
ATA  RESUMIDA  DA  463ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2000

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e quatro de abril do ano dois mil, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e 
cinqüenta e cinco Conselheiros.

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

- Anunciado pelo Sr. Presidente, foi executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente  - Declarou  instalada  a  reunião,  desde  logo  informando  que 
devido ao trânsito ruim na região retardaria um pouco o seu início. Depois 
desse atraso, determinou o recolhimento do livro de presença.

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros,  propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente –  Convidou para tomar posse o Sr. Higino Carlos Freitas de 
Oliveira, Suplente de Conselheiro do Grupo A convocado para esta reunião, 
declarando-o empossado no cargo de Conselheiro do Clube após a leitura 
do Compromisso de Posse.  Submeteu ao plenário proposta da Mesa do 
Conselho, no sentido de inserir em ata voto de pesar pelo falecimento da 
Sta. Cecília Bodnar, que foi concessionária do Setor de Pedicuro do Clube 
durante quase 30 anos. Aprovada. Também colocou ao plenário proposição 
do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, de inserção em ata de voto 
de  pesar  pelo  falecimento  de  Sulamita  Schiesari,  filha  da  associada 
Maruquiara Vieira Guimarães Scaputo. Aprovada. Apresentou ao Conselho 
proposta da Comissão de Esportes, de inserção em ata de votos de louvor 
a destaques esportivos do período de janeiro a março deste ano, conforme 
relação  distribuída  na  entrada  da  reunião,  a  saber:  Esgrima:  à  Diretora 
Adjunta  Maria  Valéria  Espíndola  Domingues,  aos  Técnicos  Márcia  Silva 
Leonelli, Cláudio Gonçalves dos Santos e Ramon Luis Hernandez Leon e 
aos Atletas  Marco  Antônio  Trevisani  Martins,  Marcos  de  Faria  Cardoso, 
Roberto  Lazzarini,  Marília  Pellegrino  e  Paula  Lazzarini,  pelos  resultados 
obtidos no Torneio Nacional Cidade de São Paulo; Judô: ao Diretor Adjunto 
Arnaldo  Luiz  de  Queiroz  Pereira,  aos  Técnicos  João  Gonçalves  Filho, 
Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos de Oliveira e aos Atletas Denilson 
Moraes  Lourenço,  Alexsander  José  Guedes,  Enio  Kanayama,  Marcelo 



