
Ata Resumida da 465ª Reunião Extraordinária,
realizada no dia 26 de junho de 2000

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

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segundo Secretário: Paulo Roberto Taglianetti

Presidente -  Determinou o recolhimento do livro de presença e declarou 
instalada a reunião.

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

3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros, propostas de caráter cívico, 
votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente – Deu posse no cargo de Membro da Comissão de Sindicância, 
no biênio 2000/2002, ao Conselheiro Ayrton Rodrigues Liberado, eleito na 
reunião de 29 de maio, bem como empossou no cargo de Conselheiro os 
Suplentes convocados para a reunião, a saber:  Grupo A: Synésio Alves de 
Lima  e  Werner  Fischer;  Grupo  B:  José  Carlos  Apasse,  tendo  este  lido  o 
Compromisso  acompanhado na leitura pelos demais. Justificou a ausência 
do  Suplente  do  Grupo  A  Sr.  Alcides  Bracher  Scheiba  Ribas,  também 
convocado.  Submeteu  ao  plenário  proposição  da  Mesa  do  Conselho,  de 
inserção em ata de voto de louvor ao Jardim da Infância do Esporte Clube 
Pinheiros, na pessoa da Sócia Honorária Lucy de Araújo Lima Delduque, 
sua Diretora-Orientadora, pela passagem do 55ª aniversário de existência da 
“Escolinha”.  A  pedido  do  Conselheiro  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall, 
deixou consignado que aquela era uma data histórica para a humanidade, 
em  virtude  da  descoberta  das  raízes  do  genoma  humano.  Submeteu  ao 
plenário  proposição  do  Conselheiro  Paulo  Eduardo  Vargas  Machado 
Sartorelli,  no sentido de inserir em ata voto de pesar pelo falecimento da 
Sra. Carmen Rizzo Mandia, mãe do Conselheiro Vicente Mandia. Aprovado.



Carlos Fernandes Andrade – Propôs fosse inserido em ata voto de louvor ao 
Diretor Adjunto de Tênis Gilberto De Luccia e àquela seção como um todo, 
em virtude de o Clube ter recebido recentemente, da Federação Paulista da 
modalidade, o Troféu de Melhor Clube do Ano. Estendeu a homenagem a 
alguns dos tenistas pinheirenses que se destacaram como Melhores do Ano 
nas respectivas categorias, a saber: Hermenegildo Grassi (acima de 60 anos), 
Marcelo  Grassi  (50  anos),  Beatrice  Mira  Chrystman,  Carla  Bruscagin  de 
Andrade (Infanto-Juvenil,  18 anos) e Martina Schultz (12 anos Feminino). 
Propôs também voto de louvor à seção de Basquete, categoria Master, que 
conta com dois bicampeões mundiais:  Jatyr Schall e Amaury Passos,  este 
que inclusive já eleito pela Imprensa como um dos cinco Atletas do Século 
na entrega dos Destaques do Basquete, atletas que conquistaram diversos 
títulos paulistas e brasileiros competindo pelo Clube. Voto aprovado.

Ovídio Lopes Guimarães Júnior – Propôs voto de louvor ao Conselheiro 
Higino Carlos  Freitas  de  Oliveira,  recentemente  indicado como a  Figura 
Símbolo de Pinheiros. Voto aprovado.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 464ª reunião ordinária, realizada no dia 29 

de maio de 2000.
Presidente  - Não  havendo  manifestação  em  contrário,  declarou  a  ata 
aprovada, conforme apresentada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-04/2000 - Primeira discussão e votação 
da proposta subscrita por cinqüenta e três (53) Conselheiros no 
exercício do mandato, de alteração do §4º do Art. 6º, de revogação 
do  §4º  do  Art.  122,  ambos  do  Estatuto  Social,  bem  como  de 
criação, no mesmo Estatuto, de um artigo em Disposições Gerais e 
de outro, em Disposições Transitórias.

Presidente  –  Esclareceu  a  respeito  da  discussão  e  votação  da  alteração 
estatutária.  Como  não  havia  Conselheiro  inscrito  para  falar,  deu  por 
encerrada a discussão e passou à votação.

