
ATA  RESUMIDA  DA  472ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2001

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte  e seis  de março  do  ano dois  mil  e  um,  com início  em segunda 
convocação, às 20 horas, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta 
Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidência: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretaria: Paulo Roberto Taglianetti
Segunda Secretaria “ad hoc”: Miguel Vignola

Presidente – Houve por bem retardar o recolhimento livro de presença para 
as  20h30,  em  virtude  das  fortes  chuvas  que  caíam  naquela  noite 
congestionando o trânsito.  Justificou a ausência da Conselheira Dulce Arena 
Avancini, comunicando que o Segundo Secretário Paulo Roberto Taglianetti 
assumiria a Primeira Secretaria. Indicou ao plenário e foi aceito o nome do 
Conselheiro Miguel Vignola para ocupar a Segunda Secretaria “ad hoc”.

- É 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 –  Em nome da Mesa, propôs ao plenário fosse inserido em ata 
voto de congratulações com o Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira Machado, 
pela  sua  recente  eleição  para  a  gestão  2001/2003  e  posse  no  cargo  de 
Membro da Comissão de Direitos  Humanos da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Secção de São Paulo. Aprovado. Submeteu ao plenário proposta do 
Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge no sentido de consignar 
em ata voto de louvor ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, 
que no dia 30 deste mês receberá, em Brasília, a medalha de Mérito Militar, 
outorgada pelo Superior Tribunal Militar. Aprovado. Apresentou proposições 
da  Mesa  do  Conselho,  de  inserção  em  ata  de  votos  de  pronto 
restabelecimento  dos  Conselheiros  Walter  da  Silva  Bacelar  de  Barros  e 
Rubens Catelli. Aprovado. Propôs fosse consignado em ata voto de pesar pelo 
falecimento do Sr.  José Eisaburo Nagasawa, pai da Conselheira Lúcia Maria 
Nagasawa  e  apresentou  ao  plenário  proposta  no  mesmo  sentido  do 
Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes Júnior, pelo falecimento da Sra. 
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Guaracyaba  Guaryanas  Tumani,  mãe  da  ex-Conselheira  Mariângela 
Guaryanas  Tumani  e  sogra  do  ex-Conselheiro  Vicente  Renato  Paolillo. 
Aprovado.

Primeiro  Secretário  – Informou  o  recebimento  das  seguintes 
correspondências  da  Diretoria:  1)  encaminhando  cópia  da  sentença  de 
improcedência da Medida Cautelar, proposta pela associada Maria de Lourdes 
Amaral, processo nº 000.00.536018-8, perante a 33ª Vara Cível de São Paulo, 
SP; 2) comunicando a nomeação do Sr. Ricardo Giosa Sasso para o cargo de 
Diretor  Adjunto  de  Pólo  Aquático  para  o  biênio  1999/2001;  3)  dando 
conhecimento da demissão do Conselheiro Alexandre Barradas de Oliveira do 
cargo de Assessor Especial da Presidência para Assuntos de Seguro.

Frederico Guilherme Menke Júnior –  Propôs voto de louvor ao grupo de 
nadadores da categoria Masters que, comandados por Antonieta Gonçalves, 
recentemente se destacaram em competição de Natação realizada na Escola 
Amaral, em Curitiba/PR. Aprovado.

José Roberto Coutinho de Arruda – Propôs fosse inserto em ata voto de 
louvor ao Deputado Estadual Walter Feldman, recentemente eleito Presidente 
da  Mesa  Diretora  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado  de  São  Paulo. 
Aprovado.

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia  –  Propôs  voto  de  pesar  pelo  recente 
falecimento do Governador Mário Covas Júnior. Aprovado.

Marcelo Grassi –  Referindo-se ao torneio Banana Bowl,  que conta pontos 
para o “ranking” mundial  na categoria 18 anos, recentemente sediado pelo 
Pinheiros,  lamentou que o  Clube não tenha tido  representação no evento. 
Comunicou que nos dias 6, 7 e 8 de abril estará transmitindo e comentando a 
Taça  Davis  de  Tênis  pela  Internet  (www.tenisvirtual.com.br),  inclusive  a 
disputa do Brasil x Austrália, em Florianópolis.

Vicente  Carlos  Gonçalves  Finamore –  “Mas,  antes  disso  gostaria  de 
expressar aqui uma coisa que eu tenho na cabeça, que é falando da verdade 
que Jesus disse quando estava na mesa com os seus amigos de sempre, na 
Última Ceia, e que ao terminar Ele usou as seguintes palavras: Em verdade, 
em verdade eu vos digo, antes de o galo cantar três vezes, um de vós vai-me 
trair.”.  Dirigiu-se  ao  Sr.  Presidente,  perguntando  que  medidas  teriam  sido 
tomadas para cumprir a decisão do plenário na última reunião, quando propôs 
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e foi  aprovada  sua  indicação  no  sentido  de  que  a  Mesa  do  Conselho 
estimulasse a presença dos Conselheiros nas reuniões.

