Não tem nada pior e mais ridículo do que aquela escada, a sua posição é 

horrível. E quem me antecedeu aqui também criticou, me causa espanto chegar 

aqui agora e defender o projeto. E foi consultado o arquiteto. A solução dada por 

ele não nos satisfez, para não remover a escada ele queria fazer um cone 

lateralmente, iria dar sombra naquele espaço que tem entre a Alameda e o 

futevôlei. Foi consultado novamente agora? Foi. Ele falou “O projeto é de vocês”. 

Pagamos pelo projeto. Vamos conviver com esse erro até o fim? Deixar aquela 

área subutilizada, a área mais bonita do Clube? Não acho que seja o caso. Agora 

posso responder a qualquer aparte que os senhores queiram fazer, por favor. 

(Pausa) A senhorita, com autorização do Dr. Manssur. 
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Uma Senhora Conselheira, que não foi identificado pela taquigrafia, nem no 

videoteipe (em aparte) - ... Gostaria de saber se no projeto inicial a concepção 

não foi manter as árvores ao entorno e por isso foi feita a escada interna ao 

Alameda para preservar as árvores ao entorno, não uma questão de 

funcionalidade do espaço, e sim o redor. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Perfeito, talvez isso tenha 

ocorrido, não participei disso. Mas essa escada está sendo colocada em local, 

essas árvores ditas não atrapalhariam. Então, precisa ir lá e ver, não adianta subir 

aqui na tribuna e jogar essas coisas aos senhores. 

 

Uma Senhora Conselheira, que não foi identificado pela taquigrafia, nem no 

videoteipe – Então, mas hoje as árvores não existem e é uma questão que a 

gente não sabe se foram removidas com autorização ou não. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Nada é feito sem 

autorização. Temos a Florestal que cuida, e não é conosco, não é na nossa 

gestão, mexer com árvore é uma coisa de responsabilidade. 

 

Uma Senhora Conselheira, que não foi identificado pela taquigrafia, nem no 

videoteipe – Sim, mas o Conselheiro Heitor colocou que pode ter sido trocada a 

imagem, as placas do laudo. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Não vou discutir sobre 

hipótese. A Florestal é uma empresa séria no meu entender. Tanto que foi 

contratada anteriormente e continua conosco. 

 

Presidente – A senhora já nos honrou com a pergunta. Ele já respondeu, não 

pode haver debate em apartes. 

 

Uma Senhora Conselheira, que não foi identificado pela taquigrafia, nem no 

videoteipe – Somente um ponto, a gente vai gastar R$62.000,00 para mais 

quatro lugares, cada lugar vai custar R$15.500,00, é isso? 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Ainda que custasse 

R$100.000,00 em longo prazo, isso aí seria recuperado. Mas é um absurdo 

alguém vir aqui falar que vão caber quatro lugares. Pode ser quatro mesas. 

Então, vamos corrigir, vamos ser mais inteligentes, porque só lembrar do espaço, 

não precisa nem lá olhar.  
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Heitor Ferreira Tonissi (em aparte) – Ivan, o senhor mencionou que o arquiteto 

apresentou essa solução de cone. De fato apresentou, tive conhecimento. 

Também não me agradou. Agora, o senhor tem conhecimento que ele 

apresentou para o departamento de obras outra solução, fazendo um estudo, 

que inclusive previa permanência das três árvores naquela região? O senhor 

tomou conhecimento dessa outra solução? Só de curiosidade, senão tenho aqui, 

posso deixar para o Dr. Manssur. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Isso só teria fundamento 

se a escada tivesse no local dessas árvores. Fora isso não tem sentido eu 

responder a essa pergunta. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Não, é que houve uma... 

 

Presidente – Arquiteto Heitor, não posso permitir. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Não é debate, é que ele falou que apresentou... 

 

Presidente – Arquiteto, me permita, com a maior honra, o senhor sabe do 

apreço que lhe tenho, mas tenho que cumprir... 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Posso fazer mais um esclarecimento? 

 

Presidente – O senhor já falou mais do que o tempo regimental, o senhor fará o 

esclarecimento e vamos parar aí. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Acho importante, Dr. Manssur. 

 

Presidente – Eu sei, tudo é importante, Dr. Heitor, inclusive a observância das 

normas regimentais. 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Na realidade, diante do quadro que citei não é uma 

questão de hipótese, é uma evidência em cima de registro fotográfico. O que 

coloquei fica caracterizado que pelo laudo da empresa, a espécie 278 ficou sem 

autorização. Queria saber se diante disso, a Diretoria chegou a questionar mais 

profundamente a própria empresa para saber o que houve diante dessas 

evidências. Tenho essa curiosidade, se ela foi questionada. 

 

Presidente – Perfeito. 
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Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Vou responder da 

seguinte forma, todos os processos autorizados referem-se à saúde ruim ou 

situação de risco. Nenhum exemplar saudável foi removido. E não tenho dúvida 

da lisura da empresa, até hoje não me causou nada... 

 

Heitor Ferreira Tonissi – Mas não é uma questão de lisura, às vezes é uma 

questão de equívoco. 

 

Presidente – Conselheiro Heitor, por favor. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Só afirmo aquilo que 

tenho certeza. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (em aparte) – Quero corroborar com as suas 

observações super pertinentes. Tenho dois questionamentos, aproveitando a 

oportunidade desse esclarecimento super colocado, da forma mais adequada, 

muito esclarecedor, que vai realmente facilitar a utilidade desse local. Está de 

parabéns pela observação que fez. Gostaria de saber, a acessibilidade desse local 

foi feita de uma forma terrivelmente desnecessária, porque está no andar térreo 

e foi feita uma alameda para entrar as cadeiras de roda ou carrinho de bebê, 

sendo que temos ali um parque infantil com acessibilidade de muitas crianças 

que tem que entrar num vácuo, numa fila para entrar nesse local, em dois lados, 

em vez de entrar diretamente no bar, como era antigamente na Cabana do Pai 

Tomás, que entrava diretamente nos balcões. E hoje têm portas fechadas com 

jardim na frente, desnecessário, já que acessibilidade pode ser diretamente no 

térreo, pode entrar diretamente com carrinho ou carrinho de criança, etc. 

 

Presidente – Conselheira Laís, por favor, a sua pergunta. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Quero saber se há possibilidade de se mexer 

nessa área? Segundo, esses banheiros terrivelmente horríveis de se entrar, que 

as crianças se batem entre elas, porque as portas batem na entrada de uma da 

outra, têm dois banheiros extremamente pequenos. Se vai mexer nessa escada 

nós temos uma parte interna embaixo, se há necessidade de mexer, como já 

houve essa preocupação, se é possível acrescentar esse tipo de serviço também? 

Agradeço se puder responder se ainda há possibilidade de mexer também com 

essa área? 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Vou começar pela última 

pergunta. Com certeza aquilo tem que ser melhorado, obrigatoriamente tem que 
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ser melhorado, porque aquele banheiro de acessibilidade está fora das normas, 

são várias críticas que vêm na central de atendimento e logo virá uma denúncia 

ao Ministério com relação a isso. Com relação a banheiros, os senhores que são 

mais antigos aqui também, como eu sou, lembramos que tinha aquele banheiro 

circular que atendia a todo o parquinho e as próprias quadras externas, que na 

época eram de cimento. Hoje não temos mais banheiro naquele local. O pessoal 

vem sujo de areia das quadras, atravessa a lanchonete para usar os banheiros. E 

olha lá, vamos torcer para que não tenha duas, três pessoas juntas, porque não 

cabe. Então, os erros são enormes. Vamos consertar os banheiros? Vamos, mas 

de momento, até pela própria pandemia precisamos ter uns espaços melhores 

para os nossos associados, até pelo próprio distanciamento. Aquela escada é 

bonita? Volto a dizer, é lindo aquilo. Iluminei, coloque mais lâmpada lá, 

colocamos LED, tem todo um projeto luminotécnico do Clube sendo executado, 

o local é maravilhoso, o projeto é bonito. Mas é bonito para olhar numa revista, 

não é prático. E o banheiro vamos tentar corrigir, porque todas as mães do 

parquinho também usam aquilo lá. Por isso aquilo que foi anteriormente para 

votação vai amenizar essa falta de banheiro no local. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – A entrada dos carrinhos de criança virou 

estacionamento, não tem como. 

 

Presidente – Conselheira Laís, não podemos debater. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Obrigada, te agradeço. 

 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini (em aparte) – ... Tenho uma pergunta sobre 

os patrocinadores, que ficou um pouco confuso ali. Na carta que enviou ao 

Presidente do Conselho o senhor apresenta dois patrocinadores, que por falha 

minha me pareceu que foram ditos três patrocinadores, inclusive um deles dos 

patrocinadores que estavam escritos, na carta enviada não era presente dentro 

dos patrocinadores citados pelo senhor. O senhor consegue explicar se houve 

mudança no contrato de patrocínio? Quais as contrapartidas que mudaram da 

carta enviada do dia 3 até hoje para haver a mudança no número de 

patrocinadores que estavam sendo solicitada a obra? 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Sr. Sérgio, com relação a 

patrocinadores me foi passado até pelo nosso Diretor de Marketing que são três 

que resolveram investir nas areias. Aliás, é mais, só que não podemos colocar 

mais patrocinadores do mesmo segmento. Isso para conhecimento, aquela área 

é um sucesso. Temos lá Ágora, Next e Vivo. Da onde vai tirar o dinheiro, se pega 
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R$10,00 de uma, R$20,00 da outra não sei. Nós temos dinheiro para custear a 

obra da troca de escada de posição, é só. Não estou achando que tem um 

propósito, alguma dúvida com relação a isso. Posso pegar da Ágora, posso pegar 

da Nextel e posso pegar da Vivo. Dinheiro nós temos. Aliás, se os senhores 

passam lá no local, foi feita toda irrigação naquela área com dinheiro de 

patrocínio. Eles injetam dinheiro, não nos pedem “Faça isso ou aquilo”, a única 

contrapartida – Talvez até o Roque possa esclarecer melhor, Dr. Roque está aqui 

– é a colocação das suas marcas nos postes que suportam as redes. Não estou 

entendendo a dificuldade e se isso é um problema. 

 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Me permite? 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Pois não. 

 

Presidente – Vou permitir por uma deferência especial ao senhor, mas não há 

debates em aparte, mas o senhor pode perguntar. 

 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Não ia perguntar, somente agradecer. 

 

Presidente – Estamos aqui para esclarecer a Casa, a Casa tem que votar 

esclarecida. 

 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Por conta disso, que fiquei em dúvida 

quando li os nomes que estavam aqui apresentados e o senhor subiu para falar 

nomes diferentes. Achei que tivesse mudado alguma coisa. Mas o entendimento 

é esse. 

 

... 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Muito obrigado, senhores.  

 

Presidente – Encerrada a discussão. Há uma questão preliminar suscitada pelo 

ilustre Conselheiro de retirada de pauta. Os Conselheiros que entenderem que a 

questão deve ser retirada de pauta, permaneçam como estão; os que não 

concordarem que a matéria seja retirada de pauta, queiram se levantar. (Pausa) 

A preliminar por expressiva maioria está rejeitada.  

 

Juliano Toloza de Oliveira Costa – Dr. Manssur, por gentileza. ... Tendo em vista 

a divergência sobre a matéria queria requerer a votação nominal. 
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Presidente – Vou submeter ao Plenário. ...  

 

- Manifestação de Conselheiro no plenário: Já começou a votar. 

 

Presidente – Tem razão, peço desculpas, vou pedir licença ao senhor, vou 

indeferir o pedido, a pretensão do senhor poderia ter sido formulada antes de 

darmos início à forma simbólica de votação. Agora vou colocar, a preliminar está 

engajada ao mérito, vou colocar a proposta propriamente dita, agradecendo a 

lembrança do ilustre Conselheiro, sempre atento. Sras. e Srs. Conselheiros, a 

Diretoria dando conhecimento da matéria ao Conselho Deliberativo, solicita 

autorização para remoção da atual escada interna na Lanchonete Alameda, no 

valor estimado de até R$62.557,00, com adoção das providências correlatas 

cabíveis a tais serviços. Aqueles que estiverem de acordo em que ela inicie, 

portanto, tenha autorização para remoção da atual escada, permaneçam como 

estão; os que forem contrários, queiram se levantar, por favor. (Pausa) A 

Diretoria está autorizada por expressiva maioria à executar os serviços de 

remoção da atual escada da lanchonete.  

 

Juliano Toloza de Oliveira Costa – Dr. Manssur, por gentileza, queria que fizesse 

constar em ata declaração de voto contrário, por favor. 

 

Presidente – Claro, inclusive na conformidade do Art. 69, é permitido ao 

Conselheiro enviar à Mesa até o final da reunião declaração escrita de voto, sem 

fazer uso da palavra. V. Sa. o faz e o ilustre Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes 

também o faz com relação a todos os itens. O outro item que o Conselheiro 

nominado pede é matéria de Várias, razão pela qual não está em deliberação. 

Está aqui recebido. 

 

 

Item 5 - Apreciação do processo CD-11/2020, referente ao pedido formulado 
pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$1.758.000,00, 
para novas instalações do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e 
Comissões Permanentes do Conselho, no atual Centro Administrativo. 

Presidente – Trata-se esse pedido com base no Art. 45, do Estatuto, e outros 

análogos do Regulamento Geral. Foram ouvidas as Comissões Permanentes de 

Obras, Jurídica e Financeira, pareceres estes encaminhados a Vossas Senhorias 

com as principais peças do processo. O prazo é de 14 semanas após o contrato 

que deverá, Sr. Presidente, Srs. Diretores, observar a disposição contida no Art. 