Deliberação:
Submetida  a  matéria  à  votação,  pela  ordem  de  preferência,  o  plenário 
resolveu  o  seguinte:  1)  aprovar  emenda  substitutiva  apresentada  pela 
Comissão  Permanente  de  Esportes  com  base  na  alínea  “a”,  do  §2º,  do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo, ao §4º do Art. 6º do Estatuto 
Social,  que  passa  a  ter  a  seguinte  redação:  “Art.  6º  -  ...  §4º  -  O  Atleta 
Benemérito que, recebido o seu título de honra, vier a participar, direta ou 
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indiretamente,  inscrevendo-se  em  qualquer  outro  clube,  de  qualquer 
competição contra o Clube, perderá, neste caso, os benefícios previstos no 
§4º do Art. 15.”, Esta decisão prejudicou a votação da proposta principal no 
que diz respeito à revogação do §4º do Art. 122 do Estatuto Social e à criação 
de um artigo em Disposições Gerais para aplicar pretendidas alterações ao 
Art 23 e ao §3º do Art. 16, ambos do Regimento Interno do Departamento 
Esportivo. 2) aprovar  proposta subscrita por cinqüenta e três Conselheiros 
no exercício do mandato, de criação de um artigo no Estatuto Social,  em 
Disposições  Transitórias,  com  a  seguinte  redação:  “Art.  ...  –  A  presente 
alteração estatutária aplica-se aos processos em andamento ainda não objeto 
de decisão.”.

Presidente –  Para compor a Comissão de Redação prevista no Art. 87 do 
Regimento  Interno,  submeteu  ao  plenário  e  foi  acolhida a  indicação dos 
Conselheiros Anníbal  Vicente Rossi,  Ricardo Coutinho Carvalhal  e  Silvia 
Schuster.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-14/2000,  referente  à  proposta  de 
Diretoria  de  utilização  de  recursos  do  Fundo  Especial  para 
Reforma do Campo de Futebol “B”.

Marcelo Grassi – Parabenizou a Diretoria pelos trabalhos desenvolvidos na 
última eleição e congratulou-se com os Conselheiros eleitos pela primeira 
vez para o cargo. Ao abordar a matéria em pauta, reportou-se ao Art. 67 do 
Regimento Interno daquele órgão, que dispõe sobre as licitações, disse que 
recebera os pareceres das Comissões Permanentes e perguntou se havia sido 
previamente constituída e ouvida a “comissão especial de alto nível, da qual 
deverão fazer parte, necessariamente, advogado, engenheiro e economista”. 
Disse entender que essa comissão especial de alto nível fosse uma outra, que 
não aquelas que emitiram seus pareceres.

Presidente – Respondeu que as Comissões de Obras, Financeira e Jurídica, 
todas  de alto  nível,  tinham se manifestado a  respeito da proposta  e  que 
outros esclarecimentos poderiam ser prestados pela Diretoria.

Marcelo  Grassi –  Referiu-se  ao  valor  global  da  proposta  (R$421.000,00), 
perguntando se se tratava de um orçamento estimulado para que se abrisse 
a concorrência, ou se já era um pré contrato, pois entendia que a aprovação 
da  proposta  da  Diretoria  deveria  preceder  a  concorrência.  Pediu  que  a 
Diretoria esclarecesse se  era a mesma a firma que havia feito  o  trabalho 
anterior e qual a data do último contrato no mesmo sentido. Ficou também 
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em dúvida,  porque  na  proposta  constou  que  tinham sido  executadas  22 
obras semelhantes. Disse que não tinha entendido porque do valor global 
seria abatido um crédito, ponderando que se o Clube dispunha de crédito, 
esse  crédito  já  tinha  sido  pago,  por  quanto  tempo  não  se  sabe.  Tinha 
entendido que o  valor  total  inicial  -  R$358.200,00   -  seria  o  valor  global 
menos tal crédito. E, no final, aparecia o total final negociado: R$310.000,00. 
Isto  é,  além  do  abatimento  do  crédito,  acreditava  que  estaria  sendo 
concedido um novo desconto, para se chegar aos R$310.000,00. Quanto à 
forma de pagamento: 50% no sinal, 20% na entrega do material, observou 
que o Clube estaria pagando 70% antecipado, porque o prazo para execução 
da obra é de 50 dias. Então, o trabalho só será entregue depois de 50 dias, e o 
Clube já terá pago 70% antecipadamente. Colocou dúvidas sobre esse tipo 
de negociação para os tempos de hoje. Remeteu-se ao Art. 64 do Regimento 
Interno da Diretoria, que estabelece que os editais de tomada de preço e 
concorrência devem, pelos prazos previstos, ser afixados nos quadros avisos 
do Clube, dizendo que isso não tinha sido feito e que interessaria a muitos, 
inclusive mais pessoas poderiam participar dessa licitação.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) -  Entendendo a preocupação do 
orador, pediu que a Diretoria comparecesse para prestar os esclarecimentos 
então solicitados e outros, que porventura surgissem.