Presidente – Respondeu que a Mesa vem fazendo o possível para estimular 
a participação de todos como, por exemplo, enviando as convocações por e-
mail,  disponibilizando uma área do Conselho no site do Clube na Internet, 
prorrogando  o  fechamento  da  lista  de  presença  para  facilitar  a  vida  dos 
Conselheiros. Disse acreditar que aqueles que comparecem não o façam por 
estímulos, mas por obrigação, porque quem se elege Conselheiro sabe que 
tem direito de representar os sócios e obrigação de comparecer às reuniões. 
Tanto é verdade, que o Estatuto em seu Art. 67 prevê a perda de mandato no 
caso de ausência consecutiva a determinado número de reuniões.  Portanto, a 
Mesa vem cumprindo o seu papel até onde é possível. Pediu ao orador que 
declinasse  quem  estava  sendo  censurado,  porque  os  Conselheiros  aqui 
comparecem não por estímulo, mas por obrigação.

Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Observou que,  diante da situação 
colocada  pelo  Sr.  Presidente,  todos  os  ausentes  eram  merecedores  de 
censura,  porque  juraram,  pelo  menos  comparecer,  representando  o 
associado. Portanto, censurava aqueles que aparecem depois da reunião, ou 
no dia seguinte para justificar, porque a obrigação do Conselheiro é estar aqui 
presente. Finalmente, que não soube da divulgação da atitude que a Mesa 
tomou, mas agradecia e tinha certeza que isso fará com que os Conselheiros 
venham às reuniões.

1) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 471ª reunião extraordinária, realizada no 

dia 19 de fevereiro de 2001.
Presidente  –  Propôs  que  na  ata  resumida  fosse  corrigido  o  nome  do 
Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira, bem como apresentou pedido do 
Conselheiro  Joaquim  Dias  Tatit,  de  retificação  da  ata  para  que  ficasse 
registrado o correto sentido do seu pronunciamento no Item 3 da Ordem do 
Dia,  que tratou do processo CD-10/2000 (proposta de alteração estatutária 
dos  Arts.  65  e  66),  a  saber:  Onde  se  lê:   ...  Países  com  Constituições 
centenárias não progridem mais que os outros. ... “, leia-se: ... A tradição não 
impede o  progresso.  A Inglaterra,  Estados Unidos e muitos outros  países, 
cujas Constituições são centenárias, nem por isso deixaram de progredir mais 
que os outros. ...”.

Deliberação:
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Submetida  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  a  ata  foi  aprovada  com  as 
retificações supra.

Item 2 - Apreciação do processo CD-01/2001, referente à proposta da 
Diretoria de concessão de ingresso do atleta Tomaz Reuter 
Camargo, da seção de Handebol, como sócio Contribuinte, na 
classe Individual, independentemente da aquisição de título.

Presidente – Apresentou a matéria ao plenário e, como não houve discussão, 
colocou-a em votação.

Deliberação:
A proposta foi aprovada por unanimidade de votos.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-23/2000,  referente  à  proposta 
subscrita  por  cinqüenta  (50)  Conselheiros  no  exercício  do 
mandato,  no sentido de que o prédio do Centro Esportivo 
passe  a  ser  denominado  “Conjunto  Desportivo  Henrique 
Villaboim”.

Presidente – Apresentou a matéria ao plenário. Não houve discussão, desde 
logo, submeteu a proposta ao plenário.

Deliberação:
Proposta aprovada por unanimidade de votos.

Item 4 - Apreciação do processo CD-24/2000 -  Primeira discussão e 
votação  da  proposta  subscrita  por  cinqüenta  e  seis  (56) 
Conselheiros, de alteração do Art. 122 do Estatuto Social.

Edgard Ozon – Disse que por ocasião da aprovação da alteração estatutária 
que aumentou as exigências para a concessão de título de Atleta Benemérito 
havia se manifestado em contrário, presumindo que seria muito difícil para um 
atleta reunir alcançar tais condições, o que não aconteceu porque o esporte 
evoluiu no Brasil e no Clube. Hoje temos Atletas Beneméritos medalhados em 
Jogos Pan-americanos e em Olimpíadas. Injusto que o Atleta Benemérito, que 
reuniu  condições  rígidas  para  chegar  à  benemerência,  destacou-se  em 
competições nacionais para poder ser convocado para as internacionais, não 
possa votar e ser votado se não possuir título, ao passo que um Militante que 
passa a Contribuinte somente porque se destacou em competições oficiais, 
ainda que com resultados não tão expressivos, pertenceu ao Departamento 
Esportivo durante 7 anos e teve bom comportamento, que não alcançou a 
benemerência porque não conquistou os títulos  exigidos,  pode votar  e  ser 
votado, mesmo sem ter título.  Defendeu a aprovação da proposta principal 
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para valorizar a transferência para Contribuinte, bem como o acolhimento de 
sua emenda para fazer justiça ao Atleta Benemérito.

Deliberação:
O Sr. Presidente submeteu a matéria à votação, tendo o plenário resolvido o 
seguinte, em primeira discussão, por maioria de votos: 1) aprovar a proposta 
de  alteração  do  inciso  I  do  Art.  122  do  Estatuto  Social,  com  a  seguinte 
redação:   “Art.  122  –  ...  I  -  atuando  no  departamento  há  sete  (7)  anos 
ininterruptos,  com exemplar  comportamento e  participando de competições 
oficiais  em  modalidade  esportiva  competitivas,  defendendo  o  clube, 
conquistando medalhas até  terceiro  lugar  em campeonatos  brasileiros.”;  2) 
aprovar emenda aditiva apresentada na forma regimental, assim redigida: “O 
Militante passando à categoria de Sócio Contribuinte e não sendo possuidor 
de título, não poderá votar e ser votado.”; nomear  os seguintes Conselheiros 
para fazer  parte  da Comissão Especial  de Redação:  Fábio Eduardo Nesti, 
João Bacchin Neto e José Ricardo Pinheiro Lima.

