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Ata Resumida da 480ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 30 de outubro 
de 2001

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

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros,  propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente – Informou que retardaria por 15 minutos o recolhimento da lista 
de  presença,  em  virtude  do  grande  movimento  de  veículos  no 
Estacionamento do Clube. Comunicou que a pedido do Conselheiro Edgard 
Ozon e outros Conselheiros foi mudada a posição da câmera para melhorar 
o  ângulo da filmagem dos oradores na tribuna.  Submeteu ao plenário e 
foram  aprovadas  propostas  de  iniciativa  da  Mesa  e  de  diversos 
Conselheiros, a saber: 1) Mesa do Conselho, consignando votos de pesar: 
pelo falecimento  Sra. Lívia Boreggio Vignola, mãe do Conselheiro Miguel 
Vignola,  Membro  da  Comissão  Jurídica,  e  pelo  falecimento  do  Cel. 
Sebastião  Rufino  Freire,  irmão  do  Conselheiro  Juarez  Rufino  Freire, 
Presidente  da  Comissão  de  Veteranos;  2)  Presidência  do  Conselho, 
consignando  voto  de  congratulações  com  o  ex-Conselheiro  Silvio 
Lancellotti, pelo recente lançamento de seu 18º livro, Honra ou Vendetta; 3) 
Mesa  do  Conselho,  consignando  voto  de  congratulações  com  os 
Conselheiros Dulce e Mário Avancini, que completaram 50 anos de casados 
na última semana; 4) Comissão de Esportes, no sentido de inserir em ata 
votos  de  louvor  aos  seguintes  destaques  esportivos,  conforme  relação 
distribuída com a convocação:  Basquete: ao Diretor Adjunto de Esportes 
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Coletivos  Carlos  Eduardo  Ferraro,  ao  Técnico  Márcio  Pereira  Izidro,  ao 
Assessor Carlos Alexandre Brazolin e aos Atletas Adriano Sconza Marques, 
Alfredo  Boggi  Duarte,  Anderson  Silva  Souza,  André  Cury  Mello,  Bruno 
Mendes Modanez,  Danniel  Roberto  Levorato de Melo,  Fernando Pereira 
Gomes  Oliveira,  Flamarion  Sans  Steagall  Pirtouscheg,  Gustavo  Stein 
Zogaib, Henrique Bertoni, João Gabriel Garcia, Luiz Gustavo Pires Ribeiro 
Loleggio, Marcelo Fredi Lotufo, Marcio Luiz Soares Amaral, Rafael Denadai 
Pigozzi da Silva, Ricardo Augusto Beraldi Pereira de Mello, Ricardo Santos 
Pereira Lima, Rodrigo Eugenio Sampaio Correa e Samuel John Tully, pela 
conquista do título de Campeão obtida nas competições: Torneio Geração 
2008 (ECP/SP -  19/08/2001)  e  Cone Sul  –  Amistoso (Garça/SP -  09/09 
2001);  Bolão:  ao Assessor  Michel  Arkie  e aos bolonistas Alberto Foresti 
Sanseverino, Eduardo Foresti Sanseverino, Fábio Andrade Reinbold, Fábio 
Cocchi Labonia, Fernando Mendes Borini, Fernando Pinto Silva Resende, 
João Luiz Dias Latuf, Randolf Hettfleisch e Rogério Arkie, pela conquista do 
título  de  Campeão  (invicto),  categoria  Júnior,  na  Taça  Brasil  de  Clubes 
Campeões (ECP/SP - 06 a 09/09/2001);  Esgrima: ao  Diretor Adjunto Ney 
Roberto Caminha David, à Assessora Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto, 
aos Técnicos Márcia da Silva Leonelli e Miakotnykh Guennadi, aos Atletas 
Lucas Gregory Sawaya Castro, Renata Forlani Seymour Burt e Marcos de 
Faria Cardoso, pela conquista do 1º lugar, categoria Infantil, no II Torneio do 
Ranking  Infantil  -  Federação  Paulista  de  Esgrima  (São  Paulo/SP  - 
01/09/2001) e do 1º lugar, categoria livre, no II Torneio do Ranking Paulista - 
A2 (Santos/SP -  01/09/2001);  Handebol: ao  Diretor Adjunto de Esportes 
Coletivos  Carlos  Eduardo  Ferraro,  ao  Assessor  Reinaldo  Fernandes 
Campos, aos Técnicos Sérgio Hortelan e Walter Holanda de Andrade Junior 
e aos Atletas Alex Fonseca Silva, Alex Lúcio Archivaldo Aprile, Bruno Felipe 
Claudino  de  Santana,  Daniel  Jafet  Cestari,  Gilberto  de  Jesus  Cardoso, 
Gustavo Henrique Lopes da Silva, Heric Lopes, Jardel Pizzinatto, Leonardo 
Luis Tezelli Bortolini, Lucas Pestalozzi, Luis Felipe Barbosa Campos e Luiz 
Carlos  de  Araújo  Junior,  pela  conquista  do  título  de  Vice-Campeão, 
categoria  Adulto,  no Campeonato Sul-americano (ECP/SP -  16/09/2001); 
Judô: ao Assessor Marcelo Ferro Catapani e aos Técnicos João Gonçalves 
Filho,  Sérgio  Malhado  Baldijão  e  Mauro  Santos  Oliveira  Mauro  Santos 
Oliveira (este convocado para o Campeonato Brasileiro (Florianópolis/SC - 
28  a  30/09/2001),  categoria  Sênior)  e  aos  Atletas  Robson  Alexsander 
Pereira, Raphael Luiz Moura dos Santos Silva, Eduardo Costa Lucas dos 
Santos, Leandro Arello de Andrade e Walter Costa dos Santos (Pesado 
+100  kg  -  classificado  para  representar  o  Brasil  no  Campeonato 
Panamericano, a ser realizado em Acapulco – México, todos participantes, 
categoria Júnior, da Seletiva Nacional para o Campeonato Pan-americano 
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(Rio  de  Janeiro/RJ  –  11/08/2001);  Daniel  Andrey  Hernandes (5º  lugar  - 
Pesado +100kg), Priscila de Almeida Marques (5º lugar - Pesado +78kg), 
Andréa Berti Rodrigues – 7º lugar - Ligeiro - 48kg), Renato Dagnino (não 
classificado  –  Médio  -  90kg)  e  Reinaldo  Vicente  dos  Santos  (não 
classificado  –  Meio  Médio  -  66kg),  que  participaram  do  Campeonato 
Mundial  (Munique/Alemanha  –  26  a  29/07/2001),  categoria  Sênior; 
Alexsander  José  Guedes  (Sênior  Meio  Médio  -81kg),  Andréa  Berti 
Rodrigues  (Sênior  Ligeiro  -  48kg),  Fábio  Kazuo Ikemori  (Sênior  Pesado 
+100kg),  Gustavo  Nogueira  Rodrigues  (Sênior  Meio  Pesado  -100kg), 
Leandro Arello de Andrade (Júnior Meio Leve - 66kg), Luciana Satiko Ohi 
(Sênior Médio - 70kg), Priscila de Almeida Marques (Sênior Pesado +78 
kg),  Reinaldo  Vicente  dos  Santos  (Sênior  Meio  Leve  -66  kg),  Renato 
Dagnino (Sênior Médio -90kg),  Robson Alexander Pereira (Júnior Ligeiro 
-60  kg.),  Sérgio  Ricardo  Souza  Oliveira  (Sênior  Leve  -73kg),  Sumio 
Tsujimoto (Sênior Super Ligeiro -55kg) e Walter Costa dos Santos (Júnior 