Quaccio,  Reinaldo Vicente dos Santos,  Marinho Esteves Moreira  Junior, 
Sandoval Rodrigues de Souza Filho, Leandro Carlos Mazzei, Daniel Fausto 
Dell´aquila,  Sidnei  Franco  da  Silva,  Andrea  Berti  Rodrigues  e  Luciana 
Satiko Ohi, pelos resultados alcançados nas competições: Torneio Aberto 
da   Áustria  2000,  Torneio  Aberto  da   Hungria  2000,  Seletiva  Nacional 
Olímpica – Repescagem;  Saltos Ornamentais: Diretora Adjunta Wilma de 
Almeida Gonçalves, aos Técnicos Roberto Gonçalves e Cristina Almeida 
Gonçalves  Freitas  Guimarães  e  aos  Atletas  Amanda  André  Monteiro, 
Andrea  Bacchi,  Edson  Pereira  de  Souza  Leão  Neto,  Eliana  Furuyama, 
Emerson Souza Neves, Fabiana Izumi Hashimoto, Felipe Nunes Burattini, 
Felipe  Perez  Fonseca,  Gabriel  Ulhoa  Canto  Gebara,  Gustavo  Kelme 
Zuccaratto,  Ivan da Costa Paixão,  Louisa  Campbell  Mathieson,  Manuela 
Leis  Balsalobre,  Marcela  Zaniboni,  Marcella  Bosschart  Souza,  Milena 
Bobadilha  Neumann,  Murilo  Galves  Marques  de  Oliveira,  Nicholas 
Ravinowich  Tebet,  Roberto  Bacchi,  Thaís  Muntada  Cavinatto,  Ubirajara 
Nogueira  Barbosa  e  Vitória  Oliveira  Pereira  de  Souza  Leão,  pelos 
resultados obtidos nas competições: 1ª etapa do Campeonato Estadual e 
Eliminatória Sul-americana;  Tênis:  Diretor Adjunto Gilberto De Luccia, aos 
Técnicos Evanildo Mondeck, Ana Paula Zanoni e Otávio Antônio Della e 
aos  Atletas  Carla  Bruscagin  Andrade,  Carolina  Rocha  Malheiros,  Celso 
José Maria Ribeiro Neto, Cristina Polisaitis Oliveira, Marcelo Grassi, Martina 
Braun Schultz,  Milene Teixeira Teófilo Souza,  Natasha Chrystman Lucki, 
Patrícia  Barros  Pereira  Alonso,  Patrícia  Moraes  Barros  Coimbra,  Rafael 
Porto  Ferreira  Braga,  Roberto  Punet  Vasques  e  Stephanie  Janssen 
Barbosa, por conquistas obtidas nas seguintes competições: XXX  Banana 
Bowl;  10º  Torneio  Aberto  de  Tênis  TCSO,  11º  Torneio  Aberto  de Tênis 
CAV, Circuito  COSAT (Buenos Aires-Argentina,  Punta del Este-Uruguai e 
Assuncion-Paraguai). Proposta aprovada. Submeteu ao plenário proposição 
de iniciativa do Conselheiro José Manssur,  consignando em ata voto de 
louvor ao Conselheiro Ruy de Salles Penteado, pela sua eleição para o 
cargo de Conselheiro do Instituto de Engenharia de São Paulo. Aprovada. 
Em  nome  da  Mesa  do  Conselho,  submeteu  ao  plenário  proposta  de 
inserção  em  ata  de  voto  de  pronto  restabelecimento  do  Sr.  Salvador 
Granieri, pai do Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri, que 
se encontrava hospitalizado. Proposição aprovada.

Primeiro Secretário – Informou que o Sr. José Barbosa renunciou ao cargo 
de Conselheiro do Grupo Veteranos,  tendo sido convocado o respectivo 
Suplente.  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros,  para  consulta  na 
Secretaria, o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente 
ao mês de fevereiro, bem como o Balanço Patrimonial do Clube em  29 de 
fevereiro de 2000. Convidou os Conselheiros para participar da simulação 
do processo eleitoral que seria realizada no dia 04 de maio, abrangendo 
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desde  a  votação  até  a  apuração  de  votos,  para  a  qual  também foram 
convidados os Srs. candidatos e funcionários envolvidos.

Presidente –  Informou que acolheu pedido do Conselheiro Luiz Eduardo 
Fernandes,  no sentido  de retificar,  no Movimento  da  Secretaria  enviado 
com a convocação, a correspondência recebida registrada sob o nº 215, 
para  constar,  ao  invés  da  expressão  “abaixo-assinado”,  o  termo 
“Representação”.

Antonio  Alberto  Foschini –  Prestou  contas  do  trabalho  da  Comissão 
Jurídica, que nos últimos 12 meses emitiu 14 pareceres. Agradeceu aos 
Srs.  Presidentes  do  Conselho  Deliberativo  e  da  Diretoria  pela  atenção 
dispensada durante a sua gestão, bem como agradeceu, em especial, aos 
demais  membros da  Comissão pela  colaboração prestada,  Conselheiros 
José  Manssur,  Evandro  Antonio  Cimino  e  Francisco  Luiz  Taglianetti  e 
Associado Hermenegildo Valente.