63, do Regimento Interno da Diretoria, que estabelece a modalidade licitatória 
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para tais serviços. Vou prestar alguns esclarecimentos aos senhores, que é 

importante e que por diligência da Mesa foi hoje realizado. No Plano Diretor de 

Desenvolvimento, objeto da Resolução 11/2010, na gestão do ilustre Engenheiro 

Antonio Moreno, houve obviamente a aprovação deste Plano Diretor, onde se 

estabeleceu nesta Resolução que a cada biênio, portanto, a cada dois anos, 

dever-se-ia efetivar a sua revisão. Na gestão do ilustríssimo Conselheiro, 

Engenheiro Roberto Cappellano, através da Resolução 8/2017, o Conselho 

Deliberativo aprovou a revisão do Plano Diretor. Então, temos aqui o Plano 

Diretor da gestão do ilustre Conselheiro Dr. Moreno, revista e revisada na gestão 

do ilustre Conselheiro Dr. Roberto Cappellano. No Plano Diretor e sua revisão 

ficou registrado, Sras. e Srs. Conselheiros, que as atividades alheias à finalidade 

esportiva da edificação, tais como Conselho, Centro Pró-Memória, serviços 

médicos para associados deveria evidentemente permanecer em local adequado 

e não juntamente com o Fitness, porquanto concebido originariamente como 

Centro Esportivo pelo ilustre, sempre lembrado Presidente Celso Hahne. Neste 

momento e nesta revisão aprovou-se o remanejamento das áreas, vamos assim 

dizer administrativas, Conselho, Centro Pró-Memória para o locus adequado, 

onde devam estar, que é a área administrativa propriamente dita e que hoje 

hospeda a Diretoria do Clube. E para tanto se aprovou a consolidação desta 

mudança e um estudo da transferência e também da ampliação do Fitness e 

salas de ginástica para o local onde hoje se encontra a Casa do associado e a 

Casa dos senhores, no 2º andar, que é o Conselho Deliberativo. Na previsão 

orçamentária de 2020 este projeto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, e 

por sua vez na proposta orçamentária de 2021, também, de igual modo foi 

aprovada a reforma do Centro Administrativo com a mudança do Conselho 

Fiscal, de Comissões para o local onde hoje se encontra a Diretoria. E na 

oportunidade, agosto de 2020 que foi feita a peça orçamentária, aprovada 

recentemente, estimou-se o valor de R$1.340.000,00 para agosto do ano 

passado. Por diligência da Mesa verificamos, os senhores devem ter recebido 

esse material, que nesse preço se encontra o mobiliário, outras obras, 

instalações de sanitários. Com estas considerações eu dou por iniciados os 

debates, mas entendi necessária a lembrança que o Plano Diretor previra esta 

mudança. O primeiro Conselheiro que nos honrará com a palavra é o Dr. Rodrigo 

Ferreira Lara, posteriormente o Presidente de sempre, Conselheiro Efetivo 

Antonio Moreno Neto. Por favor, Conselheiro Rodrigo Lara, a palavra é sua pelo 

tempo regimental. 

 

Rodrigo Ferreira Lara – ... Tenho breves comentários sobre essa obra. Acredito 

que não há dúvida de que essa obra está em linha com o Plano Diretor, otimiza 

os espaços, traz o Conselho fora ali do Poliesportivo para junto da Área 
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Administrativa, modernização há muito tempo necessária, não há dúvida quanto 

a isso. Mas gostaria aqui de ecoar talvez o pedido de alguns Conselheiros que me 

antecederam, inclusive não somente nesta reunião, em outras. Sejamos 

prudentes, sejamos comedidos com investimentos, ainda estamos num 

momento crítico. Eu não teria, por exemplo, acelerado tanto as obras na 

pandemia, não é hora de fazermos grandes investimentos, mas sim de navegar 

com segurança por esses mares ainda caudalosos da pandemia. Quanto à obra 

especificamente, aí nesse ponto que fica uma dúvida. Minha recomendação 

talvez segurar essa obra para um momento mais à frente. Mas se o Conselho 

deliberar pela execução eu peço que se reveja o escopo, buscando reduzir o 

custo. Lembro de ter visto alguma coisa sobre essa obra, de uma movimentação 

saindo de uma área de cerca de 200 m² para 300 m², 200 metros saindo do atual 

Conselho para 300 e poucos metros quadrados no Centro Administrativo, e o 

custo por volta de R$ 1.500,00 o metro quadrado que se falava na época, que 

daria um custo total da obra da ordem de R$500.000,00. E hoje já estamos 

falando de uma obra de R$1.7 milhão, R$3.500,00 o metro quadrado, 500 m² de 

intervenção. Então, meu pedido e sugestão é talvez ser um pouco mais 

comedido, mais cauteloso com o investimento, talvez considerar não fazê-lo. 

Mas se o Conselho decidir por que se faça que se reveja o escopo, buscando 

reduzir o custo. Obrigado.  

 

Presidente – Com muita honra. Conselheiro Antonio Moreno. Pediria que a 

Diretoria anotasse a recomendação e verificasse, se for possível economizar-se, é 

o dinheiro do associado que temos que zelar de forma clara e total.  

 

Antonio Moreno Neto – ... Sr. Presidente, queria fazer uma colocação, que 

escutei vários Conselheiros que nos antecederam com relação à verba que foi 

contestada, de R$3.500.000,00 para investimento. E foi dito principalmente 

nessa época de pandemia que não deveriam ser realizadas essas obras. 

Inicialmente, têm obras, se verificarmos as obras que estão sendo colocadas, os 

elevadores acho que é indiscutível, já foi falado, não existe acessibilidade, que é 

uma coisa muito importante. Em relação a banheiro das crianças lá no parquinho 

e com relação a esse último item que está sendo discutido de R$1 milhão, 700 e 

poucos, somente dizer que na gestão anterior foi colocado que o plano pós-

compra do imóvel lá na Angelina, que foi uma ótima aquisição, e foi citado 

quando foi aprovado, nós teríamos várias ações que deveriam ser feitas. 

Algumas já fizeram, faltando somente o deslocamento do Conselho, do Conselho 

Fiscal e local para as Comissões trabalharem, e que essas atividades seriam feitas 

no prédio administrativo atual. As outras mudanças já foram todas realizadas. E 

como o senhor bem disse, as atividades esportivas ficarão num prédio só e 
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teremos essa parte administrativa no outro prédio. Me lembro daquela reunião, 

para as Conselheiras e Conselheiros presentes, que foi falado por um Conselheiro 

uma estimativa da reforma do prédio administrativo em torno de 

R$8.000.000,00, não sei se estão recordados, foi falado isso. E hoje estamos 

vendo uma verba, o Conselheiro que me antecedeu colocou o valor por metro 

quadrado. E se a gente ler a planilha, acho que tem que fazer uma redução, isso 

é uma aprovação, tem que reduzir sim, mas tem um aspecto ali que é um 

conjunto de ar condicionado que vai substituir o atual, que está obsoleto. Queria 

colocar, Sr. Presidente, o seguinte, R$3.500.000,00, arredondando 

R$1.800.000,00, R$1.700.000,00 é o outro valor que está sendo pedida 

aprovação na rubrica Investimento. E foi colocado que na pandemia esses 

recursos deveriam ser utilizados talvez para o Custeio em benefício do associado. 

As ações, não estou aqui falando em nome da Diretoria, nada, estou dizendo que 

as ações que foram realizadas com relação à crise da pandemia desde o seu 

início aqui no Clube, como outros clubes coirmãos também, elas tiveram 

sucesso, porque teve uma redução na contribuição social, senão me engano 25% 

num determinado momento. Teve a redução proporcional dos salários dos 

funcionários e também a contratação de prestação de serviço. Ainda não 

sabemos como continuará esta fase. E no Custeio não tivemos problemas, pelo 

menos a análise de toda apresentação do balancete e balanço do ano passado 

mostrou que não tivemos problema nessa área. Continuamos, vou elogiar aqui o 

nosso Diretor Guto, que foi meu Diretor Financeiro quando fui Presidente, que 

junto com os outros Diretores têm tomado medidas muito cautelosas e que 

realmente o Pinheiros está passando essa fase de uma maneira muito apropriada 

e responsável. Então, queria dizer, também uma informação que tive, temos 

R$35.200.000,00 na rubrica Investimento, e que em dezembro, se terminar as 

obras que estão fazendo, mais essas, se todas forem aprovadas, vamos chegar a 

R$20.000.000,00 de saldo na rubrica Investimento. Então, não vejo nenhum 

motivo, como foi colocado, para se colocar como impedimento de fazer essas 

reformas, que são superimportantes em todos os sentidos. Vai ter outra rubrica 

em outro item à frente, que fala sobre a transformação da iluminação das 

quadras de Tênis, da atual para LED, que é importantíssimo, já foi feito em várias 

áreas do Clube, campo de futebol, areias, assim por diante. Então, acho que são 

importantíssimas. Queria fazer essa colocação, Presidente, para dizer que não 

estamos aprovando nenhum absurdo, estamos fazendo as aprovações para 

benefício dos associados do Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado, 

Presidente. 

 

Maria Elisa Cappellano (em aparte) – ... É o seguinte, começamos esta reunião 

falando que o Conselho teria que economizar R$5.000,00 para não mandar 
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papéis para a gente, que para mim são muito úteis, porque a gente consegue ver 

com mais clareza, inclusive as obras. E agora a gente está falando de 

R$1.758.000,00, que tem dinheiro. Então, existe uma incoerência, e queria 

entender essa incoerência, porque também vou ao Conselho, sou Conselheira, 

vou à sala. Quero entender essa incoerência e essa pressa, porque sinceramente 

se ficamos assim até hoje, não sabemos se a gente vai ter uma segunda, terceira 

onda, se as pessoas vão continuar morrendo. E assim, o espaço do Clube está 

sendo reduzido, ninguém percebe que todas essas brigas que têm no WhatsApp 

são porque o espaço do Clube está sendo reduzido pela quantidade de obras. 

Então, quero saber por que a gente tem que aprovar uma obra desse monte se 

estamos falando de contingenciamento de R$5.000,00 por mês para mandar 

informação para o Conselheiro poder vir aqui para votar.  

 

Presidente – Conselheiro Moreno, me permita, a incoerência é comigo. 

 

Antonio Moreno Neto – Presidente, gostaria de responder. 

 

Presidente – Ela aponta uma incoerência, Presidente, com relação a uma 

deliberação da Mesa. 

 

Maria Elisa Cappellano – Isso, por favor, explique. 

 

Presidente – Ele também irá responder, mas responderei para a senhora com 

muita honra, se a senhora assim me permitir pelo respeito que lhe tenho. 

Quando disse da convocação pedi uma autorização aos senhores, pedi uma 

autorização aos senhores para evitar esse transtorno que não é mais compatível 

com os dias atuais. Ao colocar para a senhora e para todos que iríamos mandar 

pela forma digital, a senhora terá todos os elementos na forma digital, que sei 

que a senhora utiliza e dá aula sobre isso de forma brilhante. Qualquer dúvida 

que porventura a senhora tenha, e como vai sempre ao Conselho, poderá 

esclarecer no Conselho. É apenas uma questão de adequarmos à atual situação e 

darmos um conforto maior ao Conselheiro de poder receber esse material sem o 

transtorno de muitos papéis. O trabalho no dia da convocação, nós passamos 

praticamente, Maria de Lourdes está aí para lhe confirmar, o dia inteiro. Com 

relação a esta obra posso dizer para a senhora porque é difícil, porque é em 

causa própria, não tanto porque tem Conselho Fiscal e Comissões, se a senhora 

fosse hoje por volta das 15h até às 17h, aí desculpem-me a figura metafórica, eu 

precisava segurar os papéis para  escrever senão eles sairiam dançando pelas 

aulas que têm nos andares debaixo, não dava nem para se conversar. Não 

estamos tirando nenhum espaço do Clube, estamos aumentando, indo para o 2º 
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andar o Fitness e indo para o setor do Centro Administrativo o Conselho Fiscal, 

que é a Casa do associado, a Casa dos senhores e que precisa ter uma 

compatibilidade de acordo com a dignidade da nossa investidura.  

 

Maria Elisa Cappellano – Não questionei a necessidade, questionei a urgência 

dessa modificação, já que a frequência no Clube está reduzida, eu mesma 

participava de uma Comissão, sei como é o Conselho. Então, estou perguntando 

qual é a urgência, porque mais uma obra é mais um alocamento de espaço que 

perdemos. E as obras concomitantemente precisam de planejamento. 

 

Presidente – Tive a preocupação, ilustre Conselheira, a senhora sabe do apreço 

que lhe tenho, de buscar essa urgência. E verifiquei que no Plano Diretor 

primitivamente concebido pelo ilustre Presidente Moreno, que está na tribuna, e 

posteriormente objeto de revisão na operosa gestão do ilustre Engenheiro 

Roberto Cappellano, estava prevista essa situação, para que não quebrássemos a 

simetria do Clube. Lá é esporte... 

 

Maria Elisa Cappellano – Não estou questionando isso. 

 

Presidente – Somente para concluir, com a sua licença, por favor. Para podermos 

observar uma simetria. Verifiquei também – Os senhores não receberam isso, 

mas os tenho aqui para lhes dar – está contida na previsão orçamentária de dois 

anos a execução desta obra. O Presidente da Diretoria nos encaminhou. A minha 

obrigação, e é esta obrigação, comunico aos senhores que não há um assunto 

parado no Conselho Deliberativo. Sei o que isto representou para a Mesa, não há 

um assunto que esteja sem tramitação regular no Conselho Deliberativo, 

qualquer uma que os senhores possam citar, de todas as naturezas, 

administrativa, disciplinar, regimental, nenhuma, inclusive uma regimental me 

custou 28 folhas de decisão, para mostrar a inadequação do pedido formulado 

àquela oportunidade. Então, o que quero dizer a senhora é que ele nos trouxe a 

matéria. A minha obrigação é ouvir as Comissões que deram os pareceres e 

trazer aos senhores. Na lúcida intervenção da senhora, que será levada em 

conta, eu vou colocar em votação. Prevalecendo seu ponto de vista, dentro do 

princípio democrático da decisão por maioria, será rejeitado. Se a colocação de 

V. Sa. não vingar evidentemente será executado na medida do possível. Somente 

quero lembrar, não quero fazer erudição aqui. Quando o mundo passava uma 

enorme dificuldade nos anos 29, 30, um dos maiores presidentes dos Estados 

Unidos da América, é o chamado New Deal, ele conseguiu reverter aquela 

situação impulsionando as obras, provocando a economia, não parando, 

executando os trabalhos. Para que nós, com respeito ao ilustre Conselheiro que 
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falou, traz-nos, evidentemente, certa dor algumas dificuldades de algum setor, 

mas em outros setores que poderão executar esses trabalhos a economia está se 

impulsionando. Isso não sou eu que falo, são os grandes economistas, no 

momento de crise temos é que impulsionar e não permanecer estáticos. 