Item 5 - Várias.
Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Explicou  que  sua  experiência 
profissional lhe permitiu participar de inúmeras Comissões de Licitação e lhe 
proporcionou determinado conhecimento de tudo o que se refira a licitações e 
contratos administrativos. Que considerando as discussões havidas nas duas 
últimas reuniões,  analisou detidamente todo o processo de substituição da 
grama sintética do Campo de Futebol B. Lembrou que o Conselho aprovou 
que a obra fosse executada com recursos do Orçamento de Investimento no 
valor  de  R$310.000,00,  proposta  obteve  manifestação  favorável  das 
Comissões técnicas. Foi realizada a licitação, modalidade Convite, conforme 
prevê  o  Regimento  Interno  da  Diretoria;  o  Edital  foi  afixado  no  Clube  no 
período de 30/6 a 07/07/2000 e as propostas foram abertas no dia 11 daquele 
mês, na presença do Diretor de Patrimônio e sua equipe de Engenheiros, do 
Diretor  Jurídico  e  da  Comissão  de  Obras.  Os  critérios  para  análise  das 
propostas  foram  a  experiência  prévia  dos  proponentes,  a  durabilidade  do 
produto, a satisfação dos clientes, a apresentação de atestados federativos e, 
finalmente,  o  preço  ofertado.  A  Diretoria  visitou  vários  campos  e  quadras 
esportivas com as mesmas características do campo pretendido pelo Clube, 
indicados pelos proponentes, concluindo que a Sport  Grass era a empresa 
mais qualificada para realizar a obra, pois que já havia implantado 84.569m2, 
em 12 campos e 25 quadras.  Quanto ao preço:  Playpiso = R$306.840,00; 
Recoma = R$236.855,00 (que já havia implantado 1.000m2 em apenas uma 
quadra); Sport Grass, cuja proposta inicial foi de R$297.830,00 e que, tendo 
sido considerada a mais  qualificada,  a  Diretoria  de Patrimônio procedeu a 
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negociações e conseguiu reduzir a proposta para R$255.000,00, valor pelo 
qual  foi  firmado o contrato.  A Comissão de Obras foi  ouvida em todos os 
trâmites do processo e emitiu parecer pormenorizado datado de 23/10/2000, 
na oportunidade lido pelo orador. Concluiu, então, que, efetivamente, houve 
um trabalho sério,  transparente e voltado para os superiores interesses do 
Clube,  tanto por  parte  da  Diretoria  de Patrimônio como pela Comissão de 
Obras, procedimento que afirmou, não pode ser desmerecido por eventuais 
interesses comerciais contrariados.

Joaquim Dias Tatit – Falando pela Comissão de Obras, também abordou a 
substituição da grama do Campo de Futebol B, reportou-se à manifestação 
dos Conselheiros  Dora  Maria  de Aguiar  Whitaker  e  Luís Eduardo Pinheiro 
Lima perante a Presidência do Conselho. Estranhou que somente depois da 
licitação ter  sido decidida a favor de um dos concorrentes é que se tenha 
informado  que  a  obra  não era  necessária  e  que  a  concorrência  não teria 
respeitado as condições de igualdade entre os concorrentes e a adoção do 
melhor preço. Explicou que para se contratar esse tipo de serviço não se pode 
considerar  apenas  o  preço,  pois  a  matéria-prima  utilizada  oferece  várias 
alternativas de fabricação e a técnica de execução varia de um concorrente 
para outro e ainda não existem normas reguladoras com relação a gramas 
sintéticas, conforme relatório da FIFA em poder da Diretoria, confirmado pelo 
Engenheiro  Abrão  Jorge  Abrahão,  do  Laboratório  de  Produtos  Têxteis  e 
Plásticos do IPT, pessoa que coordena uma comissão encarregada de estudar 
o assunto. Então, se o Edital de Licitação exigisse características específicas 
do produto, poderia estar eliminando outras empresas participantes, pois cada 
proponente  tem  as  suas  próprias  especificações,  o  que  constituiria  fator 
impeditivo à igualdade da concorrência. É necessário pesquisar no mercado a 
idoneidade, a capacidade e a experiência dos concorrentes, os locais onde os 
mesmos executaram serviços semelhantes, se o fizeram com competência, 
com a  durabilidade e  a  satisfação desejada,  bem como verificar  o  estado 
desses gramados com relação aos respectivos tempos de utilização. Todos os 
cuidados foram tomados e levados em consideração nas reuniões conjuntas 
da  Comissão  de  Obras  com  a  Diretoria  de  Patrimônio  e  sua  equipe  de 
Engenheiros. Não haveria necessidade de duas reuniões com 8 engenheiros, 
trabalhando sem interrupção das 20 às 23h para apenas escolher o preço 
mais baixo da concorrência. Por tudo isso, entendeu terem sido absoluta e 
suficientemente tomadas as precauções para a remoção do gramado sintético, 
discordando da Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker que acha serem 
estes requisitos aplicáveis apenas a serviços predominantemente intelectuais. 
Certamente também são aplicáveis a serviços como este da grama sintética 
que não estão ainda normatizados no mercado. Ademais, entendeu totalmente 
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desnecessária  a  elaboração  de  laudos  pelo  IPT,  sobre  a  natureza  e  a 
qualidade da grama retirada bem como das fabricadas no mercado, pois em 
nada alteraria o quadro do evento. Esclareceu que a solução dada para a 
remoção da grama sintética do  campo foi  boa,  pois  obedeceu a  todos os 
requisitos  necessários,  mas  não  significa  ser  ela  a  única,  outra  também 
poderia ser adotada, desde que tão boa quanto à escolhida, mas aí entra o 
chamado direito de gestão, pois cabe a quem dirige o Clube a escolha de uma 
das boas soluções encontradas. Portanto, a Comissão de Obras se ufanava 
de ter a consciência do dever cumprido, de ter correspondido à confiança que 
lhe foi delegada pela Presidência do Conselho e reiterava sua disposição de 
continuar  a  servir  desinteressadamente  ao  Clube,  a  quem  dedica  o  seu 
trabalho  voluntário,  com  os  olhos  voltados  apenas  para  o  progresso  do 
Pinheiros que muito admira.

