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ATA  RESUMIDA  DA  485ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2002

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

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) EXPEDIENTE
Comunicações  da  Mesa  ou  dos  Conselheiros,  propostas  de  caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente  –  Submeteu  ao  plenário  e  foi  aprovada  proposta  da  Mesa  no 
sentido de inserir em ata voto de pesar pelo falecimento do ex-Conselheiro e 
ex-Secretário  da  Comissão de  Veteranos  Fábio  Della  Nina  e  a  pedido  do 
Conselheiro  José  Manssur,  foi  observado  um  minuto  de  silêncio  em  sua 
memória, bem como o Sr. Presidente informou sobre a Missa de 7º Dia. Foram 
aprovadas, também, as seguintes proposições: 1) voto de pesar de iniciativa 
da Mesa, pelo falecimento da Sra. Maria Bruna Salles, mãe do Conselheiro 
Sérgio  Salles;  2)  voto  de  pesar  de  autoria  do  Segundo  Secretário  Paulo 
Roberto  Taglianetti,  pelo  falecimento  da  Sra.  Odyra  Pereira  Leite  Moreira 
Ferreira,  mãe  da  Sra.  Maria  Lucia  de  Alcântara  Machado  e  do  Deputado 
Carlos Eduardo Moreira Ferreira; 3) voto de congratulações de iniciativa da 
Mesa,  subscrito  pelo  Conselheiro  José  Manssur,  ao  Conselheiro  João 
Benedicto de Azevedo Marques, recentemente nomeado Secretário Nacional 
de Justiça, junto ao Ministério da Justiça; 4) votos de louvor de iniciativa da 
Comissão  de  Esportes,  aos  seguintes  destaques  esportivos:  Atletismo:  ao 
Assessor Marcelo Gozzo Pereira, à Técnica: Lilian Riedel Zogaib e ao Atleta 
Henrique Camargo Martins, pela conquista do 1º lugar na prova Salto com 
Vara, categoria Adulto, no I Circuito “Salto com Vara” - Nível Paulista (São 
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Paulo/SP - 02/03/2002);  Esgrima: ao  Diretor Adjunto Ney Roberto Caminha 
David, à Assessora Vera Lúcia Gomes Santos Vallinoto, aos Técnicos Márcia 
da  Silva  Leonelli  e  Miakotnykh  Guennadi  e  aos  Atletas  Camila  Rodrigues 
Freitas M. Barbosa, Carolina Oliveira Preto Amaral  Santos, Carolina Xavier 
Silveira Moreira, Elton Shimbo Carmona, Fernando Augusto Dias Scavasin , 
Lívia Maximiano Lanzoni , Marcos de Faria Cardoso, Maurício Pettinato Lúcio, 
Paula Lazzarini, Priscila Vallinoto, Roberto Lazzarini, Rodrigo José Marcondes 
Pedrosa  Oliveira,  Taís  de  Morais  Rochel  e  Yuzo  Koga,  pelos  resultados 
alcançados integrando a equipe do Clube que obtive classificações individuais 
e conquistou o 1º Lugar por Equipe no Torneio Nacional  “Cidade de Porto 
Alegre” - (Porto Alegre/RS - 14 a 17/03/2002), bem como ao Atleta Bernardo 
Carlos  Schwuchow,  1º  Lugar   (Individual)  na prova Florete,  categoria  Pré-
Cadete  -15  Anos,  no  Circuito  Paulista  “1ª  Etapa”  (São  Paulo/SP  -  06  e 
07/04/2002);  Judô: ao Assessor Marcelo Ferro Catapani, aos Técnicos João 
Gonçalves  Filho,  Sérgio  Malhado  Baldijão  e  Mauro  Santos  Oliveira,  aos 
Atletas  que disputaram,  na  categoria  Sênior,  o  Torneio  de Paris  -  Circuito 
Europeu  (Paris-França  -  09  e  10/02/2002),  a  saber:  Reinaldo  Vicente  dos 
Santos (7º Lugar - Meio Leve -66 Kg), Daniel Andrey Hernandes (7º Lugar - 
Pesado +100 Kg), Andréa Berti Rodrigues (5º Lugar - Ligeiro -48 Kg), Vânia 
Yukie Ishii (5º Lugar - Meio Médio -63 Kg), Renato Dagnino - Médio -90 Kg) e 
Priscila de Almeida Marques (Pesado +78 Kg) e aos Atletas que disputaram o 
Aberto da Áustria-  Circuito  Europeu (Leonding -  Áustria-  10 e 17/02/2002), 
categoria Sênior, quais sejam: Reinaldo Vicente dos Santos (Vice-Campeão - 
Meio Leve -66 Kg), Daniel Andrey Hernandes (7º Lugar - Pesado +100 Kg), 
Andréa Berti  Rodrigues (5º Lugar - Ligeiro -48 Kg), Vânia Yukie Ishii  (Meio 
Médio -63 Kg), Renato Dagnino (Médio -90 Kg) e Priscila de Almeida Marques 
(Pesado +78 Kg);  Natação: ao Assessor André Perego Fiore, aos Técnicos 
Alberto  Pinto  da  Silva  e  Álvaro  Kenmatsu  Taba,  aos  Atletas  Fábio  Mauro 
Figueiredo Silva, Flávia Renata Delaroli  (Junior),  Gustavo França Borges e 
Tatiana Lemos de Lima, integrantes da Seleção Brasileira que conquistou o 1º 
Lugar Geral (Masculino e Feminino) no Campeonato Sul-Americano Absoluto 
(Belém/PA - 13 a 17/03/2002), categoria Sênior, bem como aos Atletas Lília 
Marly  Epaminondas Almeida (65+),  Cláudio Mamede Kestener  (40+),  Lilian 
Abreu Pessoa (65+), Alfred Jacob (60+), Detlef Werner Schultze (65+), Krista 