 

André Franco Montoro Filho – Um aparte, Sr. Presidente? 

 

Presidente – Pois não. 

 

André Franco Montoro Filho – O aparte é ao senhor mesmo. 

 

Antonio Moreno Neto – O aparte é para o Presidente? 

 

André Franco Montoro Filho (em aparte) – Ele falou dos economistas, e me 

pegou. 

 

Presidente – Claro. 

 

André Franco Montoro Filho (em aparte) – Porque essa crise que temos as 

pessoas não podem trabalhar, o distanciamento social afasta e impede emprego. 

Então, políticas do tipo que foram feitas no New Deal não são aplicadas agora, 

não é tocar obras, etc., porque as pessoas vão ter que ter o encontro social, que 

é o que quer se evitar. Então são problemas diferentes a crise de 29, somente 

para esclarecimento. 

 

Presidente – A única coisa que coloco ao senhor é que o setor da construção civil 

é aquele que está mais reagindo nesta crise toda. 

 

André Franco Montoro Filho – Foi o que menos sofreu. 

 

Presidente – Recebo a observação do senhor com muita honra. Presidente, o 

senhor pode responder. 

 

Antonio Moreno Neto – Duas coisas. R$5.000,00 de economia em distribuição 

de papéis para todos os Conselheiros faz parte do orçamento do Conselho, é um 

custeio do Conselho. Se o Conselho achar que R$5.000,00 x 10 reuniões, sei lá, 

R$50.000,00 por ano, se ele achar que vai fazer do modo virtual talvez seja 

melhor. Isso não dá para comparar com orçamento de Investimento de uma 

reforma que foi necessária para finalizar o projeto que foi comprado o prédio, 

tinha em seu escopo essa reforma. Ninguém está fazendo nada correndo. Por 
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exemplo, quando fui Presidente também transformei o Clube num canteiro de 

obras, a piscina inteira, O Ponto, início do estacionamento, Restaurante Japonês, 

do Futebol, fizemos. Mas isso é em benefício do associado. 

 

Maria Elisa Cappellano – Mas não tínhamos a Covid. 

 

Antonio Moreno Neto – Não tínhamos a Covid. Vou somente dizer a senhora 

que surpreendentemente, não sei se a senhora teve oportunidade de ver, 

tomara que não tenha essa nova onda, mas com a mudança de fase do 

governador do Estado de São Paulo junto com o prefeito, o Clube começou a ter 

uma frequência muito maior. Teve uma frequência nessas dias aí, depois alguém 

que tenha dados pode dizer, muito forte. E o Clube precisa se preparar para 

quando a pandemia se normalizar, que se Deus quiser vai se normalizar. Mas 

acho muito importante que o Clube é a solução para as pessoas que estão presas 

em casa.   

 

Maria Elisa Cappellano – Tenho certeza disso, o problema é que não tem espaço. 

 

Antonio Moreno Neto – E tudo que se fizer para melhorar as atividades e o 

conforto do Clube tem que ser feito. É isso que queria dizer. 

 

Maria Elisa Cappellano – Sim, mas não tem espaço. 

 

Presidente – Conselheira, não pode haver debate, peço desculpas a senhora, 

com o máximo respeito, por favor. 

 

Antonio Moreno Neto – Muito obrigado, Presidente.  

 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – ... Decidi levantar para vir aqui somente 

porque depois não quero me sentir culpado de não ter feito isso. Acho que está 

faltando cautela à grande parte de nós Conselheiros, a gente está tratando a 

situação que vive hoje como se tivesse certeza de alguma coisa. A gente não tem 

certeza de absolutamente nada. A gente não tem certeza de que teremos 

vacinas para todo mundo até o fim do ano de 2022. A gente não tem certeza de 

que, se mesmo tivermos vacinas até o fim do ano, para que em 2022 esteja tudo 

de volta ao normal, as vacinas serão eficientes contra as novas variantes do 

Coronavírus que estão surgindo? A gente não sabe quando o Clube estará sendo 

plenamente utilizado como era antes da pandemia que está acontecendo. E por 

conta disso não posso deixar de achar esquisito que a gente esteja aprovando 

obras enquanto temos outras obras ocorrendo. Não acredito que aconteça, mas 
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pode ser que aconteça, pode ser que tenha que vir uma solicitação de verba 

adicional para a obra do Tênis, a gente nunca sabe. A gente pode continuar 

aprovando obra da maneira que está, mas é possível que encontre algum 

percalço no meio do caminho, que aconteça alguma intercorrência, que 

tenhamos que parar e pensar “Ah, talvez a gente devesse ter feito diferente, 

talvez não devesse ter aprovado todas as obras de uma vez só”, até porque não é 

plenamente necessário, por mais que tenha visto a obra e tenha ficado 

extremamente satisfeito com a mudança do Conselho Deliberativo de local, 

porque nunca achei o local que o Conselho atualmente se encontra, um local 

nobre do Pinheiros, como é a necessidade de que o Conselho tenha, não sinto 

que agora seja o momento necessário. Nem tem muitos de nós vindo para cá. 

Falo por mim, mas acredito que a maioria dos sócios não esteja frequentando o 

Clube da maneira que frequentava antes, muito menos locais fechados, como é o 

caso do Conselho Deliberativo. Por conta disso acho que é uma imprudência da 

nossa parte que esteja fazendo aprovação de verbas, como foram feitas nos dois 

outros itens aprovados. Desculpem-me a sinceridade, não é que não fossem 

necessárias, todas eram, as obras deveriam ser feitas, somente peço que tenha 

um pensamento de futuro aqui. A gente está tratando as obras, a pandemia 

como se tivesse certeza de que tudo vai ser passado em tanto tempo. Não tenho 

essa certeza, não sei se os senhores têm, acredito que não, é bem difícil que 

tenhamos. Por conta disso, declaro meu voto contra à aprovação desse item. 

Mas, além disso, senti falta do memorial da obra. Não vi. Acho que isso por si só, 

na minha visão já seria necessário que a obra não fosse aprovada. Sinto que fui 

um pouco repetitivo dentro do que outros Conselheiros já falaram aqui na minha 

frente, mas acho importante e prefiro pecar pelo excesso a pecar pela falta. A 

cautela que a gente não está tendo aqui pode refletir em nosso futuro, tipo, digo 

nosso futuro pensando em mim mesmo, porque de longe sou um dos 10 

Conselheiros mais jovens que estão aqui. Pretendo viver mais uns 50 anos aqui 

neste Clube, então as decisões que estou tomando aqui hoje não são pensando 

somente nos meus próximos dois, cinco anos, são nos meus próximos 50, 

quando meus sobrinhos, filhos, netos, outras gerações, além de mim, estarão 

frequentando. Por conta disso, não vejo necessidade que a gente esteja 

aprovando as obras com a urgência que está. Não acho que seja o caso desta 

Diretoria, porque conheço a honradez dos Membros dela, mas há precedentes 

de que obras tenham sido feitas com velocidade única e exclusivamente para 

que a gente colocasse aquelas plaquinhas com o nome de quem executou as 

obras. Solicito que os senhores pensem novamente se todas as necessidades 

serão cumpridas quando faz a obra do jeito que a gente está fazendo. Era isso. 
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José Luiz Toloza Oliveira Costa – Sr. Presidente, por favor. Boa noite. ... Queria 

que V. Sa. consultasse o Plenário se estamos aptos a votar o item 5, porque a 

matéria já está mais do que explicada. E ainda temos mais quatro itens a serem 

apreciados. Peço que o senhor neste momento consulte o Plenário sobre se está 

apto para pôr em votação o item 5, Presidente. 

 

... 

 

Presidente – É regimental, vou tomar a honra de consultar o Egrégio Plenário se 

já se sente totalmente esclarecido com relação à questão objeto do item 5 da 

Ordem do Dia. 

 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Sr. Presidente, posso me deslocar para 

votação? 

 

Presidente – Pois não, desculpe-me. 

 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – É que a Conselheira ia me fazer um aparte, 

estava somente esperando que isso terminasse. Se ainda for fazer o aparte fique 

à vontade, mas me deslocaria para votação. 

 

Patrizia Tommasini de Souza Coelho (fora do microfone - em aparte) – 

Lembrando da dificuldade que nós temos de trabalhar no Conselho naquele 

local, quem trabalha lá sabe que não consegue falar ao telefone. 

 

Presidente – Na verdade o que ela está dizendo eu dissera aos senhores, e não é 

em causa própria. É muito difícil para quem permanece cerca de 8 a 10 horas no 

Conselho exercer as suas atividades no local diante das inúmeras atividades, 

corretamente esportivas existentes, com aulas de dança e outras atividades. Era 

isso que a Conselheira queria colocar. Mas o Conselho é soberano e vai decidir. 

Vou tomar a liberdade de consultar o Conselho à luz do requerimento formulado 

pelo Conselheiro Toloza, se sente-se ou não esclarecido a respeito da matéria em 

discussão. 

 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Boa noite. Voltarei para votar.  

 

Presidente – Muito obrigado, Conselheiro Gasparini. Os Conselheiros que 

entenderem que já estão suficientemente esclarecidos da matéria, permaneçam 

como estão, aí entraremos na votação; os que acharem que ainda há 

necessidade de prosseguirmos os debates, queiram se levantar. (Pausa) Por 
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unanimidade o Conselho entendeu que a matéria já está em condições de ser 

objeto de deliberação. Nessa linha, coloco para veredicto o seguinte. As Sras. e 

Srs. Conselheiros que estiverem de acordo com o pedido formulado pela 

Diretoria, de autorização para utilização dos recursos do Fundo Especial no valor 

estimado de até R$1.758.000,00, para novas instalações do Conselho 

Deliberativo, Conselho Fiscal e Comissões, no Centro Administrativo, com 

alocação para o 2º andar da área de Fitness, permaneçam como estão; os que 

forem contrários a essa proposta, queiram se levantar. (Pausa) Por expressiva 

maioria, a proposta... 

 

André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Me abstenho. 

 

Presidente – Foi aprovado por expressiva maioria, com abstenção do Professor 
André Franco Montoro Filho. Constará em ata seu voto de abstenção. Vamos 
agora ao item 6 da Ordem do Dia. (Pausa) Espero que a taquigrafia tenha 
anotado; certamente que sim. 
 
 
Item 6 - Apreciação do processo CD-18/2020, referente ao pedido formulado 

pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$ 678.719,00, 
para a nova iluminação das quadras de Tênis. 

Presidente – Nos estudos que pude fazer no dia de hoje eu verifiquei que 
fundamentalmente os pareceres de todas as Comissões são no sentido de 
condições de discussão e votação. Tem como objetivo elaboração de projetos 
executivos nas obras das quadras externas para troca de luminárias, com uma 
vida útil maior, com economia de energia, tendo em vista essas lâmpadas que 
demandam gasto menor. E a justifica apresentada é que atualmente elas são 
iluminadas com lâmpadas de vapor metálico, cuja manutenção mensal envolve 
troca de lâmpadas, capacitores e ignitores. A mudança vai gerar um consumo de 
energia elétrica de 215 de medida de regência por luminária. Não há inscritos, 
razão pela qual, não havendo quem queira fazer uso da palavra eu vou dar por 
encerrada a discussão. Vou abrir a votação. Aqueles que estiverem de acordo 
com o pedido formulado pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo 
para utilizar recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$ 678.719,00, 
para a nova iluminação das quadras de Tênis, pelo que estudei, vi e a Mesa 
também, não se limita apenas à troca de lâmpadas, mas tem toda uma 
adequação eletrônica, elétrica, que visa economia, então, aqueles que estiverem 
de acordo com este pedido de autorização, permaneçam como estão; os que 
forem contrários a este pedido, queiram se levantar. (Pausa) Este pedido, contra 
o voto de um ilustre Conselheiro, está aprovado.  
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Item 7 - Apreciação do processo CD-16/2020, referente ao pedido 
formulado pela Apreciação do processo CD-16/2020, referente ao 
pedido formulado pela Diretoria, de autorização do Conselho 
Deliberativo para celebrar contrato de locação de espaço e 
concessão de serviços de alimentação nas dependências do Clube. 

Presidente – Há três inscritos. As considerações que faço vêm na linha de 
pronunciamentos que tenho feito em matérias análogas ao lado dos senhores e 
trouxe aqui os vários contratos nesta linha, pedindo a máxima vênia para 
considerar que não é a importância do nome, é importância da natureza jurídica 
decorrente do nome, para estabelecer, Sr. Presidente da Diretoria e Srs. 
Diretores, se porventura for aprovada a celebração deste contrato, ele o seja na 
forma de contrato de concessão de uso para fins comerciais e não de locação. 
Isto juridicamente, os advogados aqui presentes logo já identificaram, porque 
sendo um contrato de concessão, em caso de inadimplência o remédio jurídico é 
um, enquanto que se tratar de contrato de locação, em caso também de 
inadimplência o remédio jurídico seria outro, com consequências gravosas ou 
mais desconfortáveis ao Clube. Então, se porventura for aprovado, é uma 
recomendação que faço com todas as vênias, que seja celebrado contrato de 
concessão de uso para fins comerciais, a exemplo do que temos com a 
bomboniere, a exemplo do que temos com a loja de artefatos esportivos no CCR 
e da própria livraria. Não é da culinária de produtos de origem japonesa no 
Restaurante do Lago, lá o contrato é de comissão, que é diferente desta 
colocação. E também temos de igual modo o contrato de concessão na 
Hamburgueria na área de lanchonete do Clube. Feitos esses esclarecimentos, 
dou a palavra ao ilustre Conselheiro Alexandre Fiore, posteriormente a ilustre 
Dra. Alessandra Bonilha e finalmente, na ordem de inscrição, o ilustríssimo 
Conselheiro Dr. Luiz Cardia. 
 

