
ATA  RESUMIDA  DA  417ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 1996.

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e seis, em segunda convocação, às 20h30m, com cento 
e sessenta e um Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidência              : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidência     : Sérgio Lazzarini
Primeiro Secretário: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretária: Dulce Arena Avancini

3) EXPEDIENTE
Presidente -  Instalou a reunião,  determinando a execução do Hino do ECP e o recolhimento do livro de 
presença no horário marcado para início dos trabalhos em segunda convocação. Observou que, na medida do 
necessário  faria  referência  a  obrigações,  prazos  e  outras  lembranças  de  ordem  estatutária  e  regimental 
importantes aos novos Conselheiros. Chamou para tomar posse os Suplentes convocados, a saber:  Grupo A: 
Milton Rolfsen, Mário Fúlvio da Cunha Del Picchia, Oswaldo Cocchi e Pedro De Camillo Netto; Grupo B: 
Djalma Funaro, Waldir Lachowski, João Bachin Neto, Johann Koch, Amarilis Pacheco Orsi, Marciano Araújo 
Neto,  Maria Angélica Masagão Prochaska, Antonio Inserra Júnior,  Mário Marrese, Luiz Eugênio de Jesus 
Espoladore,  Ralph  Jordan,  Joaquim de  Sá,  Marcelo  Favalli,  Osmar  Carecho,  Cláudio  Damasceno Júnior, 
Walter da Silva Bacelar de Barros, Antranik Akrabian, Luiz Sérgio Xavier, Cláudio César Lopes de Almeida 
Curtinhas,  Nelson  da  Cruz  Santos,  Paulo  Afrânio  de  Asevedo,  Fernando  Pupo  de  Campos  Maia,  Fotios 
Apostolopoulos, José Carlos Rizzo Mirisola Júnior e Peter Alfredo Burmester.

Milton Rolfsen - Designado pelo Sr. Presidente, leu o Compromisso de Posse, acompanhado pelos demais.

Presidente - Declarou empossados no cargo de Conselheiro os Suplentes que estavam presentes. (Ausentes os 
Srs. Mário Fúlvio da Cunha Del Picchia e Osmar Carecho). Em nome da Mesa do Conselho, propôs voto de 
pesar pelo falecimento da Sra. Magnólia Soares de Moraes, mãe do Sr. Orlando Mauro Soares de Moraes, 
Membro Efetivo do Conselho Fiscal.

Primeiro Secretário - Explicou ao Cons. Alberto Caruso que a posse dos Conselheiros eleitos é automática, na 
primeira reunião após a eleição, independentemente da presença, conforme define o Regimento Interno.

Presidente - Propôs votos de pesar pelo falecimento da Sra. Francisca Santana de Lima, mãe do  Diretor de 
Promoções Sociais, Cons. Synésio Alves de Lima, tendo subscrito este voto os Cons. Apparecido Teixeira e 
José Manssur, bem como pelo falecimento da Sra. Vera Lúcia Zemlczki, filha do funcionário Antonio Carlos 
Xavier, Assessor Jurídico, aprovado.

Sérgio Salles - Propôs voto de pesar pelo falecimento do Sr. Líbero Zanussi, pai do associado Alfredo Zanussi, 
aprovado.