Marcelo Grassi – Concordou, aproveitando para sugerir que o Conselho se 
torne um pouco mais dinâmico e mais ágil,  para que não surjam apenas 
aparteantes, mas Conselheiros que discutam os assuntos.

Mário Avancini (aparte) - Ressaltou que o prazo não importava, mas, sim, o 
fato de que existiam os recursos e que a Diretoria estava propondo aquelas 
condições dentro de um valor estimativo.

Marcelo Grassi – Respondeu que não era essa a sua dúvida, reiterando o 
questionamento inicial.

Presidente –  Esclareceu  ao  orador  que  compete  ao  Conselho  decidir 
somente  a  respeito  da  utilização  de  recursos  do  Fundo  Especial.  Se  a 
reforma não dependesse desses recursos,  a Diretoria não precisaria pedir 
autorização. Quanto às condições de pagamento e de execução da obras, são 
aspectos de competência da Diretoria. Tendo o orador tornado a expor suas 
dúvidas, reiterou que o Conselho se restringiria a votar a utilização de verba 
do Fundo Especial.

4



Marcelo Grassi –  Perguntou se estava garantido que a obra seria iniciada 
somente  depois  que  o  Conselho  conhecesse  as  informações  que  havia 
pedido.

Presidente  -  Deixou  claro  que  a  Diretoria  daria  as  explicações,  que 
poderiam, ou não satisfazer o orador, que deveria aguarda-las.

Presidente da Diretoria, Cezar Roberto Leão Granieri – Convidado pelo Sr. 
Presidente,  explicou  que  antes  de  submeter  uma  proposta  à  decisão  do 
Conselho a Diretoria consulta previamente empresas que possam prestar 
esse serviço ao Clube, e apresenta as condições o mais próximo da realidade 
dessa contração, para que isso não fuja do que venha a ser autorizado. Após 
a aprovação, como sempre acontece, a Diretoria cumpre o que determina o 
Estatuto Social e o seu Regimento Interno, no que diz respeito às condições 
de licitações, contratações, etc. Portanto, no momento a discussão estava em 
torno  do  que  seria  feito  e  por  um  valor  que  o  Conselho  autorizasse.  A 
Diretoria colocou em sua proposta as melhores condições dentre todas as 
apresentadas  pelas  empresas,  mas  a  negociação  e  a  concorrência  para  a 
contratação  serão  executadas  somente  se  ela  for  aprovada.  Quanto  ao 
pagamento  antecipado  de  70%,  esclareceu  tratar-se  de  material  a  ser 
importado,  e,  nesses  casos,  os  fornecedores  procuram receber  o  máximo 
possível na chegada do material. Enfatizou que a proposta apresentava as 
condições o mais próximo da realidade. 

Marcelo Grassi (aparte) –  Tornou a questionar sobre o  crédito de grama 
antiga mencionado na proposta.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri –  Esclareceu  que  a  todas  as  empresas 
consultadas  foi  oferecida  a  grama  atualmente  existente  no  Campo  de 
Futebol. E esses fornecedores responderam que se o Clube ceder essa grama 
fariam determinado desconto, conforme valor lançado na proposta. Então, o 
aparteante havia se enganado ao interpretar que esse valor teria sido pago 
pelo Clube. Neste processo não saiu nenhum valor do Clube. Foi valorizada 
a grama existente, para ser descontada da que virá.