Pesado  +100kg),  todos  Campeões  no  Campeonato  Paulista  (ECP/SP  - 
08/08/2001),  categorias Júnior  e  Sênior;  Alexsander  José Guedes (Meio 
Médio  -81kg),  Andréa  Berti  Rodrigues  (Ligeiro  -48kg),  Denílson  Moraes 
Lourenço  (Ligeiro  -60kg),  Gustavo  Nogueira  Rodrigues  (Meio  Pesado 
+90kg),  Leandro  Carlos  Mazzei  (Médio  -90kg)  e  Priscila  de  Almeida 
Marques (Pesado +78kg),  todos Campeões,  categoria Sênior,   no XXXII 
Torneio  Periquito  de  Judô  (ECP/SP  -  19/08/2001);  Denílson  Moraes 
Lourenço (Ligeiro -60kg), Reinaldo Vicente dos Santos (Meio Leve -66kg) e 
Priscila de Almeida Marques (Pesado +78kg), Campeões no Campeonato 
Estadual  (Santos/SP  -  16/09/2001),  categoria  Sênior;  Denílson  Moraes 
Lourenço- Categoria: Sênior (Vice-Campeão - Ligeiro - 60kg), Priscila de 
Almeida  Marques  (Campeão  -  Pesado  +78kg)  e  Reinaldo  Vicente  dos 
Santos  (Campeão  -  Meio  Leve  -66kg),  resultados  alcançados  no 
Campeonato  Brasileiro  (Florianópolis/SC  -  28  a  30/09/2001),  categoria 
Sênior;  Peteca:  ao  Diretor  Adjunto  Ney  Roberto  Caminha  David,  ao 
Assessor Guaracy Isidoro Pereira e aos Atletas Adriana Caccese Mattos, 
Ana Cristina Álvares Mutarelli,  Ana Marilia  Vieira Álvares, Artur Granato, 
Claudionor Antonio Mattos, Giovanna Narcisi, Guaracy Isidoro Pereira, Ivan 
Gilberto  Castaldi  Filho,  José  Antonio  Ferreira  Brandão,  Marcelo  Barci, 
Marcelo  Costa Vasconcellos  Martins,  Marisa  Macedo Moura  Lopes,  Ney 
Roberto  Caminha  David  e  Vitor  Castaldi,,  pela  conquista  do  título  de 
Campeão  no  XIII  Campeonato  Paulista  -  Estadual  (Indaiatuba  -  São 
Paulo/SP -  25 e 26/08/2001);  Pólo Aquático: ao Assessor Ricardo  Giosa 
Sasso,  aos  Técnicos  Gilberto  Marques  de  Freitas  Guimarães  Junior  e 
Roberto  Bruno  Sérgio  Chiappini  e  aos  Atletas  Antonio  Inserra  Neto, 
Fernando  Camargo  Cintra  Franco,  Fernando  Vaz  Guimarães  Sampaio 
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Gouveia,  Luigi  Roberto Cardoso Alves Riccitelli,  Marcelo Camargo Cintra 
Franco, Marcelo Gardino Buzzi, Pedro Henrique Bernardes Caixeta, Renato 
Amante Chidíquimo, Renato Radwanski Stuart, Roberto Vianello, Rodrigo 
Marcondes  Soares,  Tiago  Neves  Marone  e  Tomas  Bussamara  Real 
Amadeo, pela conquista do título de Vice-Campeão, categoria Júnior, no 
Campeonato Brasileiro (Rio de Janeiro/RJ - 09/09/2001);  Tênis: ao Diretor 
Adjunto  Gilberto  de  Luccia,  à  Assessora  Marilena  Simões  Queiroz,  aos 
Técnicos Roberta Fontes e Raul Franco e às Atletas Marina Camargo de 
Luca e Milene Teixeira Teófilo Souza, respectivamente Campeã, categoria 
12 anos (Simples) e Vice-Campeã, categoria 18 anos (Simples), no  XXII 
Torneio Mocidade (São Paulo/SP - 20 a 26/08/2001);  Voleibol: ao Diretor 
Adjunto  de  Esportes  Coletivos  Carlos  Eduardo  Ferraro,  aos  Assessores 
Antonio Berardino dos Santos e Juracy Telles de Menezes, aos Técnico 
Silvio Roberto Forti  e Ariovaldo Fernando Xavier Rabello, às Atletas Ana 
Paula  Larroza,  Denise  Pereira  Theodoro,  Elyara  Vieira  da  Silva,  Emilia 
Keilane  Gomes  Vieira,  Jaqueline  Bachiega  Sipriano  da  Silva,  Juliana 
Borges Saracuza,  Kátia  Maria  Rodrigues,  Luciana Adorno Rodrigues  do 
Nascimento,  Priscila  Silveira  das  Dores,  Rafaela  Miranda  Félix,  Renata 
Lúcia  de  Oliveira  Carvalho,  Sabrina  Duarte  de  Almeida e  Silvia  Cristina 
Andrade  de  Oliveira,  Campeãs  da  competição  Challenger  Brasil  (São 
Caetano do Sul/SP -   19/08/2001),  bem como aos Atletas Bruno Baldin 
Coelho,  Camilo  Pasquini,  Carlos  Roberto  Kulakauskas  Junior,  Dhiego 
Gestich  Gemi,  Eric  Morelatto  Correa,  Juliano  Nitlevicz  Teixeira,  Lucas 
Eduardo Farinello  Rosa,  Paulo Junior  dos Santos,  Rafael  Baroni,  Rafael 
Rocha de Lima, Rodrigo Eugenio Sampaio Correa, Valter da Silva Leitão 
Junior,  Campeões  do  Torneio  Preparação  (ECP/SP  -  18/08/2001);  5) 
Conselheiro  Luiz  Koji  Ohara,  consignando  em  ata  votos  de  louvor  aos 
palestrantes do Fórum Pinheiros Futuro, que se realizou recentemente no 
Clube, Srs. André Franco Montoro Filho, Luiz Marins e, em especial, Lars 
Schmidt  Grael;  6)  Conselheiros  Fotios  Apostolopoulos,  Caio  Roberto  de 
Moraes Garcia, Luiz Koji Ohara e Fábio Eduardo Nesti, consignando votos 
de  louvor  à  tenista  Daniela  Botti,  Vice-Campeã  Mundial  de  Duplas 
Femininas,  categoria  35  anos,  no  XXI  Mundial  de  Veteranos 
(Velden/Áustria);  a  Celso José Maria  Ribeiro  Neto,  campeão de Duplas, 
categoria 18 anos, no Torneio El Passo (Texas/EUA - 20 a 27/10/2001); aos 
pinheirenses  integrantes  da  equipe  brasileira  que  conquistou  o  Vice-
Campeonato da 3ª Copa Internacional Aruba de Tênis, em Aruba: Roberto 
Mendes,  Heloísa  Moraes,  Mercedes  Pupo,  Beatrice  Mira  Chrystman, 
Priscila Ferraz, Evanildo Mondeck, Ricardo Schultz, Nilton Fraga, Romeu 
Barbosa e Antonio Franco Salgado;  7)  Conselheiros Geraldo de Oliveira 
Couto e Sérgio Henrique de Sá, aos atletas do Clube que participaram do 
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Campeonato Paulista Individual (outubro/2001): Fernando Ortiz - Campeão 
Paulista Individual - categoria 2ª Divisão - Modalidade Bowling; Maria de 
Barros  Pituca  -  Vice-Campeã  Individual  -  categoria  3ª  Divisão;  Márcio 
Pascoal  -  3º  colocado  -  categoria  Divisão  Especial;  Luiz  Arruda  -  5º 
Colocado –  categoria  Divisão Especial;  e  Fernando Rezende,  Campeão 
Individual,  Categoria  4ª  Divisão.  8)  Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de 
Miranda Bório, aos participantes pinheirenses das seguintes competições: 
Maratona da Cidade de Toronto (Canadá – 14/10/2001), percurso de 42km: 
Lúcia  Cerqueira  Alves  Barbosa  (4:17:00);  Campeonato  Mundial  de 
Basquete – Veteranos (Ljiubliana/Eslovênia – agosto/2001): Hélcio Feresin, 
Laerte Gomes, Jathyr Eduardo Schall, José Luiz Coimbra Mello e Henrique 
Horta Hanitzsch.