Primeiro Secretário - Informou o recebimento de carta da Diretoria, sobre a nomeação de Diretores, a saber: 
Sérgio Fuchs Calil, Assessor de Planejamento; Antônio Toloza de Oliveira e Costa Filho, Diretor de Segurança 
e de Portarias  e Estacionamento; Hugo Ulbrich Júnior,  Diretor de Serviços Gerais; José Roberto Carneiro 
Novaes, Diretor de Higiene e Saúde; José Terra Valverde, Diretor de Relações Esportivas; Paulo Palo, Diretor 
de Suprimentos; Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, Diretor de Serviços Jurídicos; Walter Carvalho Silva, Diretor 
de Relações Sociais; Vicente Cucé Pavone, Diretor Adjunto de Controladoria Financeira; Raphael Falcone e 
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Antonio Júlio  Martins Lemos, ambos Diretores Adjuntos de Segurança,  Portarias  e Estacionamento; Nelly 
Mourão Netto,  Diretora Adjunta de Serviços Gerais;  Roberto Höfling, Diretor  Adjunto de Planejamento e 
Obras;  Victor  Américo  Cucé,  Diretor  Adjunto  de  Higiene  e  Saúde;  Dulce  Magnanini  Auriemo,  Diretora 
Adjunta de Promoções Culturais; Mário Fittipaldi, Diretor Adjunto de Relações Educacionais; Maria Cristina 
Nogueira Sá Pikielny, Diretora  Adjunta  de  Teatro;  Francisco Lopes Júnior.,  Diretor  Adjunto de  Iniciação 
Esportiva; Antonio Moreno Netto,  Diretor Adjunto de Futebol Menor; Gladys Bechara Demétrio,  Diretora 
Adjunta de Condicionamento Físico; Ivan Gilberto Castaldi Filho, Diretor Adjunto de Recreação Esportiva; 
Francisco Del Posso Games, Diretor Adjunto de Suprimentos; Michel Arkie, Diretor Adjunto de Bolão; Carlos 
Roberto  Sá de Miranda Bório, Diretor Adjunto de Ginástica Olímpica; Reinaldo Fernando Campos, Diretor 
Adjunto  de  Handebol;  Arnaldo  Luiz de  Queiroz  Pereira,  Diretor  Adjunto  de  Judô;  Waldemar  Antonaccio 
Júnior, Diretor Adjunto de Natação; Wilma de Almeida Gonçalves, Diretora Adjunta de Saltos Ornamentais; 
Nelson Aranha Cagno, Diretor Adjunto de Tênis; Diego Mendes Castro, Diretor Adjunto de Boliche; Osmar 
Rocha,  Diretor  Adjunto  do  Departamento  de  Veteranos;  e  Nilde  Conceição  Rainho,  Diretora  Adjunta  do 
Departamento Feminino. Comunicou, também, a composição das seguintes Comissões Permanentes: Financeira 
-  Presidente:  Adriano Amaral  Resende,  Vice-Presidente:  Marco Antonio Senise Gereto,  Secretário:  Carlos 
Eduardo Pinto e Silva, Membros: Luís Eduardo Dutra Rodrigues e Fernando Silva Rohrs; Jurídica - Presidente: 
Antonio Alberto Foschini,  Vice-Presidente:  José Manssur,  Secretário:  Evandro Antonio Cimino, Membros: 
Hermenegildo Valente e Antonio de Souza Corrêa Meyer; Saúde e Higiene - Presidente: Qamal Elias Donato, 
Vice-Presidente:  Pedro  Guilherme de  Vergueiro  Lobo,  Secretário:  Geraldo  de  Oliveira  Couto,  Membros: 
Antonio Avelino e Waldir  Lachowski;  Obras - Presidente:  Arnaldo Osse Filho, Vice-Presidente: Mário de 
Britto Pereira, Secretário: Marcelo Amarante Mendes Filho, Membros: Luiz Dias Patrício Júnior e Reinaldo 
Pinheiro  Lima;  Sindicância -  Presidente:  Ovídio  Lopes  Guimarães  Júnior,  Vice-Presidente:  José  Roberto 
Coutinho de Arruda, Secretária: Maria José Villaça, Membros: José de Barros e Edmundo Comino; Veteranos - 
Presidente:  Luiz Mendes Gonçalves Júnior,  Vice-Presidente:  Juarez Rufino Freire,  Secretário:  Fábio Della 
Nina, Membros: Edgard Ozon e Luiz Della Manna.

João Paulo Rossi - Informou que, sob sua presidência, fariam parte da nova Comissão de Esportes os Cons. 
Alberto  João  Domingues Filho,  Luiz Koji  Ohara,  Mário dos Santos  Guitti  e  Ricardo  Coutinho Carvalhal. 
Propôs votos de louvor a destaques esportivos das seções de Atletismo, Esgrima, Ginástica Olímpica, Judô, 
Natação e Tênis.

Primeiro Secretário - Colocou à disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, o relatório Análise 
da Variação Orçamentária de maio/96 e o Balanço Patrimonial em 30/5/96. Deu ciência do recebimento de 
agradecimento  do  Sr.  Henrique  Alterthum, pelo  voto  de  pesar  consignado  pelo  Conselho  por  ocasião  do 
falecimento de sua esposa, Sra. Ruth.

Mário Lima Cardoso - Propôs voto de congratulações com o Cons. Ovídio Lopes Guimarães Júnior, pela 
assunção  do  cargo  de  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Desportiva  da  Federação  Paulista  de  Basktball, 
aprovado. Elogiou a atuação do Diretor de Patrimônio, Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, da Gerência, dos 
Encarregados e demais profissionais do setor, pela presteza no atendimento das diversas reivindicações. Propôs 
voto de louvor ao Diretor de Promoções Sociais, Synésio Alves de Lima e à Gerente da Área, Rosana Moreno, 
pela organização, realização e êxito da Festa Junina/96, aprovado.

