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palavra do presidente do ConselHo deliBerativo

Em 19 de julho, realizou-se 

Sessão Excepcional do Conselho 

Deliberativo do Esporte Clube 

Pinheiros, por mim convocada, 

em caráter de urgência, com o 

fito de propiciar aos Conselheiros 

a análise e debates relacionados 

com o processo administrativo 

que tramita no Condephat (órgão 

ligado à Secretaria Estadual da 

Cultura) visando o Tombamento do 

“Salão de Festas, da Sede Social, 

do Conjunto Edificado das Piscinas 

e Trampolim, a Aleia de Palmeiras 

e áreas envoltórias”.

É que recentemente o ECP, por seu 

Departamento Jurídico, a partir de 

pesquisas relacionadas, suscitadas 

em razão de notícias informais 

recebidas, teve conhecimento 

da pretensão do Condephat, 

secundado por alguns associados, 

de proceder ao Tombamento 

das edificações e áreas referidas, 

acreditando guarnecerem valor 

histórico e arquitetônico.

A Presidência da Diretoria, com 

a Diretoria do Patrimônio e a 

Diretoria Jurídica, com minha 

estreita colaboração, permissa 

venia, e de atuante conselheiro 

(prefere não ser nominado), 

logrou adiar reunião preliminar 

do Conselho do Condephat, 

designada para o fim de junho, que 

poderia acarretar no Tombamento 

Provisório e consequentemente 

no impedimento, ainda que de 

natureza precária, da livre gestão 

do patrimônio pinheirense. Ainda 

não há data designada para 

outra reunião, sobre o assunto, 

do Conselho do Condephat. 

Provavelmente será precedida de 

Audiência Pública a respeito.

Não se desconhece, por certo, 

as importantes repercussões 

e impacto que pretendido 

Tombamento acarretaria para todo 

o Corpo Associativo e patrimônio 

do Esporte Clube Pinheiros. 

Nesta esteira reuniu-se o Conselho 

Deliberativo do ECP, como dito, 

em 19/07/2016. A sessão iniciou-se 

com importantes informações e 

esclarecimentos do Presidente da 

Diretoria, Eng. Roberto Cappellano 

que, de maneira técnica e 

exauriente, dissertou sobre a 

matéria. Em seguida deu-se início 

aos elevados e cordiais debates 

patrocinados pelos Conselheiros 

que demonstraram profundo 

entendimento e conhecimento 

de causa, decorrentes de estudos 

previamente realizados. 

Merece aqui destaque a lúcida e 

esclarecedora manifestação do 

i. Conselheiro Dr. Pedro Paulo de 

Salles Oliveira que conta 90 anos 

de idade, a partir de experiência 

e conhecimentos próprios. O Dr. 

Pedro Paulo foi ovacionado pelo 

Plenário, em singular distinção. 

Por fim, esgotados os debates e 

informado o Plenário, deliberou 

o Conselho Deliberativo, 

por esmagadora maioria de 

votos (apenas 2 conselheiros 

posicionaram-se contrariamente), 

representando o Corpo 

Associativo, mandar expedir 

FRANCISCO CARLOS 
COLLET E SILVA
presidente

“Quem não luta pelos seus direitos não é 
digno deles”. (Rui BaRBosa)

Resolução, para conhecimento 

público, inclusive do Condephat, 

dando conta que o ECP é contrário 
ao Tombamento, a qualquer título, 
de toda e qualquer edificação ou 
área de sua propriedade.

Acresce ainda dizer, por oportuno, 

que as Reuniões do Conselho 

Deliberativo estão sendo 

transmitidas, em tempo real, 

através da internet, no site do 

ECP, mediante a digitação dos 

respectivos números de matrícula 

e senha, propiciando, assim, aos 

Associados do ECP facilmente 

acompanhar, pari passu, as 

matérias submetidas ao crivo 

dos Conselheiros e respectivas 

atuações e posicionamento.

“Desistir não é nobre. E arduamente, 

não desistimos.” 

(Caio Fernando Abreu)