Primeira  Secretária -  Informou  que  a  Diretoria  oficiou  comunicando  a 
nomeação  dos  seguintes  Diretores  para  o  biênio  2001/2003:  Arthur 
Fernando Arnold Battaglia - Diretor de Tecnologia; Francisco Antônio Fraga 
- Diretor de Comunicações; Francisco Lopes Júnior - Diretor de Relações 
Esportivas;  Maria  Cristina  Nogueira  de  Sá  Pikielny  -  Diretora  de  Artes; 
Nilson  José  Iasi  -  Diretor  de  Campo;  Paulo  Eduardo  Vargas  Machado 
Sartorelli  -  Diretor  de  Relações  Sociais;  Waldir  Lachowski  -  Diretor  de 
Serviços Sociais; Aldo Malagoli - Diretor Adjunto de Futebol Adulto; Álvaro 
Vaselli  -  Diretor  Adjunto  de  Recreação  Esportiva;  Analice  Cajueiro 
Fernandes  -  Diretora  Adjunta  da  Mulher;  Ângelo  Cutrale  Neto  -  Diretor 
Adjunto  de  Suprimentos;  Antides  Baroni  Neto  -  Diretor  Adjunto  de 
Comunicações;  Eduardo  Ribas  Oliveira  Machado  -  Diretor  Adjunto  de 
Atividades Especiais; Ernesto Júlio Santos Corrêa Schleier - Diretor Adjunto 
de  Veteranos;  Francisco  de  Assis  Ramalho  Além  -  Diretor  Adjunto  de 
Iniciação  Esportiva;  Gilberto  De  Luccia  -  Diretor  Adjunto  de  Raquetes; 
Nelson Keffer Marcondes Machado - Diretor Adjunto de Promoções Sociais; 
Ney  Roberto  Caminha  David  -  Diretor  Adjunto  de  Esgrima/Ginástica 
Olímpica/Peteca e Xadrez; Ronaldo de Miranda Amaral - Diretor Adjunto de 
Serviços Sociais; Rubens Bandeira Bizarro da Nave - Diretor Adjunto de 
Futebol Menor. Também deu conhecimento de carta recebida da Diretoria 
antes  da  reunião,  versando sobre  o  racionamento  de  energia  elétrica  e 
informando sobre a reabertura do Clube às segundas-feiras,  a  partir  de 
05/11/2001, numa primeira fase funcionando no horário das 6 às 18h e, 
numa  segunda  etapa,  retornando  à  normalização  das  atividades, 
dependendo exclusivamente das medidas revisionais nas metas de redução 
anunciadas  pelo  Governo.  Finalmente,  comunicou  que  não  tinha  sido 
possível  disponibilizar  para  consulta  os  relatórios  A.V.O.  (Análise  da 
Variação Orçamentária) dos meses de agosto e setembro, nem encaminhar 
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aos  Conselheiros  o  Balanço  Patrimonial  do  Clube  do  mesmo  período, 
porque somente na segunda-feira anterior esses documentos tinham sido 
enviados ao Conselho pela Diretoria, sendo do conhecimento geral que o 
Clube estava fechado nesse dia.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Luiz  Eduardo  Fernandes –  Elogiou  a  instalação  do  controle  digital 
datiloscópico nas portarias das piscinas, bem como a reforma das saídas 
das  piscinas  pelo  seco.  Disse  que  se  decepcionou  com a  rejeição,  na 
reunião anterior, da criação de um informativo das atividades do Conselho e 
que vários Diretores votaram a matéria.  Sobre o boletim informativo das 
atividades  do  Departamento  de  Assistência  Social  (D.A.S),  pediu  que  a 
Diretoria informasse quantos exemplares são impressos; quanto custa; de 
qual  orçamento  sai  essa  verba;  e  se  há  funcionários  envolvidos  na 
operação. Pediu esclarecimentos da Diretoria sobre moças que tem ficado 
nas portarias cumprimentando os sócios, além do porteiro, questionando a 
necessidade disso face à atual  situação financeira do Clube e se essas 
funcionárias estariam onerando a folha de pagamento. Comentou a respeito 
de matéria publicada na última sexta-feira no jornal O Estado de São Paulo, 
onde se lê que o Clube pretende construir um centro olímpico, aumentar o 
número de sócios, trazer sócios de outros municípios, expandir e construir 
estacionamentos,  reformular  a  política  de  veteranos,  matérias  que  julga 
polêmicas  e  que  merecem  total  atenção  dos  Conselheiros  e  cuja 
implementação  deverá  ser  previamente  aprovada  pelo  Conselho. 
Cumprimentou os colegas pela passagem do “Dia do Médico Ginecologista 
Obstetra,  lembrando  que  dia  18  foi  o  Dia  da  Classe.  Agradeceu  ao 
Presidente  da  Diretoria  Sergio  Fuchs  Calil  pela  reabertura  do  Clube  às 
segundas-feiras.

Presidente – Consultou o plenário, que concordou com o encaminhamento 
dos pedidos de informações formulados pelo orador à Diretoria.