Antonio  Alberto  Foschini -  Agradeceu  o  apoio  recebido  na  eleição  que  o  reconduziu  à  presidência  da 
Comissão Jurídica, colocando a Comissão ao dispor dos Conselheiros nos assuntos de sua competência.

Adriano Amaral Resende - Comentou sobre a formação acadêmica e experiência profissional de cada um dos 
Membros da Comissão Financeira por ele presidida.

Walter  Persson  Hildebrandi -  Propôs  votos  de  congratulações  com  o  Cons.  Sílvio  Lancellotti,  pelo 
lançamento  do  livro  “Olimpíadas,  100  Anos,  História  Completa  dos  Jogos”  -  com destaque  à  parte  dos 
agradecimentos, onde o autor menciona o Dr. Nicolau Biccari, ex-Superintendente e atual Consultor do Clube, 
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como uma das  melhores  memórias  esportivas  do  Brasil  e  do  planeta  -  e  pela  inauguração  da  Academia 
Brasileira de Cozinha, aprovado.

José  Manssur -  Propôs  votos  de  louvor:  1)  ao  sócio  Newton De Luca,  nomeado integrante  do  Tribunal 
Regional Federal; 2) ao Diretor Cultural, Carlos Augusto de Barros e Silva, à Diretora Adjunta de Teatro, 
Cons. Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, ao Cons. Hugo Nivaldo Napoli, pela beleza da apresentação da 
peça teatral “Meno Male”, estendendo o voto ao seu autor, Juca de Oliveira, aprovado.

José  de  Barros -  Propôs  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  sócio  Tibério  Stein,  ex-  Diretor  de  Xadrez, 
aprovado.

Adalberto Luiz Federighi - Comentando sobre a reforma realizada, propôs votos de louvor ao Diretor de 
Relações  Sociais,  Walter  Carvalho  Silva  e  ao  Diretor  Adjunto  de  Bilhar  e  Snooker,  Armando de  Arruda 
Camargo, pela reabertura e novas instalações do Salão de Bilhar e Snooker, aprovado.

Ricardo Coutinho Carvalhal - Leu carta na qual demonstrou-se surpreendido pela indicação de seu nome 
para compor a Comissão de Esportes, bem como declinando da mesma por razões particulares e por não ter 
sido previamente consultado, tendo o Sr. Presidente da Mesa encaminhado o assunto ao Cons. João Paulo 
Rossi, Presidente da Comissão.

4) ORDEM DO DIA:
Item l - Apreciação da ata da 416ª reunião extraordinária, realizada em 27/5/96.
Presidente - Não havendo contestação, na forma regimental considerou a ata aprovada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-03/95, referente aos fatos ocorridos na quadra de Tênis nº 
03, em 5/4/95, envolvendo um Membro do Conselho Deliberativo e um Associado.

Presidente - Atendeu pedido do Cons. Zarath Maggiorini de Jesus Glass, concedendo-lhe licença para retirar-
se do plenário, pois o mesmo constava como envolvido no processo. Consultou o plenário se a reunião seria 
secreta ou pública.

Roberto Machado Moreira (questão de ordem) - Com base no Art. 20 do Regimento do Conselho, entendeu 
que a transformação da reunião em secreta deveria ser decidida pela Mesa, por iniciativa própria ou acolhendo 
pedido de 20 Conselheiros, conforme prevê o Art. 28 do mesmo Regimento.

Presidente -  Resolveu a questão,  dizendo que depois  de decidido sobre  a  questão de ser  ou não secreta, 
submeteria à consideração do plenário a manutenção, ou não, do caráter secreto da reunião, de acordo com o 
próprio Regimento, daí a consulta prévia ao plenário.

Apparecido Teixeira - Entendeu desnecessária reunião secreta, pois a ocorrência era de conhecimento público 
dos sócios.

Adalberto Luiz Federighi - Concordou com a ponderação do orador, considerando também o ônus que uma 
reunião secreta causa à Mesa, porque sua ata deve ser redigida e votada de imediato, e arquivada em caráter 
sigiloso. Ademais, a ocorrência não era das mais graves. A instrução processual foi bem elaborada e detalhada 
ao extremo, tendo a Comissão chegado a uma conclusão simples.

Presidente - Submeteu ao plenário a realização de reunião pública, aprovado.