Edgard  Ozon –  A  pedido  do  Diretor  Adjunto  de  Judô  Arnaldo  Luiz  de 
Queiroz  Pereira,  noticiou  recentes  conquistas  dos  judocas  pinheirenses 
Reynaldo Vicente dos Santos,  Sérgio Oliveira,  Renato Dagnino, Leandro 
Carlos Mazzei e  Daniel Fausto Dell’aquila,  que representando o Brasil se 
destacaram em competição visando às Olimpíadas, da qual participaram 
outros 7 países. Propôs fosse inserto em ata votos de louvor aos referidos 
Atletas,  extensivos  aos  Técnicos  Mauro  Santos  de  Oliveira  e  João 
Gonçalves Filho, este Chefe da Delegação.

Arnaldo Osse Filho – Elogiando o setor e os recursos disponíveis, propôs 
fosse inserido em ata voto de louvor ao Departamento Médico do Clube, 
tendo em vista o pronto atendimento recentemente prestado ao seu pai, 
acometido de um mal súbito jogando Tênis. Destacou a atuação do médico, 
Dr.  Marco  Antonio  Lembo.  Proposta  aprovada.  Como  Presidente  da 
Comissão de Obras, agradeceu aos Presidentes do Conselho Deliberativo e 
da Diretoria e aos Srs. Conselheiros pela atenção recebida, bem como aos 
demais membros da Comissão, Conselheiros Marcelo Amarante Mendes 
Filho,  Zarath  Maggiorini  de  Jesus  Glass  e  Reinaldo  Pinheiro  Lima  e  o 
Associado Luiz Dias Patrício Júnior, pela colaboração prestada.

Walter Silva – Em seu nome e em nome dos freqüentadores do solário da 
piscina, agradeceu ao Diretor de Patrimônio Arnaldo Couto de Magalhães 
Ferraz,  pelo  atendimento  de  antiga  reivindicação,  de  instalação  de  um 
chuveiro naquela dependência.

Mário  Lima Cardoso –  Propôs  inserção  em ata  de  voto  de  louvor  ao 
Associado Gabriel  Vella  de  Freitas,  filho  da  Conselheira  Marta  Vella  de 
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Freitas, pela sua conquista, no último dia 16, do título de Campeão Pan-
americano de Jiu-Jitsu, em Orlando, Flórida, EUA. Voto aprovado.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 462ª reunião extraordinária, realizada no dia 27 

de março de 2000.
Tarcísio de Barros Bandeira – Propôs que seu pronunciamento às fls. 08 
da ata resumida fosse retificado, para que, ao invés de “...  fato que não 
ocorreu...”, constasse “... fato que ocorreu...”.

Presidente  - Não  havendo  objeção,  deu  por  aprovada  a  ata  com  a 
retificação apresentada.

Item 2 -Apreciação do processo CD-05/99,  referente ao Relatório da Diretoria, 
balanço e demonstração das contas de receita e despesa relativos ao 
exercício de 1999.

Presidente  –  Lembrou  quais  dispositivos  estatutários  e  regimentais 
regulamentam a matéria, sobre a qual  se pronunciaram as sete Comissões 
Permanentes,  cujos pareceres, juntamente com o exemplar do Relatório, 
foram encaminhados aos Srs. Conselheiros com a convocação.