Alexandre Fiore Weyand – ... Hoje venho a esta tribuna para discutir esse 

contrato de concessão para criação desse café na Sede Social. Vou começar 

discutindo a respeito da retirada da agência bancária, que foi um pedido deles, 

então isso não tem nada a criticar a respeito, acho que até vai cair bem para eles 

irem para o antigo Centro Administrativo. O que venho discutir é a questão da 

utilização desse espaço como um café, se existe mesmo a necessidade de a 

gente fazer um café. Todo mundo aqui sabe que bares e restaurantes é um 

departamento deficitário, uma pasta que sempre tem um ônus muito grande 

para o Clube. O que mais me intriga nessa situação é que vamos criar um café, se 

for aprovado por esta Casa, há metros do Bar da Sinuca, há metros do 

Restaurante do Ponto, há metros do Germânia e há metros do Piano’s Bar. Será 

que há necessidade de mais um ponto? Não vou entrar muito no mérito do 

Boulevard, até porque vamos ter um item para discutir a respeito dele, mas fico 
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pensando, um contrato de 36 meses, três anos. Os Conselheiros que aqui me 

antecederam, a gente tem que lembrar que estamos passando por um momento 

delicado, temos que prezar por austeridade, que nesta reunião já aprovamos um 

monte de obras. Na minha concepção, não sou contrário a algumas obras 

aprovadas, novamente, a questão da urgência. Tem urgência de se fazer um café 

agora? Não vejo urgência nisso. Seguindo aqui os pareceres da Comissão 

Financeira, falou-se sobre um estudo mais aprofundado. Realmente não entendi 

porque o corpo associativo não foi consultado. Não sei se vocês sabem, mas até 

novembro do ano passado eu fazia parte da Comissão de Jovens, da qual o 

Presidente era o Conselheiro Sérgio Gasparini, e havíamos feito uma proposta, 

que encaminhamos à Diretoria. Curiosamente hoje eu assinei essa ata, que foi 

em fevereiro do ano passado, um mês antes do mundo não ser mais mundo. No 

mês que vem completaremos um ano que o mundo nunca mais foi o mesmo. E 

nessa reunião que a gente teve, discutiu a criação de um coworking. Para quem 

não sabe, coworking é um espaço que existe hoje em vários pontos da cidade, 

que as pessoas vão para trabalhar. O conceito de trabalho mudou e mudou 

muito mais depois que essa pandemia se iniciou. Por que estou trazendo o 

coworking para discussão? Porque as pessoas buscam refúgio no Clube para 

trabalhar, as pessoas buscam silêncio, as pessoas buscam paz. Os pais têm um 

ambiente seguro para deixar suas crianças e também poderem trabalhar com 

tranquilidade. Mas isso também causa um conflito, porque têm muitos 

associados que se queixam que as pessoas ficam trabalhando, ocupando mesas 

nos restaurantes que já existem, na lanchonete da piscina, por exemplo. Então, 

sei que o momento é delicado para se criar algo fechado, lacrado, pois essa era a 

sugestão quando a gente encaminhou, tanto, como disse, reitero, isso foi em 

fevereiro do ano passado, quando a pandemia não havia se iniciado e a nossa 

ideia na verdade era para que se apropriasse uma sala no antigo Centro 

Administrativo. Visto que as coisas mudaram eu acho que esse seria um lugar 

apropriado para se usar, mas para o futuro, porque, novamente, não acho que 

isso seja uma urgência. Mas acho que ambiente de coworking seria muito 

aprovado pelos sócios, pois é um ambiente de networking, é um ambiente que 

sento a uma mesa, sou do mercado audiovisual, ao meu lado senta um 

advogado, na outra ponta senta alguém que é engenheiro, é uma troca de 

informações, é um networking saudável. Falta ao nosso Clube um senso de 

comunidade, isso é um pouco triste, se perdeu isso de uns anos para cá. Existe 

muito conflito e falta união. E não falo desta Casa não, Sr. Presidente, estou 

falando isso de uma forma geral, a gente anda pelas alamedas e falta esse senso 

familiar. Para os mais antigos, eu pelo menos nasci aqui no Clube e sinto isso. 

Não posso falar por todos, não sei quantos viraram sócios, mas pelo menos sinto 

isso. Algumas coisas a mais que quero ponderar. Sobre o risco de se fazer esse 
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café com esse contrato de três anos são os valores que serão aplicados. Será que 

não seria uma aposta que depois de um tempo, estamos surfando a onda do 

momento, não sei, o Boulevard vai estar aberto, estará servindo café, mas talvez 

quando as coisas normalizarem ficará ocioso. Estamos com um contrato aí 

vigente de três anos. E pelo que entendi do parecer, o cardápio oferecerá um 

conjunto mínimo de produtos. Queria entender esse conjunto mínimo, porque 

para servir café e coxinha, a Sinuca já faz isso. Isso para mim não faz o menor 

sentido. Reitero, se o banco quer sair de lá pode sair, que vá para o Centro 

Administrativo junto com o Conselho, que foi aprovado, acho nobre, mas não 

tem urgência de se criar um café, um contrato de três anos no espaço. Essa é 

minha visão. Por fim, encerro, querendo entender, na verdade é uma questão 

que muitos sócios vieram me trazer, porque esse café seria criado como uma 

questão de desafogar também pelo que entendi de bares e restaurantes, mas o 

Germânia continua fechado. Fiz todo esse raciocínio, talvez tenha ficado um 

pouco confuso, pela ocupação das mesas, e muitos sócios questionam porque o 

Germânia está fechado, por exemplo. Até a Sinuca ficou fechado alguns dias, 

tipo, as pessoas podiam jogar, mas não podiam comer e beber. Fora que os 

preços estão muito altos aqui no Clube e a qualidade não compete com isso. 

Então, ponho em questionamento essas coisas. Agradeço a atenção de todos.  

 

José Marlon Salvador Barroso (em aparte) – ... Primeiramente, na linha do que o 

Fiore colocou em relação ao coworking é um tema urgente, tem o apoio, acho 

que é muito importante a gente pensar nessa estratégia de ter um coworking 

adequado para o Clube. Queria sugerir, Presidente, se me permitir, que o 

Presidente da Diretoria pudesse dar uma explanação rápida sobre esse tema, se 

vocês permitirem. Acho que seria importante. 

 

Presidente – Com muita honra o pedido do Conselheiro, mas vou tomar a 

liberdade de deixá-lo para o final, porquanto a Conselheira Bonilha pediu a 

palavra, está inscrita, e o Conselheiro Luiz Cardia. 

 

José Marlon Salvador Barroso – Perfeito, somente acho que é um tema que 

pode eventualmente abreviar o debate, se o senhor me permitir, não sei se a 

Bonilha e Cardia concordam. 

 

Presidente – Dra. Bonilha, a senhora concorda em ouvir o Presidente da 

Diretoria? 

 

José Marlon Salvador Barroso – Será muito rápido. 
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Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha (fora do microfone) – Tenho dúvida, aí até 

me esclarece. 

 

Presidente – Ela tem uma dúvida a suscitar. Então, vamos ouvir a Conselheira, 

por favor, com muita honra, e assim o Presidente poderá, Dr. Marlon, responder 

à dúvida, aí também dentro do princípio da equidade, isonomia vamos ouvir o 

senhor também. 

 

Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha – ... Meu ponto hoje aqui, vou ser bem 

breve, é em relação à questão do parecer jurídico, embora tenha lido, 

irretocável, não tenho nada o que falar, até porque com tantos colegas ilustres 

aqui, nada a retocar. Li também o parecer financeiro, mas o que fiquei na dúvida 

foi como sócia, sempre questionei os meus então amigos Conselheiros por que 

não tinha um café de fora, por que não tinha um Amor aos Pedaços, por que não 

tinha uma Ofner, aí tinha a questão do IPTU, que isso era um problema, a 

questão do IPTU sempre rondava em nossa cabeça aqui no Clube “Não, porque a 

gente vai pagar um IPTU muito caro”. Então, assim, minha dúvida é se naquele 

valor de R$15.000,00 que está abraçando o valor do contrato já compõe o valor 

do IPTU, que o concessionário vai pagar. Ou se ele vai pagar à parte, porque a 

gente perde essa isenção do IPTU. Depois, quando entrei para o Conselho fiquei 

sabendo que não, que a gente não tinha por causa da questão do IPTU. Mas essa 

é uma dúvida que tenho, se isso ainda está valendo, se a gente perde essa 

isenção do IPTU, e se agora com essa questão fica resolvido. Essa é uma dúvida. 

Presidente – É uma concessão de uso. 

 

Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha – Foi por falta de informação mesmo. Ah, 

uma sugestão, se esse projeto for para frente senti também falta de consulta 

para o sócio, que acho essencial. Por exemplo, gosto de comida saudável, então, 

sugeriria que, além do café, tivesse comida saudável para o sócio, que não fosse 

açaí. 

 

Presidente – A Diretoria vai esclarecer. 

 

Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha – Agradeço, não quero tomar muito do 

tempo, mas somente essas minhas observações. Obrigada. 

 

Presidente – A contratação será por licitação. Como a senhora mencionou, a 

Comissão Jurídica cujo Presidente está aqui, enquanto aguardamos a presença 

do Dr. Cardia, por favor, queria apenas registrar um artigo que V. Sa., Dr. Renato 

Opice Blum, escreveu no Jornal Valor, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, 
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são as considerações que queria externar. Aliás, queria colocar, Presidente, 

temos aqui um homem dessa envergadura, assuntos atinentes à Lei Geral de 

Proteção de Dados ninguém melhor do que o Dr. Opice Blum para nos 

esclarecer. Faço esse comentário a latere como pleito de homenagem minha, 

pessoal, porque li o artigo e guardei. Dr. Cardia, por favor, é uma honra ouvi-lo 

também, ilustre advogado, a respeito dessa matéria. Vou esclarecer apenas que 

essa concessão vai ser objeto de processo licitatório e certamente Dr. Cardia vai 

nos esclarecer sobre esse ponto.  

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Primeiramente, cumprimentar o Presidente 

Manssur e a Mesa, primeira vez que ocupo a tribuna depois da eleição da nova 

Mesa, desejar sucesso no próximo biênio. Biênio não, nesse período um pouco 

mais curto excepcionalmente na nossa história clubística. Rapidamente sobre 

esse assunto, Sr. Presidente, ao contrário do Conselheiro Fiore que me 

antecedeu, particularmente não vejo problema algum em termos aqui um café, 

no caso de uma empresa terceirizada para fazer a exploração no Clube. 

Particularmente sou um dos Conselheiros que ao longo desses 22 anos que 

ocupo o cargo de Conselheiro, por ocasião de discussão do orçamento, etc., 

sempre pautei, aliás, eu e salvo engano o Conselheiro Efetivo Sérgio Vergueiro, 

com relação ao nosso déficit do setor de bares e restaurantes, que é algo muito 

ruim para o Clube, e que precisamos buscar alternativas para minimizar esse 

déficit. Particularmente sou muito favorável à terceirização do setor de bares, 

lanchonetes e restaurantes, acho que é muito positivo. No caso café, como bem 

salientou a Comissão Financeira num parecer muito bem elaborado, apresentou 

três considerações que considero extremamente relevantes para enfatizar aqui 

neste momento. A primeira é com relação ao cardápio desse café em relação aos 

outros bares e restaurantes do Clube, porque café é servido em outros locais 

também. No caso acredito, o Presidente da Diretoria vai se manifestar 

posteriormente, que a ideia da Diretoria, salvo melhor juízo, seja um café 

especial. Foi falado aqui pela Conselheira Alessandra Bonilha da Ofner, enfim, 

Kopenhagen e outras empresas, tenho até alguns clientes do setor também, que 

atuam com cafés especiais, etc., como tem Starbucks e outros tantos. Acredito 

que franqueando ali oportunidade aqui numa licitação essas empresas podem 

eventualmente participar do processo licitatório, podem se interessar em 

participar. Com relação também ao IPTU, que foi muito bem colocado aqui pela 

Conselheira Alessandra Bonilha, sem dúvida há uma preocupação nesse sentido, 

salvo melhor juízo também a Diretoria pode aqui nos esclarecer, o departamento 

jurídico do Clube quando no caso do único restaurante que temos terceirizado, 

que é o Restaurante Japonês. Lá o Clube comunica a prefeitura da existência da 

exploração da atividade econômica naquele restaurante, que é terceirizado. Aí a 
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prefeitura faz as considerações na questão do IPTU, por quê? Porque o Clube é 

isento da parte predial do nosso IPTU, paga apenas a parte territorial. Então, com 

exceção dos locais obviamente onde existe a exploração da atividade econômica. 

Nesse caso, a Diretoria certamente, se aprovado aqui no Conselho, enfim, se 

houver interessados em participar do processo de licitação, etc., certamente vai 

fazer essa comunicação à prefeitura por uma cautela, porque logicamente o 

Clube é responsável por pagamento desse IPTU, certamente também irá 

repassar ao concessionário o pagamento proporcional desse IPTU que o Clube 

terá que pagar. Aliás, também a Diretoria poderá esclarecer com relação a outro 

aspecto, o Restaurante Japonês também o Clube exige o pagamento da água, 

uso da água, eletricidade, etc., do operador do restaurante, salvo engano, sou 

Conselheiro, mas estou dizendo aqui aquilo que ouço dizer, mas a Diretoria 

poderá esclarecer melhor. Então, acredito que nos mesmos moldes isso deve ser 

aplicado para a empresa do café. Mas, voltando aqui, estava falando das 

sugestões da Comissão Financeira, ela fez três considerações importantes. Uma 

delas em relação aos produtos, há um mix de produtos em relação aos demais 

pontos de venda, mas acredito que por ser um café especial, etc., serão produtos 

diferenciados mesmo. A capacidade do espaço também foi uma boa 

recomendação da Comissão Financeira, porque acredito também seja 

recomendável ser um espaço um pouco maior para que caiba mais pessoas, 

enfim, e também para o interessado vislumbrar ali um lucro maior, com mais 

pessoas consumindo seus produtos. E também, a terceira sugestão, a utilização 

de exposição de uma marca terceira oferecendo um serviço possível de ser 

oferecido pelo Clube na Sede Social num dos locais, exatamente, ele foi colocado 

ali, que o local é nobre e realmente a Diretoria tem que buscar uma empresa que 

tenha um nome importante no mercado, etc. Com relação à questão jurídica, 

muito bem colocada pelo Presidente Manssur, a questão contratual é muito 

importante, não quero aqui entrar em juridiquês, a própria Diretoria sabe 

celebrar esses contratos, etc., mas temos que tomar todas as cautelas. No 

passado tivemos alguns problemas com o cabeleireiro aqui que era terceirizado. 