Roberto Machado Moreira - Teceu observações sobre o processo, concluindo que a morosidade da instrução 
foi incompatível com a preocupação de assegurar à comunidade pinheirense um ambiente saudável, dentro dos 
princípios maiores a que aspiram os sócios.
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Anamaria Andrade Damasceno - Deu ênfase à boa conduta dos envolvidos, excelentes representantes da 
sociedade  pinheirense.  Mesmo considerando  que  ambos  tinham passado  dos  limites,  não  reputou  séria  a 
ocorrência  e  entendeu  que  os  sócios  já  tinham  sido  punidos  pela  repercussão  dos  fatos.  Defendeu  o 
arquivamento do processo.

Ivanilce  Simeão Cappellano -  Disse que presenciou os  fatos  e  que  o desentendimento não foi  algo que 
pudesse  denegrir  os  envolvidos,  que  são  ótimas  pessoas  e  que  imediatamente  sentiram-se  bastante 
envergonhados com o ocorrido. Não julgou necessária a abertura do R.O; isto foi feito pela Diretoria Adjunta 
de Segurança. Endossando as palavras da oradora que a antecedeu, pediu o arquivamento do processo.

Renato  Taglianetti -  Demonstrou-se escandalizado pelo fato  do processo ter  vindo ao  Conselho.  Ora,  os 
envolvidos são pessoas maduras, que se desentenderam. Julgando desnecessária a instauração de inquérito, 
concluiu que o processo deveria ser devolvido à Diretoria.

Roberto Luiz Pinto e Silva (aparte) - Ressaltou que nem a Diretoria, nem o Presidente do Conselho tem 
competência estatutária  para advertir  Conselheiro,  Atleta Benemérito,  Sócio Benemérito...  A Diretoria  tem 
obrigação de remeter a matéria ao Conselho.

Renato Taglianetti - Disse que não estava se referindo a categoria de sócios, mas ao fato em si, que não 
demandava sequer o conhecimento do Conselho.

Presidente - Esclareceu que o fato de apenas um dos envolvidos ser Conselheiro já torna o Conselho o único 
órgão para apreciação do fato e também para a aplicação de penalidade.

Renato Taglianetti - Respondeu que a exigência é que se dê conhecimento ao Conselho se porventura o fato 
constituir-se numa falha ou desrespeito ao Estatuto. No caso, independentemente das pessoas envolvidas, o fato 
em si não permitiria o inquérito, portanto a Diretoria não deveria enviar ao Conselho, para tramitação, um R.O 
dessa natureza.

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre reunião secreta e votação secreta.

Apparecido Teixeira - Tendo os oradores se pronunciado pela isenção da culpabilidade de ambos envolvidos, 
pediu que o plenário não adentrasse o mérito da questão e votasse pelo arquivamento do processo.

Presidente - Informou que iria dar início ao processo de votação da matéria, prestando explicações a respeito.

Eduardo Lobo Fonseca  (questão de ordem) - Baseado no Art. 74 do Regimento, observou que as decisões 
sobre processos disciplinares tinham que ser por votação secreta.

Roberto Machado Moreira - Discordou, porque o mesmo artigo ressalva a possibilidade de deliberação em 
contrário. Além disso, a tendência da decisão não era aplicação de pena, mas o arquivamento do processo.

Presidente - Resolveu rejeitar a questão de ordem. Submeteu ao plenário proposta do Cons. Roberto Machado 
Moreira,  com base  na  ressalva  do  Art.  74,  do  Regimento  Interno  do  Conselho,  no  sentido  de  que  fosse 
realizada votação simbólica a que se referem o inciso I do Art. 70 e o Art. 71, ambos do mesmo Regimento, 
aprovado.

Deliberação:
O plenário acolheu a sugestão da Comissão Processante Especial, pelo arquivamento do processo CD-03/95.

Item 3 - Várias.
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Eduardo Ribas de Oliveira Machado - Tornou a agradecer seus eleitores. Pediu à Diretoria de Relações 
Esportivas urgência na substituição dos colchões utilizados na seção de Yoga. Solicitou fosse providenciada a 
correção  do  nome da  atleta  Priscila  Vallinoto  em ofício  emitido  pela  Mesa  em 95,  bem como no  jornal 
Pinheiros, elaborado pela Diretoria de Marketing e Relações Públicas, edição de jun/96.