Sérgio Vergueiro – Externou sua admiração e respeito pelo Presidente do 
Conselho  Deliberativo  José Edmur  Vianna  Coutinho  e  companheiros  de 
Mesa,  e,  pelos  Presidentes  e  Membros  das  Comissões  Permanentes, 
tecendo elogios ao primeiro. Também dirigiu palavras aos Conselheiros que 
encerram  o  seu  mandato  e  não  se  recandidataram  e  àqueles  que  se 
candidataram a um novo mandato, desejando que as eleições sejam mais 
uma vez uma festa cívica, com uma demonstração de que a disputa renhida 
só  serve  para  aumentar  os  laços  de  respeito  e  de  amizade  entre  os 
Conselheiros,  o  clube e  a  família  pinheirense.  Referiu-se  aos Diretores, 
dizendo  que  a  missão  de  dirigir  o  Clube  sempre  foi  desincumbida  por 
pessoas  dedicadas,  pinheirenses  honestos,  fundamentalmente;  e  que, 
evidentemente, merecem o respeito da crítica leal e clara, como também 
merecem o agradecimento e o respeito pela dedicação diuturna e grande, 
que  todos  sabem que  existe  e  persiste.  Disse  que  o  desempenho  dos 
Orçamentos de Custeio, de Bares e Restaurantes e de Investimento traduz 
a filosofia de administração do Clube, com a qual não concorda no tocante 
aos últimos 6 anos. Ressaltou que este Relatório reflete exatamente a sua 
inconformidade, porque traz a ênfase no rumo em que se dá o destino dos 
recursos  que  são  angariados  dos  associados,  que  não  se  constituem 
apenas das mensalidades. Todos os ingressos do Clube pertencem aos 
associados, sejam eles as mensalidades que custeiam 80% das receitas do 
Orçamento de Custeio, sejam das taxas esportivas, locações e concessões, 
que  completam  as  fontes  desse  Orçamento,  sejam  das  taxas  de 
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transferência e das vendas de títulos que foram dados em pagamento por 
débitos ao clube, e sejam dos resultados positivos das festas e dos eventos 
de  terceiros  aqui  realizados.  Todas  essas  receitas  pertencem  aos 
associados,  e  a  todos  se  deve  satisfações.  Começou  a  análise  pelo 
Orçamento  de  Investimento,  segundo  ele  o  ponto  principal  da  sua 
inconformidade. Mencionou a arrecadação do Clube, em R$2.578.783,00 
acima  do  previsto,  contestando  que  foram  aplicados  somente 
R$1.557.822,00  e  deixou-se  de  aplicar  R$1.020.000,00.  Das  20  obras 
previstas  neste  orçamento,  e  aprovadas  pelo  Conselho  como  intenção, 
apenas  6  foram  objeto  de  investimento,  14  estão  zeradas.  Desses 
R$1.557.000,00 aplicados no Investimento, R$650.000,00 o foram no que 
se  chama  de  Engenharia,  que  corresponde  a  13  funcionários  desse 
departamento. E R$460.000,00 devem-se à instalação da Teleinformática. 
Portanto, tirando a regularização junto à Prefeitura, rubrica que vem sendo 
lançada  há  mais  de  5,  6  anos,  em  reformas  e  obras  aplicou-se 
R$435.000,00,  com  um  gasto  de  R$650.000,00  no  Departamento  de 
Engenharia, valor que julgou alto, em que pese as explicações recebidas 
por ocasião de prestação de contas passadas. Esse departamento atende 
também o custeio das obras que são realizadas com o custeio, onde tem lá 
R$1.900.000,00 de reformas totais  no Clube,  no Orçamento de Custeio, 
desde o chuveiro até reformas talvez de maior monta, que mesmo somadas 
com os quatrocentos e poucos mil  reais  em obras são R$2.200.000,00, 
R$2.300.000,00 em obras. É um departamento que pesa em quase 30%. 
De  cada  R$1,00  gastos  efetivamente  em  obras,  R$0,30  o  são  nesse 
departamento. Ponderou que o erro não é do departamento e, sim, da falta 
de aplicar  em obras os recursos arrecadados. É o não cumprimento do 
Orçamento, que foi proposto pela Diretoria e aprovado pelo Conselho. Não 
falta dinheiro, não falta Engenheiro, nem obras a serem realizadas. E uma 