Djalma Funaro (aparte) – Discordou do orador, dizendo que existem normas 
do IPT e que o seu Diretor da Divisão Têxtil é o Sr. Eraldo Maluf, que não 
havia sido citado.

Joaquim Dias Tatit – Respondeu que não se referiu ao Diretor do IPT, mas 
ao encarregado das mudanças das normas.

Djalma Funaro (aparte) – Propôs que o orador pedisse a instauração de uma 
Comissão de Sindicância, com a participação do orador (Conselheiro Joaquim 
Dias Tatit), a fim de que, de posse de dados, fosse o Conselho esclarecido 
sobre aquilo  que ele não tem conhecimento e pudesse discutir  o  assunto. 
Como o orador respondeu que não pediria a instauração de comissão porque 
não  achava  necessário,  refutou,  dizendo  que  ele,  aparteante,  o  faria  e 
esperava que o orador dela participasse.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva  (com  assentimento  do  orador)  – 
Considerando a afirmação de que não existe uma padronização, mas vários 
tipos  de  grama sintética,  estranhou que  o  procedimento  licitatório  adotado 
aparentemente optou por uma grama que, num primeiro momento, não era a 
de  menor  preço  e,  posteriormente,  quando  já  conhecidas  as  demais 
propostas, ou quando já se encerrava o procedimento licitatório, a empresa 
que venceu a licitação tenha concordado em abaixar o preço, para que ficasse 
cerca de R$2.000,00 abaixo do preço da melhor proposta. Entendeu que o 
processo de licitação de técnica e preço não teria cabimento na hipótese do 
campo,  pois  que reservado para trabalho eminentemente intelectual.  Disse 
acreditar que a Comissão de Obras e a Diretoria fizeram estudos, atestados, 
de  modo  que  as  empresas  partícipes  do  procedimento  licitatório 
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demonstrassem competência para apresentar propostas, mas que, qualquer 
que tenha sido o procedimento licitatório, não conseguia entender porque se 
optou  por  aquela  grama,  já  que  não  existe  padronização,  e  que,  em não 
existindo padronização, porquê a grama mais cara foi optada. Perguntou se os 
outros licitantes também tinham sido convidados, ou para apresentar um outro 
tipo  de  grama,  que  seria  aquele  escolhido  pelo  Clube,  ou  também  para 
reduzirem as suas propostas.

Joaquim Dias Tatit – Explicou que quando existe a normatização do produto 
se  faz  o  edital  estabelecendo  as  especificações  pretendidas,  o  que  não 
acontece com grama sintética, porque não há norma para dizer qual deve ser 
o  procedimento.  Só  quando  o  serviço  é  normatizado  se  pode  fazer  o 
detalhamento de como ele deve ser feito e depois o melhor preço resolver. O 
Estatuto do Clube certamente nem pensou nessa possibilidade de haver uma 
concorrência  para  serviços  que  não  estão  normatizados.  Mas,  não  sendo 
possível, não temos de consultar o mercado. 