Tivemos uma série de reclamações trabalhistas, onde o Clube foi responsável 

subsidiariamente, solidariamente. Ganhou alguns processos, etc., a Diretoria 

também pode esclarecer melhor, mas esse cuidado também eu recomendo que 

a Diretoria, e acho que a natureza do contrato também colabora nesse sentido, 

para evitar um problema de eventual passivo, seja de natureza trabalhista, como 

citei aqui também a questão tributária, muito embora a questão do IPTU é o 

Clube que é responsável pelo pagamento, ele pode repassar a questão da 

proporcionalidade do IPTU a ser cobrado. Essas são minhas considerações, Sr. 

Presidente. 
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Uma Senhora Conselheira, que não foi identificado pela taquigrafia, nem no 

videoteipe (em aparte) – Conselheiro Cardia, gostaria de saber, essa questão de 

restaurantes sempre fica muito no holofote, porque todo mundo menciona a 

questão dos déficits dos restaurantes do Clube, aí se cria essa ideia de que 

terceirizando o Clube vai ter uma receita com o restaurante. Mas como você 

mesmo disse, tem essa questão que a gente perde do outro lado com a questão 

do IPTU. Hoje não tenho ideia de quanto sai esse custo de IPTU e qual seria o 

saldo, se a gente consegue repassar para quem está locando, esse IPTU junto 

com o valor que ele vai pagar para a gente de locação se viabiliza o negócio dele. 

Gostaria de saber se alguém tem, porque não veio no material para a gente ter 

uma ideia sobre isso. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sem dúvida, essa sua colocação é muito 

importante, também compartilho da sua preocupação, acredito que a Diretoria 

deva tomar as cautelas de praxe e também trazer essa informação ao Plenário, 

sobretudo para que a gente possa aqui discutir melhor o assunto. Mas a tese, 

particularmente sou favorável, evidentemente tomando as cautelas na questão 

do contrato, natureza do contrato, etc., mas não vejo, como associado, não falo 

como Conselheiro, mas como associado, ter aqui um café especial, claro, que um 

café, como foi bem salientado anteriormente, como em outros pontos de venda 

do Clube que já servimos café, precisaria ser algo especial. Citei aqui algumas 

empresas do segmento, algo diferenciado, senão não teria razão para que 

tivéssemos aqui um novo. Como acontece com o Restaurante Japonês, que tem 

sucesso porque temos um restaurante que oferece um produto que nenhum 

outro ponto de venda do Clube oferece, também oferece com qualidade. 

 

Uma Senhora Conselheira, que não foi identificado pela taquigrafia, nem no 

videoteipe – Mas o Restaurante Japonês não tem nenhum subsídio na questão 

econômica, por exemplo, o Clube arca com parte do IPTU? 

 

Presidente – Conselheira, é uma honra ouvi-la, mas não pode haver debates. 

 

Uma Senhora Conselheira, que não foi identificado pela taquigrafia, nem no 

videoteipe – Obrigada. 

 

Gerson Aguiar de Brito Vianna (em aparte) – Queria apenas que fosse levado 

em consideração o seguinte, essa área que estamos discutindo é uma das mais 

valorizadas do Brasil, não é de São Paulo, e talvez da América Latina, porque 

estamos há 30 metros da Faria Lima, onde há dois, três meses tínhamos um 

viveiro de plantas, é um negócio inconcebível a gente não explorar e não ter uma 
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atenção diferenciada para um local como esse. Então, acho que a gente deva 

considerar autorização para que a Diretoria tenha uma atuação especial e 

distinta em cima disso, porque não podemos deixar um local como esse vazio, 

desperdiçado. Não, vamos investir em cima disso, é aí que vamos valorizar. 

 

E o Clube, por outro lado nós temos, muito foi falado aqui época de pandemia, 

etc., estamos com uma baixíssima inadimplência e estamos com elevadíssima 

procura de título. Ou seja, vamos ter verba garantida por muito tempo. É apenas 

essa consideração que queria fosse levada em conta. 

 

Presidente – Perfeito, Conselheiro. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Concordo com a colocação do Conselheiro 

Gerson, acho que o Clube só tem a ganhar, não vejo nenhum prejuízo. Pelo 

contrário, vai acrescentar uma área social do Clube. Sede Social, e café é algo 

que as pessoas acabam fazendo essa parte social, se sociabilizam e não vejo 

problema algum. 

 

Antonio Carlos Foschini (em aparte) – Primeiro assunto, quero parabenizar ao 

nosso Presidente, porque somente o fato de pegar todo aquele pacote que 

estava arquivado e pôr tudo hoje para votar, para fazer o Clube andar, meus 

parabéns. A pergunta que tenho, Cardia, até na sugestão do Presidente, se isso, 

você como da Comissão Jurídica, em vez de concessão poderia ser uma 

permissão de uso, e nessa validade de 36 meses poderiam ser vencimentos 

anuais, renovação a cada ano, em vez de ser um contrato de 36 meses corridos. 

Esse é um questionamento que faço, se você, o Dr. Manssur ou a própria 

Diretoria poderia me informar. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sem dúvida, o Clube pode, a Diretoria Jurídica 

vai por ocasião da celebração do contrato optar pelo contrato mais adequado ao 

caso em espécie. Aliás, foi bem citado aqui pelo Presidente do Conselho, no 

Restaurante Japonês existe outro tipo de contrato, etc., então, particularmente 

acho que sua sugestão é muito pertinente, mas a Diretoria Jurídica saberá avaliar 

oportunamente. 

 

José Marlon Salvador Barroso – Somente insistir novamente, poderíamos ouvir 

o Presidente da Diretoria falar sobre o tema, até para simplificar o processo de 

debate, que eventualmente pode ser inócuo. 

 



56/75 
 

Presidente – Não tenha dúvida, logo após o Dr. Cardia teremos a honra de ouvir 

o Presidente. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Só isso. Obrigado.  

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... Com relação ao Clube, 

realmente não é a vocação nossa administrar lanchonetes. Coworking talvez 

necessitasse de um espaço maior do que aquele que temos lá, que hoje é 

ocupado por aquela agência do Bradesco. Uma sugestão que ouvi, aliás, 36 

meses é muita coisa, acho que mesmo numa pandemia é uma loucura alguém 

fechar um contrato nesse prazo. Talvez 18 meses fosse mais adequado. Talvez 

tenhamos mais seis meses de pandemia difíceis e os outros 12 meses talvez 

tenhamos mais tranquilidade. Com relação à parte jurídica, Dr. Cardia disse bem, 

temos todo o apoio aqui da Comissão Jurídica do Conselho e da nossa Diretoria 

Jurídica. O que acontece com relação àquele local é que estamos vendo um 

Boulevard na parte de trás e a cozinha do Bilhar é insalubre e pequena, não 

atende à demanda, aquilo lá é uma loucura. A partir do momento que seja 

aprovado em Plenário o Boulevard, que virá na sequência para votação, temos 

que ter de primeira mão um atendimento melhor. Então, um contrato que você 

possa ter de 18 meses, veja, são detalhes, aprovamos o macro e os detalhes a 

gente se compromete a fazer aqui, que se coloca um café por 18 meses. Nesse 

período faz-se uma reforma, readequação da cozinha do Bilhar, que realmente, 

se alguém entrar lá vai achar que é brincadeira que em algum momento aquilo 

foi feito daquele jeito. Depois à frente, talvez a própria cozinha do Clube, senão 

der certo o café, possa atender ao Boulevard. O Boulevard era uma área que era 

um viveiro de plantas, era um viveiro de insetos também, porque lá não tinha 

permeabilidade, era uma área cheia de concreto. Isso foi tudo removido, a 

permeabilidade da área – Desculpe-me, estou me adiantando, Dr. Manssur, que 

essa votação vem na sequência, talvez possa esclarecer aqui os nossos 

Conselheiros – aumentamos a permeabilidade em torno de 45%. O que foi feito 

até agora foram coisas da gestão. Removemos o cimentado, foram várias 

caçambas de entulho. Aliás, ali era um depósito de lixo anteriormente. 

Preocupamo-nos com as águas pluviais, fizemos a drenagem das águas pluviais e 

necessitamos, desde que o Conselho aprove, que façamos o esgoto não invasivo, 

que ele virá do Restaurante O Ponto até a Rua Tucumã, desde que o Conselho 

aprove. Ali é uma área muito nobre, precisamos dividir o espaço do Clube com 

outros locais. É importante, veja, estou falando disso tudo porque a lanchonete 

lá, a cafeteria ou que nome venha a ter, neste momento de melhora da cozinha 

do Bilhar é importantíssimo. Se der certo, fica, senão der, podemos pensar em 

outra forma, mas de momento é necessária essa aprovação de que forma seja, 
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porque senão ali vai ficar saturado, não temos como atender à demanda caso 

aqui os senhores resolvam aprovar a reforma lá do Boulevard. Voltando a dizer, 

do Boulevard, não fizemos nada sem autorização do Conselho, foram somente 

cuidados do local até agora. Os senhores deliberam se daremos prosseguimento 

ou não numa área super nobre. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues (em aparte) – ... A pergunta é a seguinte, pela sua 

manifestação está mudando a proposta para 18 meses?  

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Sim, se for possível mudar 

a proposta, senão for possível porque a proposta já existe me comprometo que 

seja de 18 meses. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Precisamos ter certeza daquilo que está 

propondo, se são 36 ou 18. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Se for possível trocar 

agora para 18 meses. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Se for tem que fazer uma solicitação formal, 

porque vamos votar aqui. Quero saber do senhor o seguinte, qual é a área da 

concessão, que não foi dito. Porque provavelmente, acho que ficaria muito bom 

inclusive, desde que seja aprovado que fosse aberto esse espaço para esse 

Boulevard, seria até um conforto, obviamente aberto para lá teríamos mesas nas 

calçadas, que seriam mais áreas de ocupação. Então, é importante saber a 

metragem e, portanto, qual foi o critério estabelecido para o valor 

preestabelecido de R$15.000,00. Basicamente é isso, está mudando a proposta 

para 18 meses? Qual é a área? E qual é o critério do valor? 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – O critério do valor é um 

pouco subjetivo, se temos um Restaurante Japonês que paga uma locação de 

R$30 e poucos mil reais e a área que temos lá é metade, supõe-se que a receita 

do Japonês seja superior a de uma cafeteria, eu acho que é válido. Mas o valor 

vai para licitação, não é uma coisa definida, as empresas interessadas vão 

discutir, não tem nada predeterminado. Com relação à metragem lhe confesso 

que não sei exatamente. Sei que é pequena para o coworking, porque a gente 

precisa ter um atendimento melhor. E merece, nós precisamos de um coworking. 

Desculpe-me, Dutra, qual é a outra pergunta? 
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Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Perguntei sobre o critério de valor em razão da 

área supostamente, porque será ocupada, que seria muito bom até as mesas 

naquela calçada virada lá para o lado do Boulevard. Havia afirmado que você 

estaria modificando o valor, agora estaria na proposta até imaginando que 

poderá modificar o valor. Temos que partir de um princípio para aprovação de 

valor e prazo, parece que você estaria alterando as duas coisas agora. A gente 

não pode deixar solto para a Diretoria, porque é o Conselho que vai aprovar. Ah, 

depois estabelece o valor, o prazo também, acho que teria que ser uma coisa 

mais precisa, salvo meu entendimento. Entendo até que faltou informação para 

que a gente pudesse decidir, porque está muito simplório o pedido de uma coisa 

que é uma concessão, que acho que é importante. Essa é minha colocação. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – ... Eu poderia fazer igual 

na gestão anterior, que deixava 30 dias uma empresa, um Food Truck que ficava 

parado alguns dias e depois voltava sem consentimento do Conselho. Mas não 

estou fazendo isso. Senhores, é uma questão de confiança na gestão, estou me 

comprometendo que o contrato não passe de 18 meses. Não sei quem vai ficar, 

não tem nada definido. Com relação ao valor tem que ser discutido também, é a 

intenção de que tenhamos no local uma cafeteria que possa atender aos 

associados, desde que o Boulevard seja aprovado, porque a cozinha que foi feita 

do Bilhar, não sei quando, não comporta, não atende à demanda. Diria mais, 

essa cozinha deveria ser fechada pela Vigilância Sanitária, se visse como nossos 

funcionários trabalham lá. 

 

Roberto Cappellano (em aparte) – Presidente, indo na linha que o ex-Presidente 

Dutra falou, fiquei com alguma dúvida. Se a proposta está sendo alterada para 

18 meses seria importante a gente ouvir a Comissão Financeira e a Comissão 

Jurídica, que deram parecer. A segunda pergunta vem com relação que o senhor 

mencionou que vai usar toda área do Boulevard para esse café, foi falado aqui. 

Gostaria de entender, a gente sabe como funciona IPTU, quando vier o fiscal da 

prefeitura, se nos estudos colocados está considerando somente a área 

pequena, como o próprio Gersinho falou, que é uma das áreas mais valorizadas, 

por isso também paga um dos maiores IPTUs, se a gente está somente usando a 

área pequenininha lá para o café? Ou se está nos estudos colocado todo esse 

entorno que o senhor falou que vai participar para a concessão? Porque o fiscal 

da prefeitura pode chegar e pegar toda essa área, o senhor sabe como funciona, 

quando o pessoal da prefeitura vem aqui, da auditoria, não conversa muito com 

a gente, e simplesmente decreta que aquele uso total é para terceirizado e pode 

dar um salto do IPTU. Se esse risco está calculado ou não também? São somente 

essas duas perguntas. Muito obrigado. 
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Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Talvez eu não tenha sido 

um bom Presidente, porque não entendo muito de fiscalização. Mas estamos 

fazendo lá um Boulevard do Clube, não é um Boulevard para a cafeteria. A 

cafeteria é um detalhe que pode servir até o pessoal que estiver na Sede. Então, 

vamos colocar nessa área em termos de IPTU toda área da Sede nova, que foi 

remodelada agora. É uma cafeteria naquele espaço determinado. É uma 

brincadeira querer estender a área de serviço da cafeteria, pode ter o take off, a 

pessoa pega e leva para a mesa, isso tudo pode ser decidido. O importante é a 

intenção.  