filosofia  não pode  ser  num ano  só.  Disse  que  consultou  prestações de 
contas antigas e verificou que essa situação onde não se aplica o recurso 
arrecadado  é  absolutamente  sistemática.  Afirmou  que  isso  é  fácil  de 
compreender, porque vendo o orçamento corrente, que é a soma algébrica 
de  todos os  orçamentos,  verificar-se-á  que se  o  Clube utilizar  todos os 
recursos  arrecadados  para  os  investimentos  projetados,  simplesmente 
chegará no fim do ano com um déficit de mais de R$2.000.000,00, porque o 
Orçamento  de  Investimento  tem  servido  para  financiar  o  “buraco”  do 
Orçamento de Custeio  de Bares e Restaurantes.  Se é preciso transferir 
dinheiro  de  investimento  para  custeio,  o  mecanismo  correto  é  solicitar 
autorização ao Conselho para essa transferência de recursos. Ou o déficit é 
enfrentado e eliminado ou todo ano ter-se-á que parar de fazer obras. para 
não chegar no fim do ano e ter de ir buscar esse dinheiro ou em Banco ou 
pedir  um  suplemento  aos  associados.  Informou  que  analisou  todos  os 
outros  orçamentos  e prestações de contas  desde 1994,  verificando que 
Teleinformática até 1999 consumiu R$1.296.000,00. É uma Dom José de 
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Barros.  A  regularização  na  Prefeitura,  deve  ser  algo  complexo  e  caro, 
porque custou R$1.000.453,00 em 3 anos, de 1995 a 1999. É mais uma 
Dom  José  de  Barros  e  mais  10%.  E  o  Departamento  de  Engenharia, 
necessário, respeitável, mas que tem de ser medido também, assumindo 
que de 1997 para trás, ele estava com o nome de rubrica de Plano Diretor, 
porque a rubrica Engenharia aparece de 1998 para frente, consumiu nesses 
3 anos R$2.811.000,00, ou seja, 2,3 Dom José de Barros. Então, realmente 
a filosofia de investimento não está boa. Em Bares e Restaurantes, apesar 
do  extremo  esforço  da  Diretoria  em  apresentar  um  equilíbrio,  o  que  é 
louvável, não tem um ponto de venda, com exceção do Pinho Suco (que 
deu R$12.000,00 de lucro) e do Piano Bar (que deu R$15.000,00 de lucro). 
Todos os  outros  foram absolutamente  deficitários.  Só  o  Restaurante  da 
Sede Social, o Ponto de Encontro e o Restaurante do C.C.R. deram um 
prejuízo  de  R$442.471,00.  E  todas  as  outras  lanchonetes  deram  um 
prejuízo de mais de R$153.000,00. E isso vem ocorrendo sistematicamente, 
inclusive com as lanchonetes, que antes não davam prejuízo. Eventos de 
terceiros é a receita que pertence a todos os associados. Déficit de Bares e 
Restaurantes num ponto de R$442.000,00 é uma conta de restaurante que 
todo mundo paga e  só  quem come é  que se  aproveita.  Isso  não pode 
continuar. Em custeio é realmente necessário administrar, é a parte mais 
difícil.  A  rubrica  que  pesa  é  a  de  Pessoal.  E  Pessoal  é  muito  difícil, 
principalmente quando a folha era de dez milhões em 1994, e em 1997 foi 
para  33  milhões.  E  nesses  últimos  2  anos,  percebe-se  o  esforço  da 
Diretoria, que se não tivesse sido feito o Clube estaria fechando este ano 
com um déficit de 4 milhões, porque de 4 milhões foi a quebra de receita 
entre o previsto e o realizado, sendo 6% nas mensalidades, e uma ênfase 
muito  grande,  uma  queda  muito  grande  em  promoções  e  concessões. 
Finalizou dizendo que reconhecia que se a Diretoria não tivesse feito um 
grande  esforço  para  manter  este  Orçamento  de  Custeio  sobre  controle, 
gastando o mesmo que gastou no ano passado e no ano retrasado, apesar 
de  uma  inflação  que  sempre  existe  de  10%  ao  ano,  o  Clube  estaria 
amargando um déficit que nem parando as obras seria suprido e ter-se-ia 
que buscar ou dos associados ou em bancos etc, mas que apontava com 
lealdade tais falhas filosóficas no investimento, em Bares e Restaurantes e 
nessa evolução brutal que houve no custeio do Clube.