RETORNO AO EXPEDIENTE
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Sílvia  Schuster  – Deu  ênfase  ao  trabalho  de  base  que  vem  sendo 
realizados pelas seções esportivas, inclusive citando o nome da Técnica 
Márcia Leonelli, da Esgrima, detalhando alguns feitos e propondo votos de 
louvor aos seguintes destaques esportivos: Esgrima: ao Diretor Adjunto Ney 
Roberto Caminha David, à Assessora Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto e 
aos Técnicos Técnicos Márcia da Silva Leonelli e Miakotnykh Guennadi e 
aos seguintes  Atletas:  Carolina  Oliveira  Preto Amaral  Santos (2º  lugar  - 
“Medalha de Prata” - na prova Espada, categoria Juvenil I), Taís de Morais 
Rochel (2º lugar - “Medalha de Prata” – na prova Florete, categoria Juvenil 
I) e Fernando Augusto Dias Scavasin (5º lugar na prova Florete, categoria 
Cadete),  no  Campeonato  Pan-americano  (Santa  Cruz  De  La  Sierra  – 
Bolívia  -  05  a  12/10/2001;  Marcos de  Faria  Cardoso (1º  lugar  na  prova 
Florete,  categoria  Livre),  Rodrigo  José  Marcondes  Pedrosa  Oliveira  (3º 
lugar na prova Florete, categoria Livre), Carolina Xavier Silveira Moreira (3º 
lugar  na  prova  Espada,  categoria  Livre),  Carolina  Oliveira  Preto  Amaral 
Santos (2º lugar na prova Espada, categoria Juvenil), títulos individuais e 
Marcos  de  Faria  Cardoso (prova Florete,  categoria  Livre),  Rodrigo  José 
Marcondes Pedrosa Oliveira (prova Florete, categoria Livre), Elton Shimbo 
Carmona (prova Florete, categoria Livre), Carolina Xavier Silveira Moreira 
(prova  Espada,  categoria  Livre),  Carolina  Oliveira  Preto  Amaral  Santos 
(prova Espada, categoria Juvenil) e Camila Rodrigues Freitas M. Barbosa 
(prova  Espada,  categoria  Livre),  estes  1º  lugar  por  equipe,  no  Torneio 
Nacional  Cidade  São  Paulo  (São  Paulo/SP  -  12  a  14/10/2001);  Lucas 
Gregory Sawaya Castro (1º lugar-  Individual,  na prova Florete,  categoria 
Infantil 09 Anos e 3º lugar – Individual, na prova Florete, categoria Infantil 
11  Anos),  Renata  Forlani  Seymour  Burt  (1º  lugar  -  Individual,  na  prova 
Florete,  categoria Infantil  09 Anos),  Fernando Augusto Dias Scavasin (1º 
lugar – Individual,  na prova Florete,  categoria Cadete),  no Campeonatos 
Brasileiros  Infantis  (Curitiba/PR  -  19  a  21/10/2001)  Judô:  ao  Assessor 
Marcelo  Ferro  Catapani,  aos  Técnicos  João  Gonçalves  Filho,  Sérgio 
Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira e ao Atleta Sérgio Ricardo de 
Souza Oliveira, pela conquista do 3º lugar (“Medalha de Bronze”), categoria 
Sênior Leve  -73kg, no Grand Prix Mundial (Moscou/Rússia - 13/10/2001); 
Voleibol: ao Diretor Adjunto de Esportes Coletivos Carlos Eduardo Ferraro, 
ao Assessor Juracy Telles de Menezes, aos Técnicos Ariovaldo Fernandes 
Xavier Rabello e Almyr Ferreira de Souza e às Atletas Ana Paula Larroza, 
Ana  Paula  Santos  Silva,  Cecília  Menezes  de  Souza,  Denise  Pereira 
Theodoro, Elyara Vieira da Silva, Emilia Keilane Gomes Vieira, Jaqueline 
Bachiega  Sipriano  da  Silva,  Juliana  Borges  Saracuza,  Kátia  Maria 
Rodrigues, Luciana Adorno Rodrigues do Nascimento, Priscila Silveira das 
Dores, Rafaela Miranda Félix, Renata Lúcia de Oliveira Carvalho, Sabrina 
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Duarte de Almeida e Silvia Cristina Andrade de Oliveira, 3º lugar, categoria 
Adulto, na Super Copa dos Campeões (Osasco/SP – 29/09/2001); Cecília 
Menezes  de  Souza  e  Juliana  Borges  Saracuza,  convocadas  Seleção 
Brasileira que conquistou o Campeonato Mundial (San Domingo/República 
Dominicana  -  01  a  09/09/2001),  categoria  Juvenil;  Atletismo:  ao  Diretor 
Adjunto Ney Roberto Caminha David, ao Assessor Marcelo Gozzo Pereira, 
às  Técnicas  Lílian  Riedel  Zogaib  e  Eliana  Reinert  e  aos  Atletas  José 
Marques  Neto  (1’28”32),  Alberto  David  Alhnat   (1’41”36),  Cristina  Ávila 
Martins  (1’41”21),  Felipe  Ferreira  Telles  (1’42”33),  Fernando  Elicagary 
(1’39”34),  Marcelo  Amarante  Mendes  Filho(2’26”39),  Giancarlo  Nicola  S. 
Matarazzo  (1’59”31),  Fábio  Antar  Saad  (1’40”25),  Gilberto  Milton  Azem 
(2’24”38),  João  Alesio  Juliano  (1’53”30),  Carlos  Edmundo  Miller  Neto 
(1’57”22),  Luciana  Ferronato  (2’24”58),  Sven  Berti  Olson  (2’22”34),  Luis 
Alberto  de  Souza (2’22”03),  José Luiz  Dias  Gherpelli  (1’53”37),  Marcelo 
Gozzo  Pereira  (1’47”41),  Francesca  Delmue  (1’47”43),  Marcio  Martins 
Bonilha  Filho  (1’41”47),  Aldo  Ferronato  (1’50”35),  Marcos Alberto  Penna 
Trindade (1’47”12), Ivan Carlos da Silva Mano(2’21”19),  Maria do Carmo 
Pepe  (1’59”59),  Fernanda  Lelot  (2’04”39),  Mônica  Rosana  Platzeck  de 
Oliveira  (2’10”00),  Paulo Francisco  Figueredo (2’17”55),  Odilon Nogueira 
Junior(1’57”29), Erico da Silva Guerra (1’57”31), Regina de Godoy Medeiros 
(2’24”41),  Roberto  Severino  Mencarini  (1’24”38),  Roberto  Rangel 
Marcondes  (1’55”23),  Leonel  Mota  Ribas  (1’33”16),  resultados  na  Meia 
Maratona  Cidade  do  Rio  de  Janeiro  (Rio  de  Janeiro/RJ  –  29/08/2001); 
Leonardo Castro Carneiro (4º lugar – Individual, na prova Salto com vara - 
4,60m), convocado para a Seleção Brasileira que conquistou o 1º Lugar no 
Campeonato  Sul-americano  (Santa  Cruz/Argentina  -  11  a  14/10/2001), 
categoria Juvenil; Tênis: ao Diretor Adjunto Gilberto de Luccia, à Assessora 
Marilena Simões Queiroz e às Atletas Patrícia Moraes Barros Coimbra – 
Campeã, categoria 16 anos (Simples) e Martina Braun Schultz – Campeã, 
categoria 14 anos (Simples) ,  no II  Circuito Blue Life – VII  Etapa (Nível 
Nacional  –  Curitiba/PR  -  24  a  30/09/2001);  Daniela  Botti,  Vice-Campeã 
(Duplas)  e  9º lugar  (por  equipe),  categoria  35 anos,  no XXI  Mundial  de 
Veteranos  (Áustria  -  10  a  23/09/2001);  Jorge  Coelho  de  Meneses  – 
Campeão, categoria 65/74 Anos (Duplas), no Torneio de Veteranos de S. J. 
do Rio Preto (Nível Nacional São José do Rio Preto/SP - 02 a 06/10/2001).