Pedro Antonio Lousan Badra –  Elogiou a atmosfera de progresso liderada 
pelo Dr. Sergio Lazzarini, que encontrou retornando de licença, principalmente 
no  que  se  refere  à  comunicação  para  os  Conselheiros,  felicitando-o  pela 
solução  do  “Home  Page”,  disponibilizando  informações  para  quem  queira 
procurara-las, no seu entender objetivo fundamental, principalmente quando 
se  trata  da  Internet.  Quem  quiser  informações  que  vá  buscar.  Destacou 
aspectos do Sr.  Presidente,  sua capacidade, fibra e probidade conhecidas, 
sua postura ímpar, um Magistrado que sofreu pressões, quando da sua ação, 
e soube brilhantemente resolvê-la,  características que afirmou motivaram o 
seu retorno ao plenário, porque havia desacreditado das ações da Mesa do 
Conselho das gestões passadas. Atribuiu as mesmas qualidades à Família 
Lazzarini. Aproveitou para agradecer aos companheiros que se preocuparam 
com sua ausência.  Disse que analisou cuidadosamente os relatórios anuais 
da Diretoria e que pretendia demonstrar esse trabalho com retroprojetor, mas 
isso não foi possível porque deveria ter solicitado o equipamento à Diretoria 
com antecedência de 7 dias.  Passou a apresentar estudo que elaborou,  a 
respeito do item Receitas e Despesas e Resultados dos Relatórios aprovados 
pelo  Conselho  nos  últimos  10  anos.  Concomitantemente,  entregou  à 
Presidência  uma  cópia  do  referido  quadro,  para  que  distribuísse  aos 
Conselheiros  com o  resumo da ata  desta  reunião.  Passou  a  comentar  os 
dados dos relatórios: em 1999, tivemos uma Receita de R$46.289.000.921,00 
e  uma  Despesa  de  R$48.104.290,00  (pág.  160  do  Relatório);  houve  uma 
variação negativa entre Receitas e Despesas, de R$1.814.000,00. Em 1998, 
uma  Receita  de  R$46.067.503,00  e  uma  Despesa  de  R$45.455.199,00, 
portanto uma variação, entre Receitas e Despesas, positiva de R$612.304,00. 
Em  1997,  uma  Receita  de  R$41.488.328,00  e  uma  Despesa  de 
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R$46.215.594,00,  havendo  uma variação  negativa  de  R$4.727.266,00.  Em 
1996,  houve  uma  Receita  de  R$36.343.459,00  e  uma  Despesa  de 
R$39.124.318,00. Em 1995, uma Receita de R$30.290.829,00 e uma Despesa 
de R$30.737.562,00. Referindo-se, então, aos valores negativos das Receitas 
e das Despesas de 1995 a 1999, disse que a eficiência de uma Administração, 
entre  outros  aspectos,  também passa por  esses números.  Acumulando os 
valores  em  vermelho  desses  últimos  5  anos,  significa  um  valor  de 
R$9.156.000,00. Continuando sua análise, em 1994, 1993, 1992, 1991 e 1990 
houve pequenas variações positivas, de 235, 300 e aí passou de milhares de 
reais e perde-se a noção. Analisando as contribuições, observou que em 1994 
o  Orçamento  do  Clube  era  de  R$15.000.000,00.  Deve  ter  havido  uma 
mudança  muito  grande  de  área  e  de  funcionários,  porque  em  1995  o 
Orçamento  foi  de  R$30.000.000,00,  dando  uma  diferença  orçamentária 
negativa  muito  preocupante.  O  relatório  AVO  -  Análise  da  Variação 
Orçamentária  -  nos  dá  um  comparativo  entre  o  orçamento  previsto  e  o 
orçamento  realizado.  Mas  os  números  do  resultado  revelam  o  retrato  da 
Administração deste Clube nestes últimos 10 anos. Pediu que os candidatos à 
Presidência da Diretoria  trouxessem aqui  os seus planos e suas soluções, 
principalmente para este caso. 

Synésio Alves de Lima (com assentimento do orador) – Cumprimentou o 
orador pela exposição, perguntando: em considerando que o Orçamento tem 
de fechar e de algum lugar tem de sair a compensação para os déficits, de 
onde sai esse dinheiro para que o Clube zere a Receita e Despesa.

Pedro Antonio Lousan Badra – Respondeu a condição de fechamento deve 
ser  explicada  pelos  auditores.  Ele,  orador,  estava  simplesmente  trazendo 
números que estão expostos em Relatórios, mostrando a Administração do 
Clube,  números  preocupantes.   Continuando,  disse  que  o  Clube  está 
vivenciando uma nova era, parecendo existir uma situação e uma oposição. E 
oposição não quer dizer inimizade, mas, simplesmente estar em desacordo 
com as idéias. Sugeriu àqueles que pleiteiam a Presidência que tragam as 
suas idéias ao plenário e que mostrem a que vêm, para que os Conselheiros 
possam analisar.  Disse acreditar que essa nova era seja revestida de ética e 
transparência, transparência que se houvesse esses números já teriam vindo 
à tona há muito tempo. Lembrou que não foi por falta de aviso, pois que várias 
vezes propôs que se publicasse nas revistas simplesmente o que o Clube 
recebia e o que gastava mensalmente. 