José Manssur – Pediu que a Diretoria se manifestasse a respeito do que 
havia dito o orador, tendo o Sr. Presidente concordado.

Presidente da Diretoria,  Cezar Roberto Leão Granieri – Disse que no 
ano  passado  prevaleceu  a  filosofia  de  grande  concentração  na 
comemoração  do  centenário  do  Clube,  para  que  o  sócio  se  sentisse 
realmente numa comemoração histórica. Fazer 100 anos para o brasileiro é 
um privilégio,  e  o  Clube conseguiu esse feito  com muita  honra  e muito 
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orgulho.  A  Diretoria  se  concentrou  para  que  o  Clube  tivesse  os 
investimentos normais da sua manutenção, um mínimo de obras, tanto que 
uma das obras principais que foram realizadas foi o Anel Hidráulico, que 
está pronta há 5 ou 6 meses e já trouxe uma economia de R$1.200.000,00, 
e foi uma obra praticamente imperceptível ao associado, feita nas margens 
do Clube, trazendo o mínimo desconforto possível.  Assegurou que o Clube 
está  perfeitamente  dentro  do  seu  padrão  de  manutenção,  o  que  é 
facilmente  percebido.  E  a  Diretoria  procurou,  com  esses  investimentos, 
trazer o menor desconforto possível.

Votação/deliberação:
Submetida a matéria  à  votação pelo Sr.  Presidente,  o plenário resolveu 
aprovar o Relatório Anual, Balanço e Demonstração das Contas de Receita 
e Despesa relativos ao exercício de 1999, apresentado pela Diretoria nos 
termos do inciso III, do Art. 5º do seu Regimento Interno.

Item 3 -Várias.
Henrique  Avancine –  Confirmou  expectativa  que  havia  anunciado  em 
reunião passada,  com relação a dois  tenistas,  Patrícia Coimbra e Celso 
Ribeiro.  Informou  que  ambos  Atletas  conseguiram  se  classificar  para 
participar no mês de julho de torneios na Europa, totalmente custeados pela 
Confederação Sul-americana, fato inédito no Clube. Comentou a respeito 
das  dificuldades  de  se  conseguir  um  feito  desses  e  elogiou  os  Atletas 
dizendo  tratar-se  sócios  formados  pela  Escolinha  de  Tênis,  subsidiados 
pelos  pais  e  com  um  incentivo  limitado  por  parte  do  Clube,  que  vêm 
competindo no Brasil e na América do Sul. Lembrou que a seção de Tênis 
passou por reformulações há alguns anos, inclusive com a terceirização da 
equipe  de  treinadores  das  diversas  categorias,  hoje  integrada  por 
profissionais de grande capacidade, tudo tornando possível a conquista de 
títulos de grande valor, como de campeão estadual e brasileiro. A pedido do 
Conselheiro  Mário  Avancini,  repetiu  os  nomes dos Atletas  aos quais  se 
referiu,  elogiando-os  e  tecendo  esclarecimentos  sobre  as  diversas 
categorias de Tênis. Finalizou agradecendo a Diretoria pelo apoio que vem 
dando à modalidade.

Carlos Fernandes Andrade – Discordou do orador, dizendo que também 
pertence ao Tênis há muito tempo e conhece os atletas mencionados, que 
não vieram do CAD, mas, sim, do Hilton Tênis, onde ainda treinam algumas 
vezes e por quem foram forjados como campeões na idade de 12, 13 anos. 
Pediu ao Sr. Presidente que publicasse em ata futura os Arts. 129 e 130, o 
primeiro, que proíbe a admissão de parentes dos membros do Conselho 
Deliberativo, da Diretoria e dos Coadjuvantes, consangüíneos e afins, até o 
terceiro grau e, o segundo, que estabelece que o sócio que prestar serviços 
ao  Clube,  como  empregado  ou  concessionário,  não  poderá  exercer  os 
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direitos previstos nos incisos II e III do Art. 33 enquanto vigorar o contrato 
de trabalho ou de concessão, isto é, não poderá votar ou ser votado. Pediu 
aos  Diretores,  Conselheiros  e  Associados  que  aconselhassem  sócios 
nessas  condições  a  não  transgredir  referidos  preceitos  estatutários. 
Parabenizou o Sr. Presidente pela sua gestão, inclusive pelas explicações 
prestadas em reuniões prévias, propondo a este um voto de louvor.