Koberle  Fuldauer  (60+),  Maria  Antonietta  Gonçalves  (65+),  Genoveva 
Regalado Botti (65+), Angele Herck Adler (80+), Mássimo Terracini (65+), Ilo 
Monteiro Fonseca (70+) e Frederico Guilherme Menke Junior (75+), da Equipe 
do Clube que participando de várias provas conquistou o 2º Lugar Geral (457 
Pontos) na I Copa Acesc de Natação Master (São Paulo/SP - 23/02/2002); 
Pólo Aquático: Assessor Ricardo Giosa Sasso , ao Técnico Tiago Ribeiro de 
Almeida  e  aos  Atletas  André  Checchia  Stuart,  Fernando  Camargo  Cintra 
Franco, João Felipe Gil Fernandes, José Arthur Araújo Cunha, Luciano Prata 
Magalhães, Renan Terra Rodrigues, Rubens Andrade Neto, Sandro Pacheco 
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Bertolucci,  Sérgio Kandrotas Pereira, Stefano Gatti  Weigand Andrade Lima, 
Thiago Pereira Vita e Vinícius Biagi Antonelli, da Equipe que conquistou o 3º 
lugar,  categoria  Infanto-Juvenil,  na  Copa  São  Paulo  (São  Paulo/SP- 
24/03/2002); Saltos Ornamentais: à Assessora Wilma de Almeida Gonçalves, 
aos  Técnicos  Roberto  Gonçalves  e  Cristina  Almeida Gonçalves  de  Freitas 
Guimarães e aos Atletas da categoria Sênior convocados, para o Campeonato 
Sul-Americano  Absoluto  (Belém/PA-  13  a  18/03/2002),  a  saber:  Cassius 
Ricardo  Duran  (3º  Lugar  –  Trampolim  1m e  Trampolim  3m e  1º  Lugar  – 
Plataforma),  Evelyn  Wallace  Winkler  (3º  Lugar  -  Trampolim  1m),  Evelyn 
Wallace Winkler e Fabiana Izumi Hashimoto (3º Lugar – Sincronizado), bem 
como aos Atletas da equipe do Clube que se classificou Campeã na categoria 
Adulto  e  Vice-Campeã  nas  categorias  “A”,  ”B”,  ”C”  e  ”D  no  Campeonato 
Estadual -  “1ª Etapa” (ECP/SP -  23/03/2002) e “2ª Etapa” (Campinas/SP – 
24/03/2002):  Cassius Ricardo Duran, Gabriel  Ulhôa Canto Gebara, Ivan da 
Costa  Paixão,  Evelyn  Wallace  Winkler,  Emerson  Souza  Neves  e  Vitória 
Oliveira Pereira de Souza Leão; Tênis: ao Diretor Adjunto Gilberto de Luccia, à 
Assessora  Marilena  Simões  Queiroz  e  aos  Atletas  relacionados  que  se 
destacaram em competições, a saber: Torneio Nacional Rota do Sol - “Sergipe 
2002” - Nível Nacional (Aracaju/Sergipe- 15 a 19/01/2002): Carolina Camargo 
de Luca (Vice–Campeã 12 anos Simples); Torneio Nacional “O Boticário Cup” 
- Nível Nacional (São José do Rio Preto/SP- 28 /01 a 03/02/2002): Carolina 
Camargo de Luca (Campeã 12 anos Simples e Vice-Campeã 14 anos Duplas), 
Marina Camargo de Luca (Vice -  Campeã 16 anos Duplas) e Rafael Porto 
Ferreira  Braga  (Vice-Campeão  14  anos  Duplas);  Circuito  Cosat  “Etapa 
-Venezuela”-  Nível  Internacional  (Valência/Venezuela  -  07  a  13/01/2002): 
Patrícia Moraes Barros Coimbra (Semifinalista 16 anos Simples) e Celso José 
Maria Ribeiro Neto (Semifinalistas 16 anos Duplas);  Circuito Cosat “Etapa - 
Colômbia”  -  Nível  Internacional  (Cali/Colômbia -  14  a 21/01/2002):  Patrícia 
Moraes Barros Coimbra  (Semifinalista  16 anos Simples  e  Duplas),  Martina 
Braun Schultz (Semifinalista 16 anos Duplas) e Celso José Maria Ribeiro Neto 
(Quartas de Final 16 anos Simples); Circuito Cosat “Etapa - Equador” - Nível 
Internacional  (Guaiaquíl/Equador-  21 a 27/01/2002):  Patrícia Moraes Barros 
Coimbra (Vice-Campeão 16 anos Simples e Quartas de Final 16 anos Duplas), 
Martina Braun Schultz e Quartas de Final 16 anos Duplas) e Celso José Maria 
Ribeiro Neto (Vice-Campeão 16 anos Simples); Circuito Cosat “Etapa - Peru” - 
Nível Internacional (Lima/Peru - 28/01 a 03/02/2002): Patrícia Moraes Barros 
Coimbra – (Vice-Campeã 16 anos Simples), Martina Braun Schultz (Oitavas 
de Final 16 anos Simples); Circuito Cosat “Etapa - Bolívia” - Nível Internacional 
(Cochabamba/Bolívia-  07 a 10/02/2002):  Patrícia Moraes Barros Coimbra – 
(Semifinalista  16  anos  Simples  e  Vice-Campeã  16  anos  Duplas);  Circuito 
Cosat “Etapa - Chile” - Nível Internacional (Santiago/Chile - 11 a 17/02/2002): 
Patrícia  Moraes  Barros  Coimbra  (Quartas  de  Final  16  anos  Simples  e 
Semifinalista 16 anos Duplas); Celso José Maria Ribeiro Neto Vice-Campeão 
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16  anos  Simples);  Circuito  Cosat  “Etapa  -  Uruguai”  -  Nível  Internacional 
(Montevidéu/Uruguai-  18  a  24/02/2002):  Celso  José  Maria  Ribeiro  Neto 
(Oitavas  de  Final  16  anos  Simples);  5)  votos  de  louvor  de  autoria  dos 
Conselheiros  José  Manssur  e  José  Roberto  Carneiro  Novaes  Júnior,  ao 
Conselheiro Marcelo Figueiredo Portugal Gouveia, eleito Presidente do São 
Paulo Futebol Clube.