Marcelo  Grassi  –  Comentou  que  quando  da  apreciação  da  proposta  da 
Diretoria para liberação da verba de R$310.000,00, do Fundo Especial, para a 
troca do gramado do Campo B, foi o único a expor considerações, inclusive 
entendendo  que  muitas  coisas  estavam  totalmente  fora  do  mercado, 
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particularmente a forma de negociação. Posteriormente, pela primeira vez viu 
um edital de licitação ser afixado no Clube, o que normalmente deveria ser 
feito em todas as nossas licitações, que não são poucas. Que como na última 
reunião o Conselheiro Funaro tinha feito sérias denúncias sobre a instalação 
da  grama,  questionando  a  qualidade,  a  vida  útil,  etc,  imaginava  que  a 
Diretoria,  passado  um  mês,  viesse  prestar  as  merecidas  explicações  aos 
Conselheiros. Hoje mais pessoas versaram sobre a matéria, mas o assunto 
ainda não estava claro. Lembrou que quando se faz um contrato é exigida 
uma certidão negativa de quem se pretende contratar, o que não deve ter sido 
feito no caso do campo,  porque, como o Conselheiro Funaro havia dito,  a 
firma com quem a Diretoria fechou contrato tem problemas de pagamento de 
duplicatas,  ou  coisa  assim.  Perguntou  se  a  Diretoria  se  pronunciaria  a 
respeito,  inclusive com relação à forma de negociação,  totalmente fora do 
mercado, quanto aos pagamentos na contratação dessa licitação, bem como 
sobre a solicitação do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cárdia, no sentido 
de que se verificasse qual seria a garantia dessa grama no contrato. Lembrou, 
também, que o Conselheiro Djalma Funaro também havia dito que a grama 
existente ainda tinha mais 5 anos de vida útil, ou seja, desnecessário substituí-
la neste momento, o ideal seria apenas sua manutenção. Lamentou que a 
Diretoria não tenha se pronunciado, porque todos têm dúvidas e gostariam de 
esclarecer, inclusive sobre a licitação, que muitos têm defendido. 

Presidente – Comunicou que além da manifestação do Conselheiro Joaquim 
Dias  Tatit,  estaria  encaminhando outros  dois  documentos  que acabara  de 
receber, uma outra manifestação da Comissão de Obras e uma resposta da 
Diretoria, também relacionados ao processo do Campo B, a fim de que os 
Conselheiros  analisassem essa  documentação  e  dissessem se  se  sentem 
satisfeitos,  ou não, com as explicações prestadas.  Ao anunciar o próximo 
orador,  pediu a atenção dos Srs.  Conselheiros evitando que o Conselheiro 
Vicente  Carlos  Gonçalves  viesse  dizer  que  a  Mesa  não  estimula  a 
permanência no plenário.

Vicente  Carlos  Gonçalves  Finamore  –  Não  aceitou  a  afirmativa  do  Sr. 
Presidente,  dizendo  que  havia  perguntado  que  providências  tinham  sido 
tomadas para  estimular  o  comparecimento  dos Conselheiros nas reuniões, 
mas não disse que a Mesa não tinha tomado uma atitude, porque se a Mesa 
não o fizer, a criticará, sim, o que não fez até este momento.

Presidente – Explicou que estava elogiando o comportamento do orador, que 
tem todo o apoio da Mesa.

Anna Maria Carvalheira Baur – Relatou minuciosamente como se realizou o 
Baile  de  Carnaval  do  Clube,  em  26  de  fevereiro,  inclusive  a  matinê  do 
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domingo anterior, dizendo que nos anos seguintes o evento deveria se repetir 
da  forma  como  ocorreu.  Da  mesma  forma,  detalhou  o  evento  Dia  do 
Funcionário,  que aconteceu no último dia 19, na Chácara dos Sonhos, em 
Jundiaí,  promovido  pelo  Departamento  de  Assistência  Social  do  Clube, 
finalmente  parabenizando  o  Presidente  da  Diretoria  Cezar  Roberto  leão 
Granieri e a Sra. Márcia Leonelli, Presidente do D.A.S. 

Mário Lima Cardoso  – Com relação à acirrada discussão sobre a grama 
sintética,  comunicou  que  haverá  um desenvolvimento  muito  importante  da 
tecnologia  deste  material,  considerando  reportagem  publicada  pelo  jornal 
“Folha de São Paulo”, referindo-se ao “Futebol de Plástico”, observa-se que a 
FIFA,  órgão  internacional  que comanda  o  futebol  no  mundo,  tem grandes 
interesses  em  entrar  no  mercado  da  grama  artificial.  Países  onde  há 
dificuldade não só de poder aquisitivo,  de riquezas,  após o convite do ex-
Presidente João Havelange, estão usando exclusivamente grama artificial, daí 
concluir-se  que  o  mercado  será  invadido  pela  concorrência.  Além  disso, 
segundo  o  Conselheiro  Benedito  Dias  Ramos  Neto,  entre  outros  fatores, 
devido à falta de água a Arábia Saudita voltou a adquirir grama artificial. Sobre 
o  Futebol  de  Salão,  disse  que  para  manter  o  seu  pioneirismo  o  Clube 
precisará implantar esta modalidade para enfrentar equipes que já militam e 
vão  disputar  as  finais,  praticamente  todos  os  três  times  da  África  estão 
disputando  as  finais  em  gramado  artificial.  Então,  se  o  Clube  se  atrasar 
perderá a oportunidade de se projetar dentro do futebol. Isso já teve início com 
a implementação do Futebol Society, que é uma pequena representação da 
absorção desse mercado. O Clube é pioneiro no Futebol Society,  inclusive 
federado e o Presidente da respectiva Federação é nosso associado. Disse 
que  a  satisfação é  razoável,  mas  é  necessário  melhorar  as  condições  de 
disputa federada. Depende de mudanças a serem apresentadas à Diretoria e 
aceitas. Deu seu testemunho daquilo que é hoje o Futebol Society e o Futebol 
de Salão. A maioria das equipes do Campeonato Paulista de Futebol Society 
se constitui de atletas que militam no Futebol de Salão. A origem, o celeiro 
implica em que eles sejam convocados dentro daquela quadra, onde são uma 
demonstração de muito  mais  raciocínio,  velocidade e  alimentam o  Futebol 
Society. Com esse raciocínio, associado ao aumento do mercado de grama 
artificial,  alertou  aos  futuros  dirigentes  do  Clube  que  se  apressem  em 
incrementar a prática competitiva, não recreativa, do Futebol de Salão, com 
equipes menores, para quando chegarmos em 2008, quando do Campeonato 
Mundial, já tendo representantes com uma grande prática nesse tipo de piso. 
Se tivermos um celeiro de atletas pioneiros naquilo que julgamos dinamismo, 
velocidade e prática, nós já estaremos chegando atrás. Os times da África 
estão  no  mercado,  estão  não só no  produto,  mas pioneiros  na  prática  do 
futebol jogado em grama artificial.  Reportando-se às quadras de Tênis, disse 
que cedo ou tarde o saibro será um motivo saudosista. Conforme comentou o 
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Conselheiro Benedito Dias Ramos Neto, é provável que alguma equipe, de 
preferência  seria  logicamente  do  Futebol  Society,  de  São  Paulo,  seja 
convidada para fazer demonstrações, em campos pequenos ou grandes, na 
Arábia Saudita.