Marcelo Grassi  – Dando-se por esclarecido, ressaltou que isso poderia ter 
constado no relatório da proposta, para que não se criasse essa dúvida.
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Cezar  Roberto  Leão  Granieri –  Embora  respeitando  o  entendimento  do 
aparteante, disse que isso já estava claro na proposta porque foi colocada 
uma importância que estará sendo descontada do valor principal.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte)  – Sugeriu que fosse considerada 
importante anotação feita pela Comissão Jurídica em seu parecer, no sentido 
de  que,  quando da  assinatura  do  instrumento  de  contrato  com a  futura 
empresa que eventualmente prestar o serviço, “seja estritamente observada, 
quando  do  início  do  procedimento  licitatório  necessário  às  obras 
pretendidas, a cláusula que fixa o prazo de garantia e o termo de vida útil – 
durabilidade, a fim de que, posteriormente, venha a constar expressamente 
do contrato a ser celebrado.”, isso para evitar que uma nova obra como essa, 
que tem um custo alto, venha a onerar o Clube. 

Cezar  Roberto  Leão  Granieri –  Respondeu  que  a  observação  seria 
considerada.

Presidente – Deu por encerrada a discussão.

Deliberação:
A matéria foi submetida ao plenário pelo Sr. Presidente, tendo o Conselho 
resolvido,  por  unanimidade  de  votos,  autorizar  a  Diretoria  a  utilizar 
recursos do Fundo Especial no valor estimado de R$310.000,00, nos termos 
do Art. 142, II, do Estatuto Social, para executar a Reforma do Campo de 
Futebol “B”.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-13/2000,  referente  à  proposta  da 
Presidência  da Diretoria  subscrita  pela  Presidência  do Conselho 
Deliberativo,  de  concessão  do  título  de  Sócio  Benemérito  ao 
Conselheiro Efetivo Arlindo Virgílio Machado Moura.