Dulce Arena Avancini – Comunicou que os Srs. Presidentes da Diretoria e do 
Conselho  resolveram que  o  Clube  alugaria  o  Estacionamento  da  R.  Prof. 
Arthur Ramos no dia das eleições de 11/5, visando facilitar o acesso de todos 
os  Associados  tendo  em  vista  os  prováveis  congestionamentos  que 
ocorreriam na garagem do Clube. Em atendimento ao disposto no §6º do Art. 
37a, do Regimento Interno, com relação a manifestações de Conselheiros no 
item  “A  Voz  do  Conselheiro”,  comunicou  respostas  da  Diretoria  aos 
Conselheiros Wilma de Almeida Gonçalves (reunião de 28/01/2002) e Edgard 
Ozon (reunião de  25/03/2002),  bem como da Presidência do Conselho  ao 
Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves Finamore e outros sete Conselheiros 
(reunião de 27/11/2001). Também deu ciência de ofício recebido da Diretoria 
informando que o Sr. Jalil Habib Saad havia solicitado demissão do cargo de 
Diretor  Adjunto  de  Fitness.  Finalmente,  colocou  à  disposição  dos 
Conselheiros,  para consulta na Secretaria,  o relatório  A.  V.  O. (Análise da 
Variação Orçamentária) referente ao mês de janeiro deste ano, bem como o 
Balanço Patrimonial do Clube em 31/01/2002.