Henrique  Avancine –  Reafirmou  que  Celso  e  Patrícia  realmente  são 
Atletas  do  Clube  desde  criança,  inclusive  são  filhos  de  sócios 
antiqüíssimos. Ambos treinavam no Hilton porque no Clube só havia uma 
quadra de piso duro e hoje o atleta precisa treinar em saibro e em piso duro 
e  eles  treinam aqui  diariamente.  Portanto,  houve um grande esforço da 
seção de Tênis  para  formá-los  e isso  não pode ser  apagado com uma 
simples manifestação negativa.

Carlos  Fernandes  Andrade –  Esclareceu  que acompanhou  esses  dois 
jovens desde 11 anos de idade, assistiu a muitos jogos deles e reconhece o 
seu esforço e o de seus pais, sendo merecedores de todo o respeito, mas 
no  tempo  em  que  eram  crianças  nem  existia  a  Escolinha  de  Tênis. 
Parabenizou a seção de Tênis.

Nely Aparecida Magnani Hildebrandi – Considerando que em breve as 
piscinas serão fechadas para obras de manutenção, pediu à Diretoria que 
providencie a colocação de grades de proteção sobre as canaletas comuns 
ao escoamento da água dos 11 boxes contíguos, pois se alguém deixa cair 
um objeto na canaleta fica difícil resgatá-lo entre a sujeira.

Ruy  de  Salles  Penteado –  Chamou  a  atenção  para  dois  aspectos 
fundamentais  a  serem ponderados no Clube:  o  lazer  do  associado e  o 
esporte e o grupo de pessoas que se dedicam a esse esporte. Observou 
que é  o momento de  se pensar  para que o Clube prossiga no esporte 
conquistando títulos de projeção nacional e até internacional, sem prejuízo 
do lazer, inclusive proporcionando aos seus esportistas se concentrar em 
locais apropriados, promovendo treinamentos sem outras perturbações, a 
fim  de  que  o  Pinheiros  volte  também  às  priscas  eras  em  que  ele  se 
distinguia em Remo, em Equitação, etc. A par de agradecer ao Conselheiro 
José  Manssur  pelo  voto  de  louvor  pela  sua  eleição  para  o  cargo  de 
Conselheiro do Instituto de Engenharia, disse que vem tentando promover 
uma  parceria  com  o  Clube,  para  que  o  Pinheiros  possa  gozar  das 
facilidades que o Instituto apresenta no seu Acampamento de Engenheiros, 
primeiro  porque  o  Clube  precisa  ter  um local  em que  possa  realmente 
usufruir dessas vantagens; segundo, porque é preciso que não seja algo 
dispendioso, e, terceiro, porque é necessário que haja entendimentos com 
entidade de comprovada idoneidade.
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Anna Maria Carvalheira Baur – Transmitindo mensagem alusiva à época, 
desejou a todos Feliz Páscoa.

Adriano Amaral  Resende – Como Presidente da Comissão Financeira, 
agradeceu  ao  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  e  aos  Membros  da 
Mesa, bem como ao Presidente da Diretoria, aos Diretores e funcionários, 
pelo apoio e atenção dispensados e pelas informações prestadas. Também 
agradeceu aos demais  companheiros  de  Comissão,  Conselheiros  Marco 
Antonio Senise Geretto, Ronaldo de Miranda Amaral, Waldemar Antonaccio 
Júnior  e  Luiz  Eduardo  Dutra  Rodrigues,  que  integrou  a  Comissão  e 
atualmente ocupa a Diretoria Adjunta de Boliche, bem como ao Associado 
Fernando da Silva Rohrs.