Roberto Luiz Pinto e Silva – “...  Eu tive o privilégio de conviver com o 
mandato do nosso companheiro Arlindo durante 3 anos da minha gestão. 
Eu  digo  que  foi  um  privilégio  porque  nós  convivemos  e  aprendemos  a 
conhecer cada vez melhor o nosso Clube e cada vez melhor valorizar aquilo 
que temos. Mas eu gostaria de fazer algumas observações que quem sabe 
muitos dos senhores desconhecem, até porque, para valorizar esta proposta 
que está sendo efetivada pela Diretora e pela Mesa do Conselho, tem sido 
uma praxe que todo ex-Presidentes  seja,  pelo menos haja proposta deste 
título, que é honroso, e que eu tive a honra de há um ano atrás receber. Mas 
quando olhamos o curriculum do Arlindo,  chega-se à  conclusão que ele 
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poderia perfeitamente ter recebido esse título de Sócio Benemérito muito 
antes de ter sido Presidente do Clube. E eu tenho certeza absoluta que ele 
seria merecedor e teria o aval de todos o senhores que aqui estão. E eu vou 
ilustrar  esta  minha afirmação com um fato  que eu presenciei  porque fiz 
parte de uma comissão na época. Em 1986, na gestão do Presidente Cantídio 
Salvador  Filardi,  houve  um  abaixo-assinado,  assinado  por  78  Senhores 
Conselheiros,  subscrito  pelo  pranteado  José  de  Barros,  e   esse  abaixo-
assinado  pretendia  que  o  Sr.  Presidente  do  Conselho  nomeasse  uma 
Comissão Especial, para que estudasse a viabilidade da continuidade ou não 
do esporte competitivo aqui no Clube. Naquela época não existia ainda o 
patrocínio. Então, o que se levantou nesse abaixo-assinado é que o Clube 
tinha  um dispêndio  muito  grande com Militantes,  e  que  aqueles  que se 
sobressaíam eram levados por outros clubes, coisa que existe normalmente e 
continua existindo até hoje. Só que hoje um pouco menos oneroso, porque 
hoje os nossos patrocinadores cobrem eventuais despesas com atletas. Esse 
abaixo-assinado  foi  no  final  do  ano  de  1986.  O  Senhor  Presidente  do 
Conselho  Cantídio  Salvador  Filardi  nomeou uma comissão  composta  de 
Conselheiros, Diretores, Atletas e Associados. E essa comissão era formada 
por Francisco Lotufo,  o pranteado Francisco Lotufo,  que a presidiu,  Rolf 
Kestener, também por nós pranteado, que era um Atleta Benemérito e na 
época ele era Conselheiro, Abel Guimarães, que foi um Atleta Benemérito 
do Clube, Rainer Conrad, também outro Atleta do Clube, eu fiz parte, tive a 
honra  de  participar  dessa  comissão.  E  pela  Diretoria,  Arlindo  Virgílio 
Machado Moura, que naquela época era Vice-Presidente de Esportes. Muito 
bem. Existia um clima de terminar, acabar com o esporte competitivo do 
Clube. E este era o objetivo até do abaixo-assinado. Mas que houvesse uma 
comissão que estudasse com profundidade e que pudesse propor depois ao 
Clube, na realidade não era para extinguir, mas quais os esportes que não 
mais deveriam fazer parte do rol dos competitivos do Clube. Muito bem. Aí 
eu  tive  oportunidade  de  conhecer  melhor  o  Arlindo  sob  o  aspecto  do 
conhecimento que ele tinha do Clube. O Arlindo representando a Diretoria 
naquela época, como sempre foi um líder, ninguém pode negar a liderança 
do Arlindo em tudo onde ele atua, ele mostrou com uma clareza, e com um 
conhecimento de causa, que as despesas que nós tínhamos com os Militantes 
compensava, porque os Militantes eram exatamente aqueles que traziam o 
associado para a prática do esporte competitivo. E que compensava e que 
não  haveria  nenhum  prejuízo  para  o  Clube  se  alguns  deles,  e  muitos  o 
foram,  deixassem  o  Clube  depois,  quando  estivessem  no  auge  de  suas 
carreiras. Eu diria aos senhores, sem medo de errar. Nós tivemos 60 dias de 
debates, 60 dias de troca de idéias e de troca de esclarecimentos. Saiu dali 
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um  relatório,  isso  foi  já  em  maio  de  1987.  A  Comissão  apresentou  um 
relatório  de  76  páginas  que  encontram-se  à  disposição  dos  senhores, 
recomendando-se que se mantivessem o esporte competitivo e os Militantes 
do  Clube.  Eu  diria,  sem  nenhuma  possibilidade  de  equívoco,  que  se  o 
esporte competitivo do Clube evoluiu para o estágio em que está hoje, deve 
ao Arlindo Virgílio Machado Moura. Porque se naquela oportunidade ele 
não conseguisse nos convencer de que havia validade na manutenção da 
militância no esporte competitivo do Clube, eu tenho certeza absoluta de 
que hoje nós seríamos um clube social, tipo Paulistano, Harmonia, aqui o 
nosso vizinho, a Hebraica, e não seria esta potência que é em matéria de 
esporte. Isso, senhores, nós devemos a ele, e aqueles que não sabem dessa 
história,   se  quiserem,  existe  um  processo  que  pode  ser  consultado  no 
Conselho,  tomem conhecimento desse trabalho,  porque esse trabalho nós 
devemos ao Arlindo. Muito bem. Falar sobre o aspecto Arlindo Presidente 
da Diretoria, nisso eu tive a honra de conviver com ele durante 3 anos da 
minha gestão, é outro fato que também que podemos nos orgulhar de tê-lo 
como Sócio, como Conselheiro e como alguém que vai fazer jus a este título 
que certamente nós vamos conceder a ele. Algumas passagens em que eu 
participei juntos, e eu posso testemunhar aqui. Uma delas é o caráter que ele 
deu à administração do Clube, dando uma reviravolta completa em tudo 
aquilo  que  tinha  sido  feito  antes,  sem  desmerecer  todos  aqueles  que 
passaram  anteriormente.  Ao  contrário,  ele  deu  continuidade.  Mas  a 
modernidade  administrativa  do  Clube  nasceu  na  gestão  do  nosso 
Conselheiro Arlindo. Ele informatizou ou completou a informatização de 
todas as áreas do Clube. Ele tinha uma maneira de administrar toda peculiar 
e dos grandes administradores, que era a delegação de poderes, mas uma 
delegação bastante racional, porque ele valorizava os seus Diretores,  mas 
cobrava. E cobrava daquela forma que todos os senhores que convivem e 
que conhecem o Arlindo sabem que ele cobrava daquela forma de um líder. 
E o resultado está aí. Hoje o Clube é detentor da ISO 9002 em várias áreas, 
que é a qualidade total de seus serviços. E outro aspecto que também tem de 
ser  ressaltado  é  que  a  maioria  dos  seus  Diretores  da  época  continuam 
Diretores na gestão do nosso querido Cezar Roberto.  Por  quê? Porque o 
Cezar Roberto sabe da competência daqueles que o cercam. Portanto,  eu 
acho que quando se tem pela frente uma proposta de concessão do título de 
Sócio Benemérito a alguém como o Arlindo, e ele certamente virá aqui e vai 
receber  esse  título  e  vai  agradecer  e  vai  se  emocionar,  como  aconteceu 
comigo, nós temos é que agradecer a ele por tudo o que ele fez pelo Clube. E 
uma forma humilde de agradecer é a concessão desse título....”.
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Presidente  –  Não  havendo  mais  inscritos,  declarou  encerrada  a  fase  de 
discussão e passou à votação da matéria.