Presidente  –  Retificou  a  omissão  do  nome  do  Conselheiro  José  Roberto 
Coutinho de Arruda também como proponente do voto de louvor consignado 
ao Conselheiro Marcelo Portugal Gouveia. 

Apparecido Teixeira – Associou-se aos votos consignados aos Conselheiros 
Marcelo Figueiredo Portugal Gouveia e João Benedicto de Azevedo Marques, 
elogiando-os.

Marco  Antonio  Senise  Gereto  – Agradeceu  aos  seus  companheiros  de 
Comissão  Financeira  pela  colaboração  prestada  no  biênio  2000/2002  que 
funcionou sob sua presidência: Waldemar Antonaccio Júnior (Vice-Presidente) 
Fernando Silva Rohrs (Secretário), Peter Alfredo Burmester e Ricardo Espírito 
Santos  (Membros).  Deu  detalhes  a  respeito  do  parecer  emitido  sobre  a 
prestação de contas da Diretoria/2001, bem como falou sobre as atividades 
mensalmente desenvolvidas pela sua Comissão nos últimos 2 anos, dando 
destaque  aos  resultados  que  o  Clube  apresentou,  com detalhamento  dos 
orçamentos  e balanços.  Finalizando,  agradeceu a  Mesa do Conselho pelo 
apoio recebido durante sua gestão.
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Edgard  Ozon  – Reportou-se  a  duas  respostas  que  recebeu  da  Diretoria. 
Primeiro,  sobre  a  proposição  que  apresentou  e  cujo  encaminhamento  foi 
aprovado no item “A Voz do Conselheiro”, no sentido de que se publicasse na 
Revista Pinheiros o balancete do Clube, disse que gostaria que de fato em 
ocasião oportuna seja feita essa publicação para se evitar cobrança do quadro 
associativo. Em seguida comentou sobre a resposta da Diretoria a matéria que 
tratou em “Várias”, relacionada à apreensão de carteiras de sócios na Portaria, 
sem  esclarecimento,  dizendo  ter  sido  esclarecido  que  a  Diretoria 
Administrativa está fazendo o recenseamento dos Veteranos. Entendeu que o 
recadastramento deveria se estender a todo o quadro associativo e que os 
porteiros deveriam ter sido instruídos para esclarecer os sócios a respeito. 
Agradeceu a atenção que recebeu, mas observou que não via razão para que 
a  Diretoria  tivesse  usado  termos  indelicados  na  parte  final  da  sua 
correspondência,  esperando  que  no  futuro  se  tenha  uma  relação  mais 
respeitosa. Ao finalizar, louvou a iniciativa do Sr. Presidente do Conselho, que 
inovou incluindo  o  nome do  cônjuge ao lado do nome do  Conselheiro  na 
relação geral, pedindo que essa lista fosse enviada a todos.

Presidente –  Aproveitou para pedir que os Conselheiros atualizassem seus 
dados  em formulário  disponibilizado  no  saguão  de  entrada  para  se  evitar 
equívocos.

Silvia Schuster –  Propôs voto de louvor à equipe de Voleibol Veterana que 
conquistou o Torneio Interclubes invicta. Deu a conhecer que essa equipe é 
formada  por  Associadas  e  estendeu  o  voto  ao  Conselheiro  Edson  Luiz 
Bortolotti, que recebeu um convite para que essa equipe participasse desse 
torneio,  o  que  vem  ocorrendo  há  3  anos.  No  primeiro  ano  a  equipe  se 
classificou na categoria B; no segundo foi vice-campeã e, no ano passado, 
campeã invicta.  Destacou o voto à Associada Maria Izabel Fernandes, que 
além  de  jogadora  é  técnica.  Também  agradeceu  o  Vice-Presidente  da 
Diretoria  Antonio Moreno Neto e o  Assessor  de Planejamento da Diretoria 