Cezar  Roberto  Leão  Granieri  – Fez  um  breve  relato  sobre  o  Fórum 
Pinheiros Futuro - Uma Cidade chamada Pinheiros - Versão 2001, realizado 
no  Clube  em  06/10/2001,  que  contou  com  cerca  de  450  participantes. 
Propôs  votos  de  louvor  à  Comissão  Organizadora,  composta  pelos 
Diretores:  Sergio  Fuchs  Calil  (Presidente),  Antonio  Moreno  Neto  (Vice-
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Presidente), Salvador Parisi Neto (Assessor de Planejamento) e Oswaldo 
Fontana Filho (Diretor Administrativo), pelos Conselheiros Flávio Alterthum, 
Laerte Leite Cordeiro, Achiles Roberto Miglioli, Antides Baroni Filho, Antonio 
José Pádua de Oliveira Bulgarelli, Antonio da Silva Villarinhos, Fábio Prado 
Ferraro, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, Reinaldo Fernandes Campos, pelo 
Associado Hélio De Maria Penteado e pelos Funcionários Antonio Carlos de 
Almeida (Gerente de Planejamento) e Cláudia Maria Correia de Almeida 
(Analista de Planejamento). Estendeu os votos ao Ministro de Esportes e 
Turismo Carlos Meles, que participou da abertura solene do evento, aos 
palestrantes: Secretário de Economia e Planejamento do Estado de São 
Paulo,  André Franco Montoro Filho,  Secretário  Nacional  de Esportes do 
Ministério  de  Esporte  e  Turismo,  Lars  Grael  e  Professor  Luiz  Almeida 
Marins Filho; à Secretária Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Nádia 
Campeão,  que  representou  a  Prefeita  Marta  Suplicy,  ao  Secretário  de 
Implementação das Subprefeituras, Arlindo Chinaglia; ao Deputado Federal, 
Gilberto  Kassab;  ao Presidente do Sindi-Clube,  Arlindo Virgílio  Machado 
Moura, ao Presidente do Conselho Superior da ACESC, Gilberto Henrique 
Fleury  Guimarães  e  aos  integrantes  dos  Grupos  de  Trabalho.  Votos 
aprovados.

Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Apresentou proposição de voto de 
louvor ao Departamento de Assistência Social – D.A.S, que há anos vem-se 
dedicando  ao  trabalho  e  ao  amparo  dos  funcionários  do  Clube,  tendo 
criado,  entre  outros  benefícios,  o  restaurante,  assistência  médica  e 
odontológica  e  assistência  às  mães.  Propôs,  ainda,  voto  de  júbilo  pela 
atitude humanitária das senhoras pinheirenses que fazem parte do D.A.S, 
que atualmente, sem utilizar recursos do Clube, isto é, às suas próprias 
custas,  vêm prestado também serviço  de  assistência  social  às  pessoas 
pobres que vivem sob viadutos de São Paulo, fornecendo “sopão”, ou outro 
tipo de alimentação. Voto aprovado.

Laerte Leite Cordeiro – Leu carta que enviou ao Conselho Fiscal no último 
dia  16,  reiterando pedido  de  manifestação  a  respeito  de  irregularidades 
apuradas por aquele órgão em suas atividades de junho, com relação a 
serviços, notas fiscais e contratos envolvendo a empresa Laerte Cordeiro 
Consultores em Recursos Humanos, ratificando sua informação original de 
que os serviços foram prestados, as notas fiscais devidamente emitidas, os 
contratos assinados e os valores correta e pontualmente pagos.

Frederico Guilherme Menke Júnior  - Deu detalhes sobre o evento, que 
contou com a presença de dirigentes do Clube e autoridades esportivas, e 
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propôs votos de louvor a nadadores que participaram do 11º Campeonato 
de  Natação  Máster  (ECP/SP  –  19  e  20/10/2001),  o  maior  encontro  do 
Estado  de  São  Paulo,  realizado  Federação  Aquática  Paulista,  sob  a 
orientação de Antonietta Gonçalves, a saber: Alfred Jacob, Álvaro Tabas 
(Técnico), Ângela Adler, Antonietta Gonçalves, Carlos R. S. Tavares, Detlef 
Schultze,  Eric  A  F.  Sona,  Genoveva  Botte,  Carlos  Botte,  John  Herbert 
Bockps,  Krista  Koberle,  Lilia  M.  Almeida,  Lilian  Pessoa,  Mauro  Costa, 
Mássimo  Ferracino,  Miguel  Cagnoni,  Tizu  Sato  e  ele,  orador.  Votos 
aprovados.

Edgard  Ozon  –  Agradeceu  ao  Sr.  Presidente  do  Conselho  por  ter 
concordado com sua sugestão e mudado a posição da câmera de filmar as 
reuniões. Associou-se aos votos de louvor antes aprovados, atendo-se às 
conquistas  dos títulos  de  Campeão e  3º  Lugar  obtidas  no  Campeonato 
Brasileiro de Judô. Reportou-se à última alteração do Art. 122 do Estatuto, 
quanto foi aprovada emenda de sua autoria estabelecendo que o militante 
que passe a sócio Contribuinte não pode votar,  nem ser votado, a qual 
formulou por entender que se um Atleta Benemérito, cujas exigências para 
alcançar o título são bem maiores, não tem esse direito, esse ex-Militante 
também não  deve  ter  e  que  é  necessário  que  o  Estatuto  seja  sempre 
adequado à situação do momento.

Carlos Cavalcanti de Araújo – Referiu-se à situação vivenciada por todos 
devido à necessidade de racionar energia elétrica, e lembrou que naquela 
noite  estávamos recebendo  a  grata  notícia  de  que  o  Clube  reabrirá  às 
segundas-feiras  a  partir  da  próxima  semana.  Parabenizou  a  Diretoria  e 
todos os pinheirenses, que souberam como se comportar nessa questão de 
energia, ao longo desses meses. 

Item 2 - Apreciação da ata da 479ª reunião extraordinária, realizada 
no dia 25 de setembro de 2001.

Presidente  –  Não  havendo  manifestação  em  contrário,  declarou  a  ata 
aprovada, conforme apresentada.

Item 3 - Apreciação do processo CD-09/2001 – Primeira discussão da 
proposta  subscrita  por  cinqüenta  e  cinco  Conselheiros  no 
exercício do mandato, de alteração do Art. 64 do Regimento 
Interno da Diretoria.
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Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Entendeu  que  a  proposta 
pretendia  simplesmente  adequar  o  Regimento  da  Diretoria  à  nova 
legislação  em  vigor.  O  Regimento  de  certa  forma  reproduzia  o  que 
estabelecia o Decreto-Lei nº 2.300. Posteriormente, com a legislação que 
se seguiu, especialmente a lei nº 8.666, introduziu-se no dispositivo que se 
referia  à  licitação  por  convite  a  necessidade  da  divulgação  em  local 
apropriado  do  instrumento  convocatório.  Então,  ao  contrário  do  que  se 
poderia  alardear,  de  que  se  tratava  de  uma  proposta  altamente 
moralizadora, altamente transparente, que daria uma publicidade enorme a 
todos os atos que viessem a ser praticados, tratava-se de proposição que 
simplesmente adaptava o Regimento à nova legislação. Com relação às 
demais alterações, disse que a comunicação ao Conselho Deliberativo era 
importante e não interferia na validade ou eficácia das contratações e que a 
hipótese  de  se  afixar  placas  daria  maior  divulgação  ao  que  estivesse 
acontecendo,  apenas observando,  para evitar  um culto  à personalidade, 
não se deveria consignar na placa a gestão que estivesse produzindo a 
benfeitoria no Clube. Manifestou-se pela aprovação da proposta.

Francisco Carlos Collet e Silva – Secundou as palavras do orador que o 
antecedeu, acrescentando que a alteração proposta vinha de encontro aos 
preceitos  da  Lei  nº  8.666,  aperfeiçoando  o  Regimento  da  Diretoria  e 
propiciando ao Clube operar observando os princípios, de modo geral, do 
Direito  Administrativo.  Explicou  que  existe  hoje  algo  entre  o  que  é 
eminentemente Direito Privado e o que é eminentemente Direito Público; o 
que se entende como entidade de Direito Privado com interesse de Direito 
Público;  são  os  interesses  coletivos,  como  os  do  Clube.  Então,  as 
associações que gozam de algum benefício fiscal, algum tipo de imunidade, 
ou de isenção, devem-se se submeter aos princípios do Direito Público, 
inclusive dispositivos acerca de licitação.