José Roberto Coutinho de Arruda - Propôs que a votação fosse simbólica. 
Proposta aprovada.

Deliberação:
O  plenário  decidiu  aprovar,  por  unanimidade  de  votos,  a  proposta  da 
Presidência  da  Diretoria  subscrita  pela  Presidência  do  Conselho 
Deliberativo,  de concessão de título de Sócio Benemérito,  ao Conselheiro 
Efetivo  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura,  por  atender  aos  requisitos 
estabelecidos no inciso I e no parágrafo único, do Art. 6º, do Estatuto Social.

Item 5 - Várias.
Luiz Eduardo Fernandes – Refletindo acerca de frase inscrita no relógio da 
Pista  de Atletismo:  “Clube Pinheiros,  Esporte,  Cultura,  Lazer e Convívio 
Social”,  pensando  nas  várias  gerações  de  pinheirenses  disse  que  os 
Conselheiros devem incentivar a prática da amizade e camaradagem, bem 
como o diálogo e a cooperação dentro do Clube e não podem permitir que 
as suas diferenças de idéias e de pensamentos contaminem a convivência 
pacífica  dos  familiares.  Disse  mais,  que,  na  medida  do  possível,  as 
discussões de rumos e opiniões devem se restringir ao local adequado para 
que elas aconteçam: o plenário, sem que extrapolem para as alamedas do 
Clube e, pior ainda, para fora dele. Para convidar todos à prática esportiva e 
ao  convívio  social  harmonioso,  citou  trechos  do  pronunciamento  do  ex-
Presidente José Edmur Vianna Coutinho na última reunião que presidiu e 
mencionou  frases  ditas  pelo  atual  Presidente  Sergio  Lazzarini  quando 
assumiu o cargo.

Roberto Luiz Pinto e Silva – Lamentou a ausência em plenário de atuantes 
Conselheiros  como  Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Silva,  Paulo  Roberto 
Chaves de Lara e Roberto Machado Moreira, que não se recandidataram ao 
Conselho, a primeira, por motivos de ordem profissional e, os dois últimos, 
por  razões  de  foro  íntimo  e  porque  perceberam  que  teriam  de  assumir 
alguns compromissos que tirariam, no seu conceito,  a liberdade que eles 
tanto almejavam e praticaram durante todos os mandatos que cumpriram 
no  cargo.  Especialmente  quanto  à  Sra.  Laís,  que  muito  bem  presidiu  a 
Comissão Especial Feminina na gestão do Presidente do Conselho Sérgio 
Vergueiro e que foi reconduzida ao cargo quando ele, orador,  assumiu a 
Presidência  deste  órgão,  sócia  que  trouxe  grandes  contribuições  para  o 
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Clube. Entendeu importante que se tente, através dos amigos, fazer com que 
esses  Conselheiros,  especialmente  Roberto  Machado  Moreira  e  Paulo 
Roberto Chaves de Lara, que saíram por condições certamente alheias à sua 
vontade, retornem no próximo mandato, porque isso só trará a todos aquilo 
que  sempre  se  propugnará:  que  o  Conselho  só  será  forte  quando  seus 
membros tiverem independência total.

Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur  –  Fez  comentários  e  elogios 
pormenorizados  a  respeito  da  Festa  Junina  deste  ano,  parabenizando  o 
Diretor de Promoções Sociais Ivan Gilberto Castaldi Filho, a Diretoria como 
um todo, a Gerente da Área Rosana Moreno e sua equipe de trabalho, bem 
como a Presidente do Departamento de Assistência Social, Sra. Márcia da 
Silva Leonelli.

Marcelo Grassi – Abordou a questão do esporte no Clube, referindo-se, em 
especial, ao Tênis, pelo qual compete na categoria Veteranos. Disse que a 
atual Diretoria deve repensar o Tênis, pois a atual estrutura está falida. A 
estrutura antiga,  de 15 anos atrás,  que tornava o Pinheiros  o  clube mais 
cobiçado e tinha a tradição de formar campeões ano a ano, foi desintegrada. 
Comentou que há muito não se forma “um primeira classe” no Tênis do 
Clube;  o  máximo que  se  conseguiu  com a  equipe  de  17,  18  anos,  foi  a 
terceira classe. Ponderou que a responsabilidade do esporte é muito grande, 
principalmente no Tênis, porque normalmente as crianças começam a jogar 
com 7, 8 anos e isso implica em um acompanhamento não só técnico, mas 
também  moral,  de  pelo  menos  10  anos.  Mencionando  dados  do  último 
Relatório  da  Diretoria,  disse  que  o  Tênis  é  a  modalidade  que  traz  mais 
títulos  para o Clube,  mas que 98% dessas conquistas são alcançadas por 
aqueles que competem pela categoria dos menos novos, que pertenceram 
àquela  estrutura  antiga  e  continuam  ganhando  a  maior  parte  dos 
campeonatos.  Consta que os uniformes dos funcionários hoje em dia são 
trocados anualmente, ao passo que os uniformes dos sócios que defendem o 
Tênis  do  Clube  foi  o  mesmo  durante  4  anos  e  que  não  ficam  com  os 
jogadores,  mas  lhes  são  entregues  quando  adentram  a  quadra.  Contou 
episódio ocorrido em partida realizada em outro clube, quando houve falha 
e  não  chegou  a  pessoa  encarregada  de  distribuir  os  uniformes,  tendo  o 
Clube sido derrotado por W.O. Ratificou sua idéia de que o Tênis tem que 
ser repensado e que a estrutura de 10 anos que tem que ser dada para as 
crianças  está  errada.  Reclamou,  ainda,  pelo  fato  de  constar  do  relatório 
esportivo que seriam feitos rankings de todas as seções competitivas e que, 
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no entanto, esse campeonato permanente de classificação, que serviria como 
base para todas as equipes competitivas, já foi abolido há muito tempo.

Presidente -  Informou o número de Conselheiros que tinham assinado o 
livro de presença e deu por encerrados os trabalhos às 21h45.

✦✦✦

Obs: esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  466ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 28 de agosto de 2000.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf
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	Ata Resumida da 465ª Reunião Extraordinária,
	realizada no dia 26 de junho de 2000
	Presidente da Diretoria, Cezar Roberto Leão Granieri – Convidado pelo Sr. Presidente, explicou que antes de submeter uma proposta à decisão do Conselho a Diretoria consulta previamente empresas que possam prestar esse serviço ao Clube, e apresenta as condições o mais próximo da realidade dessa contração, para que isso não fuja do que venha a ser autorizado. Após a aprovação, como sempre acontece, a Diretoria cumpre o que determina o Estatuto Social e o seu Regimento Interno, no que diz respeito às condições de licitações, contratações, etc. Portanto, no momento a discussão estava em torno do que seria feito e por um valor que o Conselho autorizasse. A Diretoria colocou em sua proposta as melhores condições dentre todas as apresentadas pelas empresas, mas a negociação e a concorrência para a contratação serão executadas somente se ela for aprovada. Quanto ao pagamento antecipado de 70%, esclareceu tratar-se de material a ser importado, e, nesses casos, os fornecedores procuram receber o máximo possível na chegada do material. Enfatizou que a proposta apresentava as condições o mais próximo da realidade. 