Anamaria  Andrade  Damasceno  –  Refletiu  profundamente  sobre  a 
possibilidade de se estar vivendo no Clube um momento histórico, em que a 
evolução cíclica completa o seu giro e reinicia um novo. Observou que já se 
falou e  muito  em ética,  transparência,  amor  ao Clube,  família  pinheirense, 
valores  que,  lamentavelmente,  foram colocados no mesmo caldeirão,  o  da 
insignificância e da menor valia. Não faz muito tempo o Conselheiro rotulado 
como oposição quase não tinha possibilidade de expressão neste Conselho. E 
se conseguia fazê-lo, nunca tinha acesso ao que se referia. Pobre Conselho 
soberano  que  temos  sido.  As  informações  lhe  eram  negadas.  Havia 
resistência ao esclarecimento. Ser contrário à situação significava ser alijado. 
Não se impedia o uso do Clube, mas se vetava aos opositores o convívio 
saudável,  ameno,  prazeroso,  que  é  o  objetivo  primeiro  de  um  clube. 
Democracia, novo século, novo milênio, mas as nossas doenças de criaturas 
humanas infelizmente continuam. Contou que um Conselheiro lhe pediu que 
desse  uma  sugestão  a  respeito  de  um  projeto  futuro  que  ele  teria,  mas 
observou que só pediria a sua assinatura caso faltassem assinaturas, porque 
não pegaria bem. Comentou o sobre outro Conselheiro, que está formulando 
uma emenda pretendendo criar no Regimento do Conselho maior espaço para 
o Conselheiro falar, observando que esses dois exemplos são a prova de que 
os Conselheiros tiveram pouco contato político, do seu poder, do seu dever. 
Como o Conselho é grande, como o Conselho é poderoso e como o Conselho 
é capacho. Os Conselheiros não precisam de emenda para falar mais. Agora 
eles estão podendo um pouco mais. Antes falava-se, decidia-se rapidamente. 
O Conselho era quase que única e exclusivamente para ver problemas de má 
conduta.  E  sobrava  Várias,  que  era  usado  para  homenagear  a  quem  de 
direito, e só. Aos poucos o Conselho, muito sabiamente, está  acordando. O 
ciclo está se completando. Mas deve-se muito ao Presidente. Disse que desde 
que assumiu o cargo de Conselheira, em 1988, nunca tinha feito elogios, mas 
que elogiava o Dr. Sérgio Lazzarini. E, como havia dito antes, não sabe o que 
de fato está acontecendo, mas que fique bem claro que ao menos uns poucos 
são lúcidos o bastante para perceberem os caminhos sinuosos da política, dos 
interesses e até das boas intenções. Nesta reunião que antecede a eleição, 
em que pese muita gente ter um orgulho imenso em dizer do valor desmedido, 
do poder incomensurável que se tem de não pertencer a bandeira nenhuma, 
poder respirar um ar de liberdade, de não dever nada a ninguém, não precisar 
pagar nada a ninguém, o que se decidir será realmente aquele nosso conceito 
de moral, o que nos ditar a nossa moral e a nossa justiça. 
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Djalma Funaro - Respondendo ao Conselheiro Joaquim Dias Tatit, disse que 
a firma que venceu a concorrência não deveria nem ter participado, porque ela 
não preenche os itens certidões aqui. Em segundo lugar, para burlar isso, ela 
usou  de  um  artifício  ponto  cabeça  de  ponte  dela  aqui,  entrando  com  a 
proposta  de  uma  empresa  que  a  representa  em  São  Paulo.  Essa  firma, 
conforme o registro que levantou, tem sua sede em Barueri, em Santana do 
Parnaíba, um capital de R$3.000,00 e existe há somente 2 anos. Então, ele, 
orador, não teria condições nenhuma de fazer esses 80.000m tão decantados. 
Disse  que  na  ata  de  15/6  a  Comissão  de  Obras  registrou  que  via  como 
oportuna  e  necessária  a  execução  dessa  obra,  pois  a  grama  sintética 
existente já completou a sua vida útil, tornando a sua manutenção parcial e 
onerosa,  e  foi  seguida  pela  Comissão  Jurídica,  dizendo  que  o  referido 
equipamento  esportivo  sofreu  desgaste  prematuro,  sendo  que  eventuais 
substituições  corretivas  parciais  apresentam-se  como  de  extrema 
onerosidade,  razão  pela  qual  está  sendo  proposta  a  reforma  do  campo. 
Ressaltou que não sabia de onde tinham sido recebidas essas informações, 
mas que elas eram totalmente inverídicas. Aliás, que gostaria de se reunir com 
uma Comissão de Sindicância, para explicar o que está acontecendo, porque 
foi  ouvido  um lado só.  Disse  que proporia  a  instauração dessa comissão. 
Frisou, também, que na concorrência,  a firma que ganhou deu o preço de 
R$297.000,00  e  que  o  valor  de  R$255.000,00  oficialmente  não  existe,  só 
existiu na palavra do Presidente Cezar Roberto em plenário.  Por isso que 
tinha solicitado cópia do contrato firmado, mas até hoje não apareceu esse 
contrato registrado. Observou que a grama não estava em má situação, ela foi 
tirada prematuramente, não precisava ser trocada. Acrescentou que deixaria o 
registro dessa empresa, que tem R$3.000,00 de capital, porque se amanhã 
essa grama der problema, o Clube não terá a quem reclamar sua troca, que 
tem 2 anos de vida.  Finalmente, dirigiu-se ao Conselheiro Joaquim Dias Tatit, 
dizendo que gostaria de conversar particularmente com ele, para lhe expor os 
detalhes  e  evitar  incorrer  num  erro  às  vezes,  por  ouvir  pessoas  que  lhe 
transmitem coisas  não verídicas.  Voltando aos R$255.000,00,  disse  que a 
Recoma, que de longe é a maior de todas as empresas que se apresentaram 
e que participou inclusive a seu convite, apresentou uma proposta no valor de 
R$236.000,00. Uma outra empresa, a Flexpav, que pertence a um sócio do 
Clube, não pode participar porque ela veio com 10 dias de atraso. Isso foi em 
junho, ao passo que a solução só foi dada em novembro. Ora, se era para o 
bem do Clube, poderiam ter olhado a proposta dela, como o foi, mas não a 
deixaram entrar  na  concorrência.  A  Flexpav tinha apresentado o  preço de 
R$260.000,OO, com um detalhe, ela não ficaria com a grama do Clube para 
ela. Ela se prontificava a colocar. E mais. essa grama do Clube foi vendida a 
R$28,00/metro,  para  uma  empresa  de  São  José  dos  Campos.  Então,  os 
R$260.000,00 que o sócio Sérgio Corradi oferecia, que iria colocar a grama, 
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que é melhor do que a que foi colocada, se ele vendesse essa grama pelos 
próprios R$100.000,00, o Clube teria esse campo por R$160.000,00.