Presidente – Declarou encerrada a discussão. Antes de passar à votação, 
esclareceu  que  as  5  emendas  apresentadas  à  proposta  original  eram 
praticamente  coincidentes,  diferiam em palavras  e expressões,  tornando 
difícil  a  votação  separada  de  emenda  por  emenda,  de  parágrafo  por 
parágrafo. Assim, propôs que o plenário deliberasse sobre a filosofia dos 3 
parágrafos sugeridos pela proposta original a qual, se aprovada, teria sua 
redação  consolidada  com  as  emendas  apresentadas,  inclusive  com  as 
sugestões da Comissão de Obras. Aprovado.

Deliberação:
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Submetida  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  por  unanimidade  de  votos  o 
plenário aprovou, em primeira discussão, a seguinte proposta de alteração 
do Art. 64 do Regimento Interno da Diretoria:
“Art. 64 - ...
§4º  -  Os  procedimentos  licitatórios,  quer  sejam convites,  tomadas  de  preços  e  
concorrências  deverão,  pelos  prazos  previstos,  ser  afixados  nos  quadros  de  
divulgação existentes no Clube, dando-se conhecimento dos mesmos ao Conselho 
Deliberativo.
§5º -  Deverão ser enviadas, mensalmente, ao Conselho Deliberativo, a relação dos  
contratos efetivados e extratos dos mesmos com indicação do seu objeto e valor.
§6º -  Nas obras realizadas no recinto do Clube serão afixadas placas consignando 
o prazo da obra, o valor do contrato, a empresa contratada, o nome e o registro no  
CREA, do engenheiro responsável”

As  emendas  a  serem  agregadas  à  proposta  original  pela  Comissão 
Especial de Redação são as seguintes (dispositivo/autor/texto da emenda):
§4º do Art. 64 (alterado pelo projeto)
Conselheiro  Pedro  Antonio  Lousan  Badra:  “Os  procedimentos  licitatórios,  
quer  sejam convites,  tomadas de  preços  e  concorrências  deverão,  pelos  prazos  
previstos, ser afixados nos quadros de divulgação existentes no Clube, bem como 
disponibilizados  via  Internet,  no  “site”  do  Clube,  dando-se  conhecimento  dos 
mesmos ao Conselho Deliberativo.”

Conselheiro  Osmar  Carecho:  “Os  procedimentos  licitatórios,  quer  sejam 
convites, tomadas de preços e concorrências deverão, pelos prazos previstos, ser  
afixados  nos  quadros  de  divulgação  existentes  no  Clube  e  na  sua  Página  da  
Internet  (na  sua  íntegra  em  item  distinto  ou  de  chamada  para  página  criada  
especialmente  para  essa  finalidade),  dando-se  conhecimento  dos  mesmos  ao  
Conselho Deliberativo.”

Conselheiro  Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré:  “Os  procedimentos  licitatórios,  
quer sejam concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão deverão,  
com  indicação  dos  prazos  previstos,  ser  afixados  nos  quadros  de  divulgação 
existentes no Clube, dando-se conhecimento ao Conselho Deliberativo.”

§5º do Art. 64 (criado no projeto)
Conselheiro Osmar Carecho: “Órgãos, atividades, funções ou pessoas para 
conhecimento  ou  providências  a  respeito  de licitações,  deverão acessar 
todas as suas informações na referida Página da Internet.”
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Conselheiro  Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré:  “Relação,  com  extrato,  dos  
contratos efetivados, deverão ser enviados mensalmente ao Conselho Deliberativo,  
indicando:  além de outros  dados,  necessariamente,  síntese  do objeto,  prazo de  
execução,  valor,  nome  da  empresa  contratada,  nome  e  número  de  registro  no  
CREA do engenheiro responsável.”

Conselheiro  Ricardo  Coutinho  Carvalhal:  “Deverão  ser  enviadas,  
mensalmente,  ao  Conselho  Deliberativo,  bem assim  aos  sócios  em encarte  da  
Revista Pinheiros, a relação dos contratos efetivados e extratos dos mesmos com  
indicação do seu objeto, valor e o nome e qualificação do contratado."

Comissão  de  Obras:  “Deverão  ser  enviadas  mensalmente  ao  Conselho  
Deliberativo  as  relações  dos  contratos  efetivados  e  extratos  dos  mesmos  com 
indicação do seu objeto, valor, bem como as possíveis alienações de bens móveis  
inservíveis.”

§6º do Art. 64 (criado no projeto)
Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré:  “No local da obra realizada no  
interior do Clube, resultante de licitação, deverá ser afixada placa consignando 
síntese do objeto, prazo, valor, nome da empresa contratada, nome e número do  
registro no CREA do engenheiro responsável.”

Comissão de Obras: “Nas obras realizadas no recinto do Clube serão afixadas  
placas consignando o  início e o prazo da obra, o valor do contrato, a empresa 
contratada, nomes e registros do C.R.E.A dos responsáveis técnicos.”

Presidente – Para compor a Comissão Especial de Redação, submeteu ao 
plenário  e  foram acolhidos  os  nomes  dos  Conselheiros  Adriano  Amaral 
Resende,  Antonio  Toloza  de  Oliveira  e  Costa  Filho  e  Arnaldo  Luiz  de 
Queiroz Pereira.

Item 4 - Várias.
Anna  Maria  Carvalheira  Baur –  Elogiou  o  trabalho  que  vem  sendo 
realizado pelo Departamento de Assistência Social  (DAS),  presidido pela 
Sra. Irene Sinkus Calil, a quem propôs fosse consignado voto de louvor, 
dando detalhes do que é feito em favor dos filhos dos funcionários do Clube 
e  da  ajuda  que  vem  sendo  prestada,  pelas  sócias  colaboradoras,  às 
pessoas que moram nas ruas, às quais nas quartas-feiras são distribuídas 
embalagens  descartáveis  com  sopa,  feita  com  legumes  deixados  por 
associados em cestas para coleta (Boliche, Tênis, Futebol) e nas quintas-
feiras distribuídas roupas e agasalhos, depois de atendidos os funcionários 
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mais carentes. Informou que em campanha do agasalho promovida pelo 
D.A.S.  foram  arrecadadas  14.000  peças,  3.000  delas  doadas  para  a 
Comunidade SOS; 3.000 para entidades,  3.000 para os moradores de rua 
e 5.000 para os nossos funcionários. Propôs voto de louvor à Sra. Irene 
Sinkus Calil,  Presidenta  do  DAS.  Passou a  elogiar  a  Festa  da  Cerveja, 
parabenizando o Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil e a todos que 
contribuíram para o sucesso do evento.