 

Roberto Cappellano – Presidente, só um detalhe, por favor, não me entenda 

mal, quero dizer somente o seguinte, que a legislação do ITPU não responde 

desse jeito, vem de cima para baixo. É só isso, estou querendo preservar o Clube 

e os nossos associados, para a gente não ter problema futuro. É só isso, a 

legislação do IPTU, não estou entrando em qualquer outro tipo de discussão. 

Muito obrigado. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Como não pode o debate, 

só vou dizer o seguinte, o Boulevard é uma coisa que será servido por uma 

cafeteria que está ao lado, são poucas pessoas que estão com entendimento 

diferente. Precisamos ter um atendimento lá, desde que aprove o Boulevard, 

porque não conseguimos atender à demanda pelo Bilhar, isso é lógico, não vejo 

dúvida, ninguém vai pagar mais IPTU porque tem um Boulevard maior ao lado de 

uma cafeteria. 

 

José Marlon Salvador Barroso (em aparte) – Acho que uma vez discutido o tema 

seguinte, que é do Boulevard, o que sugeriria, não sei se vocês concordam, de 

repente trazer para esta Casa futuramente um projeto mais objetivo sobre isso. 

Ou seja, se aprova a intenção, mas depois se discute o conceito real de uma 

cafeteria que atenda ao associado adequadamente, que seja vantajoso para o 

Clube. Todo mundo fala em terceirização, mas tem a questão do pay back, é 

interessante para o cara que vai vir para cá, ele vai se comportar no horário que 

o associado gosta, que é das 18h à meia-noite. Não é nada simples, todo mundo 

fala em terceirização com muita facilidade, então, a sugestão seria, aprovamos a 

intenção com essa preocupação dos 18 meses que o Presidente já se referiu, de 

repente, aprovando o Boulevard já tem o compromisso de trazer para esta Casa 

um projeto de real concessão da área, de real locação num padrão adequado, 

num padrão bom, como no exemplo do Japonês, que não é uma concessão, é 

uma locação vantajosa para o Clube e que atende muito corretamente o 

associado. Fica a sugestão, não sei o que o Presidente acha. 
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Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Não acho isso possível, 

porque vai amarrar uma necessária reforma na cozinha do Bilhar. 

 

José Marlon Salvador Barroso – Talvez eu não tenha me feito claro... 

 

Presidente – Vou responder. 

 

José Marlon Salvador Barroso – Desculpe-me, Presidente, a proposta é aprovar 

a intenção, aprovar o projeto e depois ter o compromisso de trazer a proposta 

de comercialização do espaço, que acho que é bastante razoável para ter um 

conceito mais adequado. Não é tirar de pauta e não é não aprovar, é aprovar 

também a intenção neste momento. 

 

Sérgio Ricardo Spina (em aparte) – Quero primeiramente parabenizar a Diretoria 

pela iniciativa de tirar um pouco as operações das costas do Clube e passar para 

terceiros. Muitas Diretorias já tentaram fazer isso, já tentaram trazer outras 

operações para dentro do Clube e tiveram muitas dificuldades. Só queria fazer 

uma observação para a Diretoria. Hoje, você trazer uma pessoa ou uma empresa 

para terceirizar qualquer área do Clube e a gente mudar de 18 para 36 ou de 36 

para 18, o impacto é muito grande, por quê? O nível de investimento para se 

montar um café ao nível que o Clube precisa demanda um investimento 

relativamente alto. E hoje você falar, numa época dessas, que um investimento 

de 18 meses será pago em 18 meses, para qualquer empresário, inadmissível 

principalmente nessa fase. Conheço um pouco dessa área, existe uma 

temeridade muito grande de a gente colocar uma licitação para 18 meses. Acho 

que vamos ter um número de empresas interessadas que talvez não seja 

interessante. Por isso que, como sugestão, acho que vocês deveriam manter os 

36 meses e o Departamento Jurídico deveria estudar formas de proteger o Clube 

e o terceiro, o investidor, para que caso aconteça qualquer coisa, quer seja com a 

pandemia ou com a economia global ou com a economia do Clube, que este 

contrato possa ser, quem sabe finalizado antes dos 36 meses. Mas qualquer 

coisa abaixo de 36 meses vai criar muitas dificuldades para qualquer empresa 

interessada em investir no Clube. 

 

Presidente – O senhor me permite, Presidente? 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Pois não. 

 

Presidente – Brilhante sua colocação, a proposta, eu a li, vem formulada pelo 

prazo de 36 meses, ela já veio assim. E com base neste prazo é que se 
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pronunciaram as Comissões Permanentes, e elas tiveram como base para as suas 

promoções, para os seus pareceres este prazo. Assim, e com a devida vênia, ele 

não pode ser alterado, nós iremos deliberar sobre 36 meses. O processo é 

licitatório, sim, e a douta Comissão Jurídica já pontuou, certamente a gerência 

jurídica também o fará. E no edital pode estabelecer que o valor da permissão ou 

da concessão poderá ser ou por um valor fixo ou por um percentual sobre o 

faturamento bruto, o que der maior é o que se paga ao Clube, é isso que 

normalmente se faz no dia a dia de atividade jurídica. Mas o prazo é de 36 

meses. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Perfeito, Dr. Manssur, o 

senhor esclareceu bastante. O Spina, que realmente conhece a área. 

 

Presidente – Conhece tudo. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Estamos aqui para 

atender aquilo que vocês deliberarem. Peço desculpas se veio pouco falho, ou 

então não estivesse tão preparado para falar com relação ao café, realmente não 

estava, mas vamos atender quem conhece bem mais. 

 

Presidente – Absolutamente, apenas uma sugestão de um velho advogado. 

 

Fernando Silva Xavier Junior (em aparte) – Só me tira uma dúvida, porque na 

pauta diz que o Conselho vai aprovar... 

 

Presidente – Autorização. 

 

Fernando Silva Xavier Junior – Celebração do contrato... 

 

Presidente – Autorização para cessão do espaço. 

 

Fernando Silva Xavier Junior – Mas não está dizendo em nada na pauta em 

relação à área, prazo, valor, essa que é a dúvida. 

 

Presidente – É que na mensagem do Presidente, que faz parte integrante, o 

último parágrafo, Dr. Fernando. 

 

Fernando Silva Xavier Junior – Eu sei, mas não deveria estar na pauta? 

 

... 
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Presidente – Não, ela faz parte integrante do chamamento, Dr. Fernando, 

inclusive ia ler agora. Os funcionários serão todos pelo regime CLT para não ter 

aquele problema que brilhantemente o Dr. Cardia acentuou aqui de casos 

pretéritos. O prazo de concessão é de 36 meses, e aqui sugeri, porque é o edital 

que dá a força vinculativa à avença. 

 

Fernando Silva Xavier Junior – Como o ex-Presidente Dutra disse, e muito bem 

dito, nós vamos votar o prazo, o valor e o tamanho da área, é isso? 

 

Presidente – Nós vamos votar autorização para que a Diretoria celebre um 

contrato de concessão. Este contrato será precedido de um procedimento 

licitatório, onde deverão ser fixadas as diretrizes. Se essas diretrizes forem 

fixadas de forma obviamente não satisfatórias ao Clube, evidentemente que 

haverá responsabilização por isso. Mas acredito que com os esclarecimentos de 

todos os senhores da Casa, a Diretoria deverá observar para o local onde hoje se 

encontra o posto do Bradesco e a gerência, observar esse espaço para uma 

concessão pelo prazo de 36 meses. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – É esse o espaço, Xaxá. 

 

Presidente – E ficou como sugestão a observância no edital de uma 

contraprestação correspondente ou a um valor fixo, que vamos ver o que virá no 

processo licitatório, porque isso é uma mera estimativa, ou um faturamento 

sobre o valor bruto, o Dr. Spina inclusive concordou, aquele que der mais. É essa 

situação. 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Sr. Presidente, esclarecimento. ... Me parece 

que o que estamos votando hoje é o que está escrito aqui. O senhor está me 

falando de informações que não tenho aqui, que é percentual de faturamento. 

Nós estamos votando aqui a concessão de uma área, que não sei qual é a 

metragem, até pedi ao Presidente para esclarecer, mas também não soube dizer 

no momento, que pode ser estendida com a área da calçada, enfim, por um valor 

de R$15.000,00, é isso que tem que constar no processo licitatório, não pode 

constar coisa diferente, senão estamos aqui autorizando o quê? Então, que não 

pusesse valor, deixasse em aberto. Mas hoje a proposta é para uma concessão 

nos termos que estão sendo solicitados. Sendo isso, inclusive endosso aquilo que 

o Conselheiro Marlon colocou, que a gente aprove uma intenção, que se façam 

estudos melhores, uma autorização prévia, que venham estudos melhores. Não 

é uma retirada de pauta, porque um café é importante e vai integrar o 
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Boulevard, acho extremamente importante que se faça. Mas o que temos que 

votar é o que está aqui. 

 

Presidente – O senhor pediu o esclarecimento a mim e lhe darei, se o senhor me 

honrar em ouvir a minha resposta. ... O assunto que está no ofício é solicitação 

de autorização do Conselho Deliberativo para locação de espaço e concessão de 

serviços de café a ser instalado no térreo da Sede Social, em área atualmente 

utilizada pela agência bancária do Banco Bradesco – Tem razão, não temos a 

metragem, mas é a área onde está a agência do Banco Bradesco – com o valor – 

Se verificar, Dr. Dutra, é um advogado brilhante, que há um adjetivo após a 

expressão valor – com valor mínimo de contrapartida mensal de R$15.000,00, e 

prazo de concessão de 36 meses. Esta é uma questão, já está superada. E sendo 

um valor mínimo, vale dizer que no édito da licitação não se poderá contemplar 

um valor inferior a R$15.000,00. Sendo R$15000,00 estamos ok, sendo acima de 

R$15 melhor para o Clube.  Espero ter esclarecido, com muita honra, as suas 

sempre precisas e oportunas colocações, Dr. Dutra.  

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Muito bem, está esclarecido também que está 

restrito à área onde está o Bradesco? 

 

Presidente – Onde está o Bradesco, perfeito? 

 

Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Obrigado. 

 

Presidente – A senhora quer se dirigir ao Presidente? 

 

Cintia Turella Di Stasi – Aqui está escrito que a gente deveria encerrar às 22h. 

 

Presidente – Sim, senhora. 

 

Cintia Turella Di Stasi – Não sei as consequências de estarmos às 22h45, se 

existe multa, o que acontece? Só queria lembrar que o senhor foi super claro 

quanto a isso. 

 

Presidente – Só tenho mais um item, que é o do Boulevard. Este já está 

esclarecido pelo Presidente. 

 

Cintia Turella Di Stasi – Mas então vamos continuar em reunião? Nós podemos? 

 

Presidente – Claro. Vou colocar este em votação. 
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Cintia Turella Di Stasi – Está bom. Muito obrigada. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Dr. Manssur, posso me 

retirar? 

 

Presidente – Com muita honra, é sempre uma honra tê-lo aqui, Presidente. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Obrigado.  

 

Presidente – Com todas essas explicações, dando por encerrada a discussão, 

coloco em votação o pedido formulado pela Diretoria para locação de espaço e 

concessão de serviços de café a ser instalado no térreo da Sede Social, em área 

atualmente utilizada pela agência bancária do Bradesco, no valor mínimo de 

contrapartida mensal de R$15.000,00, e prazo de concessão de 36 meses, 

considerado obviamente o procedimento licitatório. 

 

Os que estiverem de acordo com este pedido de autorização, permaneçam como 

estão; os que forem contrários, queiram se levantar. (Pausa) Por expressiva 

maioria, está aprovado nesses termos.  

 

Finalmente, temos o último item. 

 

 

Item 9 - Apreciação do processo CD-03/2021, referente ao pedido formulado 
pela Diretoria, de autorização do Conselho Deliberativo para utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor estimado de até R$ 142.849,00, 
para executar obra de criação da Praça Boulevard da Sede Social. 

Presidente – Fui estudar a matéria, e vou pedir licença ao Engenheiro Gerson 

para secundá-lo em suas precisas considerações, é o local onde hoje, que é o 

local mais nobre do Clube, onde hoje tem a estufa de plantas e a Diretoria está 

pretendendo instalar um Boulevard. Sei que uma ilustre Conselheira, Sra. Maria 

Elisa Capellano, sempre atenta, me mandou um ofício, dizendo que esta obra já 

havia se iniciado. Tomei a liberdade, não somente pelo respeito à senhora, mas 

também porque este é um órgão de deliberação a priori e não a posteriori, de 

verificar se isso realmente ocorrera. E pude verificar que no início, que a senhora 

atentamente verificou, eram obras de mera manutenção, porque havia insetos, 

uma série de contratempos no local e a Diretoria praticara, segundo me 

informara, apenas esses atos de manutenção, para evitar esses insetos, e outras 

considerações fora da obra propriamente dita. A obra propriamente dita, o 

pedido de autorização, segundo o que me informaram, mas se a senhora 
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entender, poderão explicar, está vindo agora. O que houve antes e que a 

senhora, com a atenção que lhe é costumeira e com o zelo que lhe é peculiar 

enxergara, eram obras de manutenção para evitar uma série de 

comprometimentos com insetos e outras circunstâncias, enfim, naquela região. É 

isso que pude apurar e com muita hora e com muito respeito transmito à 

senhora. Mas a senhora poderá usar a tribuna, com muita honra. Só que antes 

da senhora está inscrito o Conselheiro Alexandre Fiore, se ele abrir mão. Abre 

mão? (Pausa) Não. Pediria sua brevidade, por favor, tendo em vista as 

determinações governamentais quanto ao horário, Conselheiro Fiore, até porque 

na sua belíssima intervenção anterior praticamente tivemos ideia da tese que o 

senhor está sustentando. 