Severiano Atanes Netto – Estando no final de seu terceiro mandato de 
Conselheiro, fez um apelo no sentido de que nesta fase pré eleitoral haja 
uma campanha de alto nível, em que os pinheirenses possam mostrar o 
que estão pretendendo, em termos de objetivos, dentro do Conselho, para 
melhorar ainda mais o Clube. Agradeceu aos Conselheiros pela paciência 
que tiveram com ele, orador, em muitas oportunidades.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira –  Reportou-se  a  resposta  da  Diretoria  a 
pedido de esclarecimentos que havia feito e que entendia necessários ao 
entendimento da proposta de execução orçamentária, no sentido de que a 
proposta elaborada pela Diretoria não comporta a apresentação de estudos 
comparativos de salários praticados no Clube e salários médios vigentes no 
mercado.  Disse  que  não  é  possível  imaginar  que  quem  oferece  o 
orçamento à aprovação é que escolha os parâmetros e critérios sobre os 
quais  ele  será  verificado.  Entendendo  que  a  posição  de  negar  dados 
fundamentais na análise em questão deva ferir o Estatuto Social, solicitou 
ao Sr. Presidente do Conselho que obtenha esse elemento de verificação 
orçamentária. Da mesma forma, pediu ao Sr. Presidente do Conselho que 
obtivesse  junto  à  Diretoria  informação  cujo  pedido  reencaminharia, 
relacionado às eleições para o Conselho, porque em reiteradas consultas 
esta respondeu que o Estatuto atual não acolhe o sistema de chapas e isso 
é discutível na medida em que o Art. 13 do Regulamento Eleitoral menciona 
um fiscal por chapa, tornando plenamente reconhecida a sua existência. 
Entendendo que a verificação da influência das chapas no resultado das 
votações interessa ao Clube, e não a uma chapa em particular, disse que 
tornaria a reiterar seu pedido. Aproveitou a oportunidade para reiterar os 
elogios que havia feito  o  Conselheiro  Sérgio  Vergueiro  no início  do seu 
pronunciamento.
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Antonio Alberto Foschini – Noticiou que naquele momento, no Ponto de 
Encontro,  uma  organização  internacional  denominada  Panathlon 
International estava prestando uma homenagem a uma paraatleta, Renata 
Certain, filha do Associado Luiz Augusto de Carvalho Certain. Sugeriu que 
a Mesa se associasse àquelas homenagens, por se tratar de pessoa que 
vem conquistando muitos títulos, que tem um problema de saúde, mas que 
graças à sua garra tem suplantado todos esses obstáculos.

Presidente – Lamentou pelo fato de estar regimentalmente impedido de 
atender ao pedido do orador. Todavia, disse que reapresentaria a proposta 
no Expediente da próxima reunião. Antes de encerrar os trabalhos, em seu 
nome e em nome da Mesa do Conselho agradeceu aos Conselheiros pelos 
elogios e pelo reconhecimento manifestados.

Cezar  Roberto Leão Granieri –  Entendendo que se  caracterizava uma 
despedida  do  Sr.  Presidente  do  Conselho,  em que  pese até  um pouco 
antecipada, registrou o apoio recebido pela Diretoria tanto da Presidência 
quanto da Mesa do Conselho, de uma forma muito criteriosa, muito amiga e 
com  um  grande  princípio,  o  bem  estar  e  o  crescimento  do  Clube. 
Parabenizou o Sr. Presidente do Conselho em seu nome, em nome dos 
seus companheiros de Diretoria e do corpo associativo como um todo.

Presidente – Informou o número de Conselheiros que tinham assinado o 
livro de presença e deu por encerrada a reunião às 22 horas.

***

Obs: esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  464ª  Reunião  Ordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 29 de maio de 2000.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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