Ralph Jordan – Disse entender necessário que se verifique quais esforços 
a Diretoria e o Conselho terão que redobrar, para modificar um vetor da 
Administração. Lembrou que em junho havia dito que o Clube trabalhava 
com  um  índice  de  liquidez  em  torno  da  metade  do  que  tinha  como 
obrigação e que passaram 4 meses e não foi possível mudar este índice. 
Foram feitos alguns ajustes contábeis, em reclassificar uma conta, mas o 
valor é pequeno, R$200.000,00, que trarão uma variação de 0,52 ou 0,49 
no índice de liquidez.  Os compromissos que o Clube tem a pagar  para 
terceiros em curto prazo, até 1 ano, com exceção de alguma de folha, de 
funcionários que se não forem demitidos não corre o risco de acontecer 
adicional a ser pago. Entretanto, o que o Clube tem em caixa, e aquilo que 
tem a receber, que está vencido e ainda não foi pago, como contribuições 
de associados que não cumpriram com a sua, por alguma razão, algo em 
torno  de  R$800.000,00  em  setembro/2001.  Da  mesma  maneira, 
R$600.000,00 que foram postergados, quer dizer, foi feito um novo carnê 
para tentar receber,  porque isso é uma questão de gestão, o que disse 
achar inteligente, buscar os recursos possíveis.  Mas, somado com outro 
potencial, caixa e aplicações, aplicações no mês de setembro zerou, não 
tem mais aplicações. O dinheiro das taxas de transferência de títulos, que 
deveria ter ingressado, em torno de R$2.100.000,00, no último balancete, 
não foi possível manter como uma conta especial de recursos para isso. 
Não porque a Diretoria não quisesse manter, mas porque ela teve que usar 
esses  recursos  para  poder  fazer  a  sua  gestão  administrativa. 
Evidentemente,  com  o  tempo  as  coisas  vão  ficando  mais  complicadas. 
Portanto,  o  Clube  já  está  acumulado,  em  setembro,  com  uma 
responsabilidade maior do que aquilo que temos capacidade de pagar no 
ato,  R$3.200.000,00,  somados  com  mais  R$2.000.000  que  deverão 
acontecer em outubro e novembro, R$500.000,00/mês, e, em dezembro, 
R$1.000.000,00,  atingirá  R$5.300.000,00.  Lembrou  que  existe  aquele 
dinheiro  que  pertence  ao  orçamento  de  Investimento  gasto  na  gestão, 
R$2.000.000,00. Nesta altura são R$7.300.000,00. E já se sabe que este 
ano, de qualquer maneira, terá que ser resolvido um problema do Imposto 
Territorial, de 1997 a 2001, que não está pago. O Clube aguarda o carnê. 
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Está negociando com a Prefeitura, estudando, etc, mas que se imagina em 
torno  de  R$1.400.000,00,  números  de  gestão.  Com  isso,  mais  de 
R$8.000.000,00. Acrescentou que está próxima a apreciação do orçamento 
operacional para 2002, um trabalho muito bem feito, grande, de esforço de 
muitos  associados  que  trabalham  para  o  Clube,  com  dificuldades  para 
manter o equilíbrio,  e que estatutariamente é necessário ser equilibrado. 
Aparteado pelo Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura, respondeu que 
já  tinha  tomado  conhecimento  do  Orçamento  para  2002;  que 
R$1.400.000,00 deveriam ser pagos de IPTU; que não constava aumento 
na  contribuição,  mas,  em  compensação,  não  vinha  proposta  nenhuma 
absorção dos R$8.000.000,00; que não era só o Banco que tem cobrindo 
este valor, mas tem conta de funcionário, contas de responsabilidade; que 
não constava inadimplência do Clube, mas que este não era o fórum. O 
importante é que o Clube nos últimos anos,  sistematicamente, vem tendo 
dificuldades de gestão e essa dificuldade de ter mais responsabilidade do 
que capacidade de recolher recursos. Afirmou que algo haverá de ser feito 
com urgência, e que vem observando isso sistematicamente. Pediu que o 
Conselho estivesse atento e encontrasse soluções para ajudar os Diretores 
a sair dessa situação, com gestão correta. Ou se consegue diminuir só a 
despesa, ou se consegue aumentar só receita, ou se faz os dois. Mas é 
necessário fazer um programa para sair da dificuldade gerencial financeira, 
considerando,  inclusive,  que  muitas  vezes  os  fatores  externos  criam 
dificuldades.  O  fato  de  não  ter  ninguém  inadimplente  é  muito  relativo, 
porque não se é inadimplente até o dia em que, de repente, se passa a sê-
lo, e aí a solução é muito complicada. O Clube tem uma responsabilidade 
de R$8.000.000,00, maior do que a capacidade de pagá-la no momento. 
Disse  que  oportunamente  apresentaria  sua  manifestação  à  Mesa  do 
Conselho, por escrito, para que a Diretoria analisasse, em função de uma 
carta  enviada  pelo  Sr.  Presidente  da  Diretoria,  distribuída  com  a 
convocação,  no  sentido  de  que  os  Conselheiros  sejam bastante  claros, 
escrevam tudo, exatamente o que estiverem pensando, para que a Diretoria 
possa responder  de  forma muito  clara,  também para  que tudo caminhe 
melhor no Conselho.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Reportando-se ao pronunciamento do 
Conselheiro Ralph Jordan, afirmou que o Clube não corre grave risco, nem 
tem grandes problemas financeiros, dada a sua pujança.  Observou que, 
pelo quadro apresentado pelo Conselheiro Ralph, em uma análise rápida 
deduziu que as contribuições sociais precisariam ser aumentadas em cerca 
de 30% de aumento, o que não vem consignado no orçamento para 2002. 
Porque a  forma de se  resolver,  ou se financia o  déficit,  através de um 
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Banco de fomento, através de um Banco comercial, ou se aporta recursos. 
O Orçamento não aporta recursos, nem financia o déficit através de Banco. 
Afirmou que,  então,  não há déficit.  Existe uma grande responsabilidade, 
mas  algumas  colocações  um  pouco  distorcidas  levam  a  posturas 
irresponsáveis. Lembrou que no último dia 06 foi realizada aqui a segunda 
edição do Fórum de Planejamento Estratégico do Clube, que se prestava a 
criar  condições  para  o  Pinheiros  no  Século  21.  Para  dimensionar  a 
importância do evento, disse que em 1993 foi  feito o 1º Fórum, quando 
foram propostas ações, trocadas idéias e apresentado um relatório de cada 
um  dos  aspectos  envolvidos,  e  do  planejamento  estratégico  resultante 
desse Fórum, elaborado pela Diretoria, foram aplicados 54%. O Conselho 
deverá discutir ações, como a da construção de uma nova garagem, bem 
como outros aspectos fundamentais para a longevidade do Clube. O último 
Fórum foi um evento envolvente, entusiástico, do qual surgirão as grandes 
questões  que  deverão  ser  discutidas  pelo  Conselho.  A  sociedade 
pinheirense  se  reuniu,  abordou  os  grandes  temas,  as  grandes 
preocupações que deverão ser traçadas e trabalhadas, para que o Clube 
permaneça  no  estágio  em  que  ele  se  encontra,  porque  é  muito  difícil 
crescer  mais do que isso.  Finalizando,  disse que reconhecimento não é 
interno, porque quando se fala em Pinheiros, fala-se em paradigma.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva –  Comentou  que  lhe  causou  grande 
preocupação matéria publicada na última sexta-feira no jornal O Estado de 
São Paulo,  pois muitas vezes as notícias não retratam com fidelidade a 
intenção  da  Diretoria,  ou  de  algum componente  do  Clube.  Sobre  emitir 
títulos  sociais  em  quantidade  significativa,  inclusive  para  propiciar 
investimentos e construção de novas garagens ou de construir um novo 
parque esportivo,  disse que não sabe se o Pinheiros comportaria novos 
associados, porque o Clube é bastante concorrido nos finais de semana de 
sol, nas festas aqui realizadas, enfim, um rol de atividades que já sofrem 
com o número atual  de associados, uma situação difícil  de acomodar a 
todos que tenham interesse.

Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Enfatizou que era frontalmente 
contrário à criação de novos títulos, que não existia a menor possibilidade 
disso, que não é essa a proposta da Diretoria e que não foi que se discutiu 
no Fórum.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva –  Respondeu  que  também  era 
absolutamente contrário à emissão de novos títulos, que além de inviabilizar 
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o  Clube,  poderia  fazê-lo  de  uma forma definitiva,  permanente,  além de 
prejudicar o valor econômico dos títulos sociais.

Sérgio Henrique de Sá – Disse que na democracia não se pode lavar as 
mãos  nas  neutras  águas  de  um formalismo legal  imaginário,  sobretudo 
quando as nossas decisões tomam posições diante da discricionariedade 
político-administrativa  do  Executivo  -  a  Diretoria.  A  interpretação  do 
Conselho deve ser um ato politicamente responsável, sem o que, aliás, ele 
inexiste. Sempre estivemos sujeitos ao rigor estatutário e dos Regimentos, 
mas em matérias tidas como polêmicas para uns, e para outros utilizadas 
com  o  cunho  meramente  eleitoreiro,  alguns  Conselheiros  vêm  em 
incessante busca de uma “justiça”, que parece não ter sido encontrada nos 
últimos  101  anos,  ou  mesmo  nos  últimos  10  anos  do  Clube.  A 
independência  do  Conselho  Deliberativo  residiu  sempre  na  sintonia 
responsável,  dentro dos limites estatutários,  com o ideal de atender aos 
anseios dos sócios. Muito mais do que na existência ou não de grupos, 
mobilizações  e/ou  uniões,  alguns  Conselheiros  formulam,  direta  ou 
indiretamente, alterações inócuas. Aí partiremos para o próximo passo, que 
seria o conflito. É informação vital que não se consegue no dia-a-dia dos 
Conselheiros, nem na conversa privilegiada com os membros da Diretoria, 
o alcance do sucesso.É exigido, então, de todos os dirigentes, em todas as 
áreas, um distanciamento tático, uma pesquisa e uma reflexão institucional 
sobre  a  nossa  Casa.  Ao  fazer  novas  leis,  deve-se  considerar  essas 
tendências,  não  só  para  cumprir  o  princípio  constitucional  de  harmonia 
entre  os  poderes,  mas  também  porque  a  palavra  final  será  sempre 
daqueles que representamos, os Associados.

Tarcísio de Barros Bandeira –A despeito de lhe ter sido atribuída, pelo 
Conselheiro José Manssur, a condição de oposição intransigente, disse que 
ficou numa posição estranha e conflitante, por entender que sua opinião 
pessoal é totalmente irrelevante frente aos destinos do Clube e, por outro 
lado, que algumas posições que defende têm a sua carga de importância 
que deve ser explicitada. Disse que a seu ver os balanços, sua evolução, as 
propostas  orçamentárias,  sua  realização  mostram  claramente  uma 
administração  hiperadministrada  (que  gasta  mais  do  que  o  mínimo 
necessário para a execução de seus propósitos). Lembrou que pretendeu 
colaborar  sugerindo  melhorias,  solicitando,  inúmeras  vezes,  folha  de 
pagamento,  tendo  recebido  respostas  não,  ou  evasivas  até  grotescas, 
frente ao  Estatuto.  Disse que continua disposto a ajudar,  mas tem sido 
impedido por vários motivos, até mesmo deixando de receber convites para 
reuniões da Diretoria e para o Fórum, pois o CEP de sua residência estava 
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errado  e  as  correspondências  chegaram  depois  do  fato,  em  que  pese 
receber as convocações do Conselho com o CEP correto. Então, como não 
pode ser manifestar no momento apropriado, relembrou que a diminuição 
dos gastos administrativos é solução para as dificuldades orçamentárias 
que se avizinham, melhor  do que vender  milhares de títulos sociais,  ou 
fazer empreendimento comercial em área do clube, descaracterizando-o em 
sua finalidade. Finalizando, lembrou que verba de Investimento não deve 
ser usada para amortizar Custeio.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Considerando que a pauta tinha 
sido exígua, e que a reunião já estava no final, pediu que o Sr. Presidente 
consultasse  o  plenário  se  o  Sr.  Presidente  da  Diretoria  poderia  se 
manifestar  especificamente  sobre  a  reportagem  veiculada  no  jornal  na 
semana passada. 

Presidente –  Não pretendeu causar constrangimento, ou impedir debate 
democrático, mas preservar o bom andamento dos trabalhos, lembrando 
que no item Várias o Conselheiro tem o direito estatutário e regimental de 
falar o que bem entender, pois não se trata de matéria sujeita à deliberação 
e que o Regimento prevê que quando tiver de ser votada uma matéria, o 
Presidente  da  Diretoria  poderá  vir  prestar  esclarecimento  ou  designar 
alguém  para  que  o  faça.  Assim,  deveria  se  esperar  que  os  assuntos 
viessem  no  seu  devido  tempo,  senão  o  plenário  ficaria  discutindo,  em 
Várias,  assuntos que são meras suposições. Isto também no sentido de 
colaborar  com  o  Presidente  da  Diretoria,  que  se  tivesse  de  vir  dar 
explicações  e  esclarecimentos  para  cada  Conselheiro  que  falasse  em 
Várias,  não faria  outra  coisa.  Tanto é que o Sr.  Presidente da Diretoria 
oficiou no sentido de, para facilitar o seu trabalho, certas solicitações sejam 
feitas por escrito. De toda forma, consultaria o plenário.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ressaltou que sua preocupação 
foi pela dúvida surgida quanto à reportagem, não propriamente com relação 
ao Fórum. Acrescentou que fez a sugestão aproveitando que pela primeira 
vez a reunião estava terminando em tempo recorde, certamente pela pauta 
ter sido muito restrita.

Presidente –  Respondeu que para que não parecesse má vontade por 
parte da Mesa, concederia a  palavra ao Sr. Presidente da Diretoria, mas 
estabeleceu  que  daqui  para  a  frente  não  permitiria  mais  esse  tipo  de 
esclarecimentos  da  Diretoria,  preservando  as  condições  de  cada 
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Conselheiro  que  usasse  a  tribuna  em  Várias  e  falasse  o  que  bem 
entendesse.

Presidente da Diretoria, Sergio Fuchs Calil  - Explicou que a reportagem 
publicada no jornal O Estado de São Paulo dizia respeito exclusivamente ao 
Fórum Pinheiros Futuro, retratando algumas opiniões então surgidas, não 
lhe  cabendo  cercear  o  livre  pensamento  daqueles  que  participaram  do 
evento, quando foram apresentadas idéias as mais diversas. Conselheiros 
falaram sobre estacionamento, Associados falaram sobre a necessidade de 
uma sauna  no Clube.  Esclareceu  que  fez  alguns  comentários  em cima 
dessa reportagem, lembrando uma das suas manchetes dizia claramente 
que  Só  neste  ano,  1400  títulos,  referindo-se  a  títulos  conquistados  em 
competições, e não a títulos sociais.

Presidente –  Informou quantos Conselheiros haviam assinado a lista de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 22 horas.

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 481ª Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 27 de novembro de 2001.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente
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