Hugo Nivaldo Napoli - Fez os seguintes agradecimentos: 1) em seu nome e em nome do elenco, ao Cons. José 
Manssur, pela homenagem feita no Expediente, pela apresentação da peça teatral “Meno Male”; 2) à Diretoria 
Cultural,  pelo  apoio  que  vem dispensando  aos  eventos  teatrais;  3)  à  Diretoria  de  Marketing  e  Relações 
Públicas, pela grande divulgação da peça “Meno Male”. Informou que vem sendo pleiteada à Área Cultural 
uma data para reapresentação desta peça, que participará do Festival de Teatro da PMSP. Comentou outros 
sucessos teatrais, como “As Quatro Estações”, “As Beldades de 95” e “Trair e Coçar é Só Começar”. Pediu que 
seja dada prioridade ao sócio na aquisição de ingressos. Comunicou que vem sendo estudada a instituição de 
um órgão autônomo,  dentro  do  Conselho,  com o  objetivo  de  colaborar  e  administrar  em conjunto com a 
Diretoria Cultural, inclusive sugerindo e opinando sobre os eventos diversos.

Sérgio  Henrique  de  Sá -  “Boa  noite,  Sras.  E  Srs.  Conselheiros.  Exmo.  Sr.  Presidente  do  Conselho 
Deliberativo, Sr. José Edmur Vianna Coutinho, membros da Mesa; Exmo. Sr. Presidente do Clube, Sr. Arlindo 
Virgílio Machado Moura, membros da Diretoria; caros colegas Conselheiros; Sras. E Srs. Associados. Sei que 
o  presente  item  da  ORDEM  DO  DIA  invariavelmente  é  o  menos  assistido  pelos  Srs.  Conselheiros,  e 
associados, não em razão de sua importância, acredito eu, mas sim em função do tempo despendido com os 
demais, sendo o presente iniciado em horário avançado. Levando-se em conta o início da semana, e os afazeres 
do dia-a-dia de cada um, prestigia-se muito pouco o que se trata. Todavia, não vim a esta respeitável Tribuna 
em busca de prestígio, mas sim com o único objetivo de prestar uma homenagem a um homem de 75 anos, 
recém completados, que é o principal responsável por eu estar aqui hoje dirigindo-me aos senhores minhas tão 
humildes e singelas palavras, Sr. Joaquim de Sá. Venho aqui, hoje, deixar consignado o meu mais profundo 
agradecimento  ao  homem,  pai  e  por  menos  vezes  quanto  eu  desejaria,  amigo  inseparável,  aconselhador, 
guerreiro, fiel e firme às suas convicções, responsável por encontrar-me hoje na posição de destaque dentro da 
comunidade pinheirense. Minha homenagem pode parecer piegas, mas somente eu e esse homem sabemos o 
quanto essas palavras apagam divergências passadas e expressam o sentimento mais puro de amor que se deve 
nutrir por aquele que nos criou. Obrigado, Pai! Espero sinceramente ser hoje motivo de seu orgulho e respeito, 
assim  como  o  Senhor  já  é  para  mim há  tempos.  Muito  obrigado.  Boa  noite.  (Palmas)(Pai  e  filho  se 
abraçam).(Palmas)”.

José Paulo de Camargo Mello - A pedido do interessado, abordou indagação feita à Diretoria pelo Cons. 
Hélio De Maria Penteado em janeiro último, sobre a utilização dos próprios do Clube pelo Banco de Boston, 
sem o consentimento do Conselho. Solicitou ao Sr. Presidente que, na medida em que fossem apresentados, 
divulgasse os Relatórios  dos  GTs responsáveis que analisam os Programas da versão preliminar do Plano 
Diretor  de  Desenvolvimento  elaborada  pela  Diretoria,  a  fim  de  facilitar  a  aos  Conselheiros  sua  análise 
pormenorizada. (O Sr. Presidente disse que ia estudar a possibilidade de atendimento ao pedido).

Roberto  Machado  Moreira -  Referindo-se  a  expressão  informal  usada  pelo  Sr.  Presidente  quando  foi 
cumprimentado por ocasião de sua posse, disse que sua intenção e a de seu grupo, o M.C.I, é desempenhar seu 
mandato  de  Conselheiro  com independência  e  seriedade,  sem criar  problemas  ou  atrapalhar  a  gestão  da 
presidência, com o objetivo de colaborar com os órgãos dirigentes do Clube para torná-lo cada vez melhor para 
sua comunidade.