 

Alexandre Fiore Weyand –... Na verdade vou seguir aqui o parecer da Comissão 

Permanente de Obras, que me surgiram algumas dúvidas. Na verdade a gente 

está aprovando algo que a meu ver já foi iniciado. Na verdade tinha visto aqui 

que isso era inclusive dito no próprio material que recebemos. Então, fica um 

questionamento em relação a isso, de aprovar uma verba de algo que já foi 

iniciado. Na consideração, eles falam que na PO de 2021 não foram previstos 

recursos para criação dessa praça. Então, novamente vejo que estamos 

aprovando uma obra que não vejo como urgência num momento que tínhamos 

que ter austeridade. É isso. Obrigado. Boa noite.  

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior (em aparte) – Você está com o processo 

completo aí? Não estou. 

 

Alexandre Fiore Weyand – Estou sim. 

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Não vi se fala para onde será transferido 

o viveiro. 

 

Presidente – Vou solicitar ao Presidente da Diretoria. Para a gente ser bem 

rápido e otimizar, ele indaga para onde será transferido o viveiro de plantas. 

 

Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Foi uma mudança, 

inclusive rápida, está atrás do Restaurante O Ponto, em local todo adequado e 

organizado.  

 

José Roberto Carneiro Novaes Junior – Obrigado. 
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Maria Elisa Cappellano – ... Primeiramente, Dr. Manssur, queria dizer que 

quando falei ali é porque concordo com o senhor, o senhor não tem ideia da 

honra que é participar de um Conselho presidido pelo senhor. Estava 

defendendo o contingenciamento, essa é uma coisa muito importante. Por isso 

insisti de vir aqui, primeiramente para esclarecer isso, que concordo que a gente 

tem que economizar, que não entendo a urgência de tudo isso. E pior, não 

entendo, a certeza que esse Boulevard seria aprovado é tão grande que a 

concessão foi votada antes de a gente aprovar o Boulevard, porque o Boulevard 

já está pronto, já está feito. Desculpe-me, o papel aceita tudo e as pessoas 

podem dizer que “Não, que a obra não foi iniciada, que lá tinha mosquito”. 

Então, se lá tem mosquito, a gente sabe como são as coisas, ali tem mosquito e 

aqui não tem? Porque agora falaram que o viveiro veio para cá, o mosquito 

continua aqui. Outra coisa, fiquei sabendo que esse viveiro foi implantado no 

Clube porque o Clube tinha um gasto muito alto, muito elevado na reposição de 

plantas, e aí foi uma questão de ser colocado o viveiro. Cadê o cálculo disso? 

Quero defender esta Casa, nós não estamos sendo tratados adequadamente, as 

coisas estão vindo para cá “Ah, se não der a gente desfaz”. Como assim, gente? 

Como é que vocês aceitam? Não vou viver para sempre, amanhã posso morrer 

de Covid, qual é o legado que vou deixar para este Clube como Conselheira? 

Aceitar não ter planejamento. Olha, desculpe-me, mas, assim, aprovar uma 

porção de obras com esse esqueleto no pires aqui, como assim? Como não 

terminam essa obra? Como a gente não está discutindo isso hoje? Estamos aqui 

em plena Covid, das 19h às 23h e estamos discutindo obras novas. Aí me falaram 

“Ah, mas tem muita gente vindo ao Clube”. Realmente, aqui é um pulmão, a 

gente precisa vir para cá para poder sair de casa. Então, não tem Tênis mais para 

a gente ficar, aí vai ter obra aqui, vai ter obra ali, vai ter obra no Alameda. Gente, 

sério, será que um planejador, não sou engenheira, mas para você planejar uma 

obra na sua casa, se você vai fazer uma obra no quarto tem que saber onde vai 

pôr quem dormia naquele quarto. Onde a gente vai pôr as pessoas? Estamos em 

plena pandemia, em plena Covid, não terminamos uma obra importantíssima, 

aprovada aqui. Aí a gente vem aqui e fala que “Estou preocupado com Covid”. 

Ninguém está preocupado com contingenciamento? É sério, somos Conselheiros. 

Aprendi com minha mãe que se fosse eleita por uma pessoa eu teria que honrar 

essa uma pessoa que me elegeu. Tem que pensar no sócio, não tem essa 

urgência. Perguntei aqui, ninguém me respondeu qual é a urgência. Todas as 

perguntas que fiz não me foram respondidas, não foi respondido se o 

patrocinador sabia, mas a gente aprovou assim mesmo. O que a gente veio fazer 

aqui? E estou defendendo esta Casa porque posso ir embora amanhã, posso não 

ser nem reeleita, mas muitos vão continuar. Se esta Casa não tem força para a 

Diretoria, vai dizer amém! Porque estamos dizendo amém para esse Boulevard, é 
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só isso que a gente veio fazer aqui, ficar até às 23h, a gente veio aqui dizer 

amém, só isso. Porque a certeza que seria aprovado era tão grande que, de 

novo, colocaram a concessão antes do Boulevard. Então, vocês desculpem-me, o 

que estou falando aqui é porque somos todos iguais, somos todos Conselheiros e 

o Conselho tem importância sim, o Conselho não é um lugar de dizer amém. 

Temos aqui o Dr. Manssur, nosso Presidente que, de novo, me honra muito ser 

Conselheira na sua gestão. E gostaria que entendêssemos o nosso papel, a gente 

não pode deixar isso acontecer. Como é que no meio da pandemia, com tanto 

problema que a gente está observando, vem aqui ficar aprovando obra com 

urgência. Qual é a urgência?  Não tem mais espaço. Obrigada. Era o que tinha a 

dizer e desculpe-me novamente, Dr. Manssur. Boa noite. 

 

Presidente – Vou pedir também que o Presidente, diante desse pronunciamento 

se manifeste, dando as explicações do órgão Executivo ao órgão Legislativo, por 

favor. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – ... Em primeiro lugar gostaria de endossar o 

quanto é difícil ser um Presidente deste Clube tanto na área diretiva quanto 

executiva e parabenizo aquele que tem a coragem de ir à frente e enfrentar as 

dificuldades que os demais anos nos deram de herança para se corrigir. Não é 

fácil pôr todo um Clube para caminhar com essa pandemia com todo esse 

otimismo, com toda essa coragem de não parar. Não estamos aqui para parar. 

Sinto muito ter que discordar da minha querida e muito querida Conselheira que 

amo de paixão, Maria Elisa Cappellano, com suas razões, mas discordo 

plenamente de que tem que parar o Clube por conta de uma série de fatores que 

alguns grupos podem considerar um abuso, um absurdo. Não é um abuso um 

Clube de 39 mil sócios, que graças a Deus os 39 mil nunca chegaram aqui ao 

mesmo tempo, porque o dia que vierem nós teremos um problema seriíssimo. 

Não estarei aqui para ver isso, porque provavelmente não tenha tantos anos 

assim para poder enfrentar as grandes mudanças que vamos ter. O Clube não 

volta mais atrás e nem o mundo volta mais atrás com o que temos para receber 

daqui para frente. Tudo agora vai ser daqui para frente na área virtual e vocês 

hão de convir que estamos numa situação de bi situações, virtual e presencial. 

Temos que fazer disso as duas formas aqui no Clube. Nós vamos passar a 

frequentar o Clube também com os nossos amigos na área virtual. Vou ver filmes 

virtualmente, vou assistir a espetáculos e shows virtualmente, vou ter a parte 

social evoluída neste momento. E estamos fazendo isso. Olha, não importa em 

que espaço esteja, em que posição política esteja, sou a que nasci no Clube e vou 

defender o associado e os votos que recebi desses 35 anos como Conselheira, 

que ainda estou Conselheira, e agora também vou retomar minha posição de 
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Diretora, por isso estou aqui para falar que o Clube não pode parar. Sinto muito, 

mas o Clube tem que andar, sim, com obras. E sou contra dizer que este Clube 

não tem espaço. 7,5 alqueires de espaço é espaço para caramba. Temos uma 

Sede Social, temos um Centro Esportivo que foi feito para ser Centro Esportivo. 

Parabéns, Ivan, tem que voltar a ser o Centro Esportivo, porque é lá que tem que 

acontecer os eventos esportivos e não ter que adentrar pessoas que não são 

sócias no Clube inteiro e frequentar o Clube todo, para lanchar, comer e passear 

enquanto vai assistir a um jogo. Foi feito para isso. A portaria da Hans Nobiling 

foi feita para ter acesso para assistir aos jogos e eventos esportivos. Aquele 

prédio feito na época do meu pai, que já faleceu, e outras pessoas, foi feito com 

essa visão, é o Centro Esportivo. O Centro Cultural Recreativo foi feito com a 

portaria para ter teatro e a presença de pessoas de fora adentrar e ir embora 

pelo mesmo lugar, pela Tucumã nº 600. E assim tem que ser, o Clube está uma 

colcha de retalhos. Aí vem alguém que quer dar aula de alguma coisa, fala “Posso 

ter uma sala de aula para dar aula de dança”? Sou Diretoria de Dança, e aí se 

abre a sala de aula, porque ele vem com a família, com os filhos, amigos e dá 

aula de dança no Clube. Recebe por isso, terceirizado, 60% é para ele e 40% fica 

para o Clube. Estamos numa colcha de retalhos de pessoas usando, usurpando 

de seu poder de fazer alguma coisa no Clube à custa do próprio Clube, sem pagar 

água, luz, condomínio, IPTU, o funcionário e todas as regalias, estacionamento 

que pode ser com segurança, estacionar aqui dentro, comer aqui dentro. Pessoas 

que ganham R$20, R$30.000,00 por mês para ser personal, ficar o dia inteiro e 

sócio do Clube. Abrimos tantas brechas que hoje não dá para voltar atrás. O 

associado às vezes também é funcionário do Clube. A gente tem áreas com sete 

funcionários ganhando R$50.000,00 por mês, estou falando de um exemplo, 

imagina os demais, quando você abrir e começar a pesquisar o que acontece, 

todos os departamentos. E temos uma CLT, 1.900 funcionários em CLT, como a 

gente manda embora um departamento e vai agora terceirizar daqui para frente. 

Porque estamos chegando a isso, vamos chegar a um ponto que vamos ter que 

pôr, não vamos dar conta de ser especializados em todas as áreas. Não consigo 

ser uma excelente profissional física, uma excelente técnica, uma excelente 

profissional de área esportiva ou de dança. Não dá, ninguém é especialista em 

tudo, alguém vai ter que tomar conta de certa área, e como vamos fazer. Tem 

que dar mão e tem que abrir brecha para que o Clube se profissionalize. Uma 

hora vai virar uma empresa? Vai. Vai ter Diretor profissional? Vai. Não teremos 

outra opção daqui a pouco. Então, gente, não pode parar. Sinto muito, vai ter 

obra. Vamos ter que deslocar área administrativa para área administrativa, área 

esportiva para área esportiva, área social tem que ter. Temos gente em vários 

espaços, violão, piano, línguas, e onde enfia tudo isso? Atrás do palco do teatro? 

Não tem lugar, tem que arrumar a Casa. Não dá, está arrebentando a parte de 
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iluminação, precisa trocar. Não tem ar condicionado adequado, precisa arrumar. 

É o ponto mais caro da cidade de São Paulo, o metro quadrado mais caro da 

cidade de São Paulo, quiçá, realmente quem antecipou aqui na palavra, da 

América Latina. Vamos valorizar, sou a favor de toda e qualquer mudança. 

Estimula o atleta, estimula o associado. Venho aqui com prazer e vejo 

maravilhosamente esse jardim cuidado, arrumado, adequado para eu sentar. 

Crianças que não tem lugar onde colocar, o bebezinho com moisés ou seu 

carrinho, que vira um estacionamento na frente da Escolinha, um 

estacionamento de carrinho de criança na frente da piscina. Senhores que 

dormiam na siesta, onde vamos enfiar? Eles dormem depois que almoçam no 

Clube, passa o dia no Clube, terceira idade. Fica aí. Agora se tira os lugares, 

vamos colocar em outro espaço. Vai ter bangalô? Sei lá. A Sauna vai virar um 

SPA? Vamos virar um SPA. Vamos evoluir sim, tem que melhorar, o Clube tem 

qualidade de serviços, o Clube é pago por essa qualidade, o associado paga caro 

pela qualidade, ele exige a qualidade. Não vou admitir que ele venha aqui e vá 

ter um serviço de 5ª categoria. É isso que tinha para dizer. 

 

Marcelo Giordano Beyruth (em aparte) – ... Conselheira, obrigado pelo seu 

discurso. Queria explicar uma coisa, ninguém pediu para parar, pedimos para 

postergar. Tenho duas perguntas para fazer agora com o aparte. A senhora 

continua com sua vida normal, indo a festas e encontrando amigos, dançando 

com as amigas e viajando para outros lugares? 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Obviamente que não, mas continuo vindo ao 

Clube Pinheiros sim. 

 

Marcelo Giordano Beyruth – Obrigado. Segunda pergunta. A senhora também 

concorda em a Diretoria começar uma obra sem autorização do Conselho e vir 

aqui somente para chancelar a obra que já começou?  

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – A Diretoria tem o dever e o poder, como 

Diretor, de ir adiante do seu trabalho, ela está dentro das condições que estamos 

dando a ela. E ela sabe que tem até o limite de onde ir. Apesar de tudo isso, ela 

ainda é transparente em nos trazer tudo isso, porque ela tem toda liberdade de 

fazer esse tipo de serviço, faz parte da Diretoria. 

