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P A L AV R A  D O  P R E S I D E N T E  D O  C O N S E L H O  D E L I B E R AT I V O

Caros Pinheirenses,

Em 17 de dezembro último, por meio de reunião extraordi-
nária a qual não estava inicialmente prevista no calendário 
oficial, o Conselho Deliberativo se reuniu para discutir e de-
liberar acerca de propostas para a revitalização de nosso 
Salão de Festas, um antigo anseio dos associados. 

A referida reunião, realizada às vésperas das festas de 
final de ano, tinha caráter de extrema urgência. 

Isso porque, para aqueles que não sabem, nos últimos 
anos o Clube esteve sob constante ameaça de ter parte de 
seu patrimônio tombado, tanto na esfera estadual, através 
do Condephaat, como também na esfera municipal, por 
meio do Conpresp.

O Conselho Deliberativo, já em 2016, havia se manifestado 
totalmente contrário a qualquer tombamento, por meio de 
resolução específica e vinculante, posto que o Clube detém 
todas as condições para gerir seu próprio patrimônio da ma-
neira que melhor aprouver ao corpo associativo, como, aliás, 
já vem fazendo exemplarmente nos últimos 119 anos. 

Ocorre que ainda assim, alguns poucos, visando unica-
mente interesses particulares em detrimento da coletividade 

pinheirense, perseveram no lamentável intuito de tombar parte 
de nosso Clube.

Por isso, cônscios de suas responsabilidades, Diretoria e 
Conselho Deliberativo uniram forças e trabalharam para que 
um projeto de revitalização pudesse ser elaborado, esco-
lhido e protocolado nos órgãos competentes, medida esta 
necessária para afastar o risco iminente de nova tentativa 
de tombamento. 

Neste intuito, a Diretoria enviou ao Conselho Deliberativo 
quatro projetos previamente selecionados após concurso 
específico, com diferentes escopos arquitetônicos e graus 
de intervenção no salão existente.

Após várias horas de importantes debates e explana-
ções, os 165 Conselheiros presentes democraticamente 
votaram, sendo que o projeto escolhido venceu com mais 
de 70% dos votos. 

Deixo um especial agradecimento a cada um dos Conse-
lheiros que puderam comparecer à reunião e honraram o man-
dato que receberam do corpo associativo.

Um forte abraço.