Adalberto Luiz Federighi - Repudiou o fato da piscina externa ficar cerca de 45 dias fora de funcionamento, 
mais especificamente o recinto da lanchonete, que é local de encontro de alguns sócios, que inclusive inspirou 
o Cons. Mário Lima Cardoso a levar o Clube a participar do evento Pholianafaria. Discordou no sentido de que 
somente aquela  dependência  -  e  não  as  das  demais  lanchonetes  -  parasse  efetivamente de  funcionar  para 
manutenção. Reclamou que isso já ocorre há tempos, e que a manutenção sempre é feita poucos dias antes da 
reabertura, o que não justifica parar de funcionar.
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Paulo Roberto Chaves de Lara - Acompanhou o orador, dizendo que há muito vem reclamando não só a 
questão do fechamento da Lanchonete das Piscinas no inverno, mas a necessidade de melhorar os serviços, 
contratando-se maitres e garçons, como nas demais lanchonetes do Clube, melhorando o cardápio que é muito 
simples e fazendo a manutenção em horários que não prejudiquem os usuários daquela dependência - que no 
verão é freqüentada por usuários de todas as demais seções. Enfim, planejando agora para que o sócio possa 
dela usufruir no verão.

Mário Lima Cardoso - Agradeceu a referência do Cons. Adalberto Luiz Federighi quanto a sua influência no 
Pholianafaria.  Solidarizou-se  com os  dois  oradores  no  tocante  ao  não  funcionamento  da  Lanchonete  das 
Piscinas,  dizendo que conversando com o Presidente da  Diretoria  soube de sua intenção em realizar  uma 
reforma, o que acredita efetivamente se processará, por se tratar de reivindicação de alguns anos.

Adalberto Luiz Federighi (aparte) - Surpreendeu-se com o termo “reforma”, já que havia sido afixado um 
aviso no local referindo-se a “manutenção”.

Mário  Lima Cardoso -  Respondeu que  a  manutenção  estava  implícita  na  reforma.  Discordou de  alguns 
aspectos  abordados  pelo  aparteante.  Associou-se  ao  elogio  pela  reabertura  do  Bilhar,  estendendo-o  ao 
Presidente da Diretoria. Reportando-se ao Regulamento do Campeonato Interno de Futebol Adulto, apelou à 
Diretoria  de  Relações  Esportivas  e  à  Adjunta  da  seção  que  estudem a  possibilidade  dos  recursos  serem 
apreciados não só pela Comissão de Justiça, mas por uma segunda instância.

Anamaria Andrade Damasceno - Comentando sobre os méritos esportivos de Evelyn Winkler (15), da seção 
de  Saltos  Ornamentais,  apelou para  que algum empresário  patrocinasse sua passagem de  ida e  volta  para 
Winnipeg, Canadá, que deveria ser custeada pela CBDA, mas esse órgão encontra-se comprometido com os 
gastos dos atletas que irão para Atlanta. Leu carta da Diretoria de Esportes e da Diretoria Adjunta de Saltos 
Ornamentais apresentando a atleta.

Eduardo Lobo Fonseca - Contestou a suspensão das aulas do Jardim da Infância na última sexta-feira, em que 
estava  prevista  greve  geral.  A  Diretoria  deveria  ter  comunicado,  no  mínimo,  no  dia  anterior. 
Surpreendentemente, os alunos foram dispensados na porta da escola. Seria muito mais seguro se as crianças 
tivessem ficado no Clube naquele dia - ao contrário da justificativa afixada nos quadros de avisos. Ponderou 
que as decisões têm que ser levadas ao associado com um mínimo de antecedência, ressalvando-se questões 
emergenciais. A greve era de conhecimento antecipado de todos.
Leila Eleny Amaro Marques - Disse que os dirigentes do Clube têm sempre intenção de proporcionar o 
melhor ao corpo associativo como um todo. Todos os setores do Clube merecem atenção, mas a melhora tem 
que  ocorrer  gradativamente,  sem  atropelos  e  sem  onerar  demasiadamente  os  sócios.  Disse  acreditar  na 
Diretoria, que vem trabalhando cautelosamente para, na medida do possível, atender aos anseios de todos os 
sócios.
Fábio Eduardo Nesti - Sugeriu à Diretoria de Promoções Sociais que contratasse o show de Chico Buarque de 
Holanda como parte das comemorações de aniversário do Clube.
Presidente - Informou o número de Conselheiros que tinha assinado a Lista de Presença, dando por encerrados 
os trabalhos às 22h42m.

Obs: Esta ata foi aprovada na 418ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 5 de agosto de 
1996, com as retificações já dela constantes.

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
mlf

6