 

Presidente – Me permita, Conselheira? 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Pois não. 
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Presidente – Dr. Beyruth, essa é uma colocação ao Conselho, porque fica 

parecendo que somos meramente chanceladores do que vem do Executivo. E 

não é isso. Dei as explicações que recebi. Gostaria apenas de lembrar que 

quando tive a honra, em breve essa honra retornará, de estar ao lado dos 

senhores nesta plateia, de verificar em gestões operosas, operosíssimas, que 

marcaram história nesta Casa e que sustentaram que em determinada obra, e o 

exemplo é análogo, não foi possível trazer um eventual complemento desta 

obra, porque estava em curso e a reunião do Conselho iria demorar, precisaria se 

utilizar de verba de Investimento e que é de autorização do Conselho. E todos 

nós, aplaudindo este brilhante Presidente, dissemos que realmente a obra não 

poderia parar. E que nada impede nesta emergência de ela vir. Não estou 

dizendo que a obra estava em andamento, mas estou dando apenas o exemplo, 

e a obra estava em curso, que ela poderia vir e nós, presente o princípio da 

utilidade e o princípio de que mesmo praticado de outra forma atinge os 

objetivos que é o interesse social e o bem comum, isto pode ser perfeitamente 

sim chancelado pelo órgão colegiado. O mero formalismo é garantia, mas ele não 

se presta ao ponto de asfixiar o direito do associado de ver realizada 

determinada obra. Em janeiro ela viria, tivemos que adiar pela pandemia. Ela 

veio hoje como obras em manutenção, se o Conselho recusar aquilo que foi feito 

e houver responsabilização deverá ser ressarcido. Se o Conselho autorizar, houve 

uma ratificação que sanou esta eventual irregularidade. O que não se pode é se 

pegar em alguns pontos para tentar caracterizar alguma inércia da Mesa do 

Conselho ou que ela simplesmente deixou passar. É com o máximo respeito que 

faço essas considerações.  

 

Marcelo Giordano Beyruth – Sr. Presidente, com todo o respeito, o senhor está 

certíssimo no que está falando, só que hoje temos vários meios via internet, o 

senhor poderia ter convocado uma reunião especificamente com todos os 

Conselheiros via internet para a Diretoria passar. 

 

Presidente – A próxima reunião, se Deus me der força, ela será semipresencial, 

como falara no início, porque esta é a realidade presente hoje. Não posso expor 

a saúde e a dignidade da vida humana, princípios fundantes à Constituição, em 

risco, embora a causa seja legítima, que é o bem-estar desta Casa, que é a Casa 

dos nossos filhos, é extensão dos nossos lares. 

 

Alexandre Fiore Weyand (em aparte) – Durante a sua explanação você 

comentou sobre que o Clube não pode parar, desculpe-me o termo, você disse 

que não vai estar aqui quando estaremos com 39 mil associados tudo 

frequentando ao mesmo tempo. A meu ver o trabalho desta Casa e o trabalho do 
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Conselheiro não é trabalhar apenas para os sócios do presente, mas para os 

sócios do futuro, para as próximas gerações. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Minhas netas estão aí para frequentar. 

 

Alexandre Fiore Weyand – Muito bem. Então, assim, nós estamos num 

momento que estamos com 14 milhões de desempregados, estamos com 39 mil 

associados. Quando estamos falando que o Clube não tem que parar, ele não 

tem que parar, só que temos que ter prioridade nas questões das obras. É esse o 

ponto que queria trazer à discussão. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – O Clube está preparado para isso, desculpe-

me, não sei o seu nome. 

 

Alexandre Fiore Weyand – Alexandre Fiore. 

 

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – ... Alexandre, é o seguinte, nós temos um 

privilégio, esta Casa, este lugar que a gente frequenta é privilegiado, nem 

podemos dizer que não, porque é. As nossas dificuldades são muito pequenas 

porque o Clube tem respaldo e tem Fundo garantido até o final deste ano, 

felizmente temos um Fundo que nos garante muita coisa, não está saindo do 

bolso do seu colega, do seu bolso, do seu filho ou de alguém mais, estamos 

respaldados. Essa é a garantia deste grande Clube que estamos, graças a Deus. 

Obrigada.  

 

Presidente – Posso colocar em votação? 

 

Um Senhor Conselheiro, que não foi identificado pela taquigrafia, nem no 

videoteipe – Por gentileza, Presidente, acho que essa matéria já está, né... 

 

Presidente – Vamos colocar em votação. É o último item da Ordem do Dia, vou 

pedir a colaboração dos senhores, que “A Voz do Conselheiro” é uma das coisas 

mais importantes e não a mais que temos aqui, mas infelizmente não vamos 

podê-la cumprir hoje e nem o assunto Várias, com a compreensão dos senhores. 

O último item da Ordem do Dia refere-se ao pedido formulado pela Diretoria, de 

autorização do Conselho para utilizar recursos do Fundo Especial no valor 

estimado de até R$ 142.849,00, para executar obra de criação da Praça 

Boulevard da Sede Social, onde hoje se encontra a estufa das plantas. Os ilustres 

Conselheiros que estiverem de acordo com essa proposta, permaneçam como 

estão; os que forem contrários, queiram se levantar. (Pausa) Os senhores podem 
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verificar que por expressiva maioria está aprovada esta autorização. 

Compareceram cento e sessenta e nove Conselheiros. Agradeço a presença de 

todos. Espero em março encontrá-los semipresencialmente, virtual e 

presencialmente. Muito obrigado pela atenção. 

 

Observações:  

1. Na forma do disposto no artigo 69, do Regimento Interno do Conselho 

Deliberativo, foram apresentadas as seguintes declarações de voto: 

a) “Excelentíssimo Presidente do Conselho Deliberativo Dr. José 

Mansur – Os Conselheiros abaixo assinados, vem por meio desta, solicitar 

que conste em ata a declaração de voto contrária a aprovação do item 4. 

Execução da Nova Escada de Acesso da Lanchonete Alameda, em função 

dos inúmeros problemas apresentados as manifestações e não explicados 

pela Diretoria, principalmente a supressão dos exemplares arbóreos. 1) 

Luciana Pastore Antonio 344777-00, 2) Marilena S. Queiroz 2427000, 3) 

Mario Montenegro Gasparini 3.555.9000, 4) Luciane de Camargo Mello 

363.875.00, 5) Igor G. Kalassa 37854100, 6) Arnaldo Luiz Q. Pereira 1-

55258-00, 7) Maria Carolina B Bolzan Piovesan 38736900, 8) Wilma 

Gonçalves 50005200, 9) Luciano Lazzarini 365125-00, 10) Renato Lazzarini 

36355000, 11) Sergio Lazzarini 2286800, 12) José Paulo de C. Mello 

22805000, 13) Cleide F. Marrese 232418-00, 14) Guilherme G. Beyruth 

364247-00, 15) Maria Elisa Cappellano 342405-00, 16) Eduardo Ribas O. 

Machado 35912500, 17) Bruno Cappellano A de Carvalho 36946600, 18) 

José Roberto C. Novaes Jr. 23050900, 19) José Julio B. Veiga Jr 36977800, 

20) Marcelo Augusto Barbieri 36675700, 21) Marcelo Viggiano Pereira 

385587-00, 22) David Alexander Olieira 364428-00, 23) Roberto Cappellano 

34236-00, 24) Sergio Gasparini 369082-00, 25) Claudio Vita Neto 

36560000, 26) Angel Ibañez 267166638-19, 27) Alexandre Fiore Weyand 

36368700, 28) Afonso Figueiredo 2.32688, 29) Marcelo Giordano Beyruth 

364134/00, 30) Carlos eduardo Porto Monaco 35971300, 31) Dulce A 

Avancini 20077100, 32) Heitor F. Tonissi 366371.00, 33) Alessandra P. 

Fachada Bonilha 37218000, 34) Samir Salim Daher, 35) Peter A. Burmester, 

36) Cintia T di Stasi 23486600, 37) Antonio di Stasi 23486300, 38) André 

Montoro 227 255 00, 39) Viviane Gonçalves 36824600, 40) Celio Cássio dos 

Santos 3.50315.00, 41) Paulo Sergio U.F.F. de Camargo 370568-00, 42) 

Marcos Paulino 254411-00 e 43) Juliano Toloza”; 

b) “Sabedor da pressão financeira sobre os socios e 

consequentemente sobre o orçamento do nosso clube ; entendemos nao 

ser a hora para gastos que podem aguardar. Isto posto votamos contrários 
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a aprovação dos itens 2 ,3,4,5,6,8 e 9 - da pauta.” a) Conselheiro Luiz 

Eduardo Fernandes. 

 

Matéria apresentada por escrito pelo Conselheiro Francisco Antonio Vassellucci 

Filho, para inserção no item Várias: 

"Excelentíssimo Presidente do Conselho Dr José Manssur a quem eu 

comprimento em nome da mesa, Presidente Ivan Castaldi a quem eu 

comprimento em nome da Diretoria, Conselheiros, Conselheiras, funcionários e 

sócios.  Em primeiro lugar externo o meu total apoio a decisão comunicada hoje 

ao plenário do Conselho, de buscar uma solução sustentável para que possamos 

voltar a ter de forma continuada nossas reuniões de Conselho a partir de agora. 

A decisão de proporcionar a partir de Março reuniões semi-presenciais, onde 

quem quiser ir ao clube se fazer presente poderá fazê-lo normalmente, mas 

quem não se sentir a vontade poderá continuar exercendo o seu mandato e 

participando ativamente da reunião de Conselho de forma virtual e segura 

através de uma plataforma tecnológica, é mais do que necessária e bem vinda. 

Eu particularmente fiquei muito incomodado com a postura passiva da 

Presidência do Conselho na gestão anterior, que decidiu simplesmente cancelar 

as reuniões por meses sem procurar viabilizar soluções para que as mesmas 

ocorressem de outra forma, como fizeram outras Associações e Entidades, se 

adequando a pandemia e permitindo ao Conselho cumprir seu importante papel. 

 O Conselho não pode se eximir de suas funções como fez, perdendo quase um 

ano de legislatura com propostas e assuntos pertinentes sendo engavetados 

enquanto o associado ficava sem representação. Somos representantes do corpo 

associativo, temos a responsabilidade para com aqueles que nos elegeram seus 

representantes e por isto parabenizo vossa Senhoria Dr. Manssur pela prontidão 

com que toma esta decisão logo no começo de 2021, no começo de seu novo 

mandato, procurando corrigir esta situação. Venho aqui hoje dar publicidade e 

agradecer pessoalmente ao gentil acolhimento do Presidente Ivan Castaldi que 

recebeu uma Comissão de Conselheiros representando toda a Chapa Unidos pelo 

ECP para discutir a falta de isonomia na condução de atividades esportivas em 

situações similares durante a pandemia. A frequência do clube caiu muito pois 

nossos sócios, em sua maior parte assíduos frequentadores de atividades 

esportivas, estão sendo forçados a buscar soluções alternativas para sua prática 

esportiva, descontentes que estão com os protocolos vigentes. Os Conselheiros 

da Chapa Unidos pelo ECP também estão incomodados com estes protocolos. 

Estudamos os protocolos da Prefeitura e Governo Estadual desde o começo da 

pandemia, além dos protocolos do COB, da ACESC e recomendações do Sindi-

clube.  Mais do que isto, nos dispusemos a verificar como clubes co-irmãos estão 

lidando com a situação assim como verificar a prática em parques e ruas de São 
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Paulo. Clubes diferentes estão assumindo protocolos diferentes. Vários clubes 

permitem por exemplo rachas de futebol e outros esportes em equipe e alguns 

estão voltando com seus campeonatos internos. O mesmo está ocorrendo na 

várzea e em parques da cidade, onde hoje é mais comum encontrarmos 

praticantes de esportes sem máscaras do que com máscaras. Em virtude disto, 

nossa conclusão enquanto grupo, é que nada justifica continuarmos com a falta 

de isonomia na prática de esportes que ainda temos hoje dentro do clube, sem 

tentarmos uma solução mais coerente. Não dá mais para ver os esportes de areia 

sem máscaras, idosos jogando sem máscaras o racha de basquete de Sábado, 

enquanto praticantes de corrida na pista continuam sendo obrigados a usar 

máscara e os campos de futebol se mantem fechados para rachas e 

campeonatos, com as traves sendo retiradas dos campos e nossas crianças não 

podendo ter o treino de futebol a que estão acostumadas e sem 

máscara. Enquanto dirigentes, estamos aqui para defender os interesses do 

associado do E.C.P. e lutar por eles. Para nós está claro que o que não é proibido 

é permitido e que não há uma situação clara para os clubes sócio esportivos, que 

mal foram considerados em sua natureza e particularidades nas medidas 

adotadas por autoridades. Por isto entendemos que todo associado ou atleta do 

clube deve ter o direito de praticar sua atividade física sem o uso de máscara, 

principalmente ao ar livre. E que a ênfase deve ser em cima de distanciamento e 

higienização com a obrigatoriedade de uso de máscaras para todos os associados 

que não estiverem realizando atividade física / praticando esportes ou se 

alimentando quando sentados em mesas de bares e restaurantes. Debatemos o 

risco de multas que até aqui foram recebidas em virtude de sócios que estavam 

sem máscaras e sem praticar esportes, e a necessidade de judicializar a questão 

se assim for preciso para defender o interesse do corpo associativo que quer 

frequentar o clube e praticar seu esporte sem a inconveniência do uso de 

máscara. O Presidente Ivan nos escutou e comentou de seu desconforto em 

assumir a responsabilidade por mudar os protocolos considerando a pandemia e 

todas as suas sérias implicações. Nós entendemos isto. E propusemos então que 

as Comissões Permanentes de Higiene e Saúde, Esportes e Jurídicas do Conselho 

fossem consultadas para darem seus pareceres e o assunto se necessário, fosse 

levado a deliberação no Conselho, para que de forma solidária tomássemos uma 

posição, assim a responsabilidade seria compartilhada entre Diretoria e 

Conselho. O Presidente Ivan aceitou nossa proposta e estaremos então 

encaminhando em breve, sugestões de forma objetiva as Comissões 

Permanentes mencionadas, afim de buscar uma mudança nos protocolos e 

atender as demandas de um clube com o DNA esportivo do Esporte Clube 

Pinheiros. Aproveito para anexar a carta que nosso grupo encaminhou a 

Presidência do Esporte Clube Pinheiros para quem possa interessar a leitura. 



75/75 
 

Grato pela atenção.” (A carta referida pelo Conselheiro Francisco Antonio 

Vassellucci Filho encontra-se à disposição para consulta na Secretaria do 

Conselho Deliberativo e fará parte integrante desta Ata). 

 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ÀS 23:10 HORAS. 
 
 

* * * 

 

 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 714ª Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 19 de abril de 2021. 
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