Arnaldo Osse Filho (aparte)  – Perguntou por que o orador não levantou o 
problema do desgaste da grama, da desnecessidade da substituição, quando 
a  proposta veio  para  o Conselho,  com a  verba prevista  de R$310.000,00, 
manifestando-se somente depois da concorrência.

Djalma Funaro  – Respondeu que á época não era Conselheiro, embora o 
tenha  sido  antes,  por  muitos  anos.   Na  penúltima  eleição  não  concorreu 
porque estava fora do País. Quando foi eleito Conselheiro, o primeiro caso 
que lhe veio às mãos foi esse, bem como a reclamação do Sr. Alejandro, da 
Forbex,  que  se  julgou  injustiçado  no  campo  pequeno,  e  não  havia  sido 
convidado  para  participar  dessa  concorrência.  Foi  quando  falou  com  o 
Presidente Cezar Roberto e ele pediu que o Sr. Alejandro mandasse a oferta. 
Acrescentou que o Dr. Cezar Roberto não fez uma concessão de dois dias, 
como  havia  dito  anteriormente.  Pela  cronologia,  a  Forbex  entrou  com  a 
proposta  na  data  certa,  sem favor  de  ninguém.  A  questão  da  grama que 
estava no campo só surgiu quando ele, orador, trouxe uma pessoa que estava 
no Brasil por outra razão, o Sr. Rudolf, da Polytan, firma alemã, o qual olhou a 
grama, cortou com um lápis  um pouco e  disse  que ela  estava perfeita.  A 
origem  da  grama  então  existente  é  a  melhor  possível.  É  uma  grama 
holandesa.  Daí  não  ter  abordado  este  assunto  antes.  Insistiu  nos 
R$255.000,00, dizendo que até agora não sabia de onde surgiu esse número.

Presidente - Informou o número de Conselheiros que tinham assinado o livro 
de  presença,  agradeceu  ao  Conselheiro  Miguel  Vignola  pela  colaboração 
prestada na Segunda Secretaria da Mesa e deu por encerrados os trabalhos 
às 22 horas.

Obs: esta Ata foi aprovada na 473ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 
dia  16  de  abril  do  ano  2001,  com  as  retificações  então  apresentadas  e  já  dela 
constantes.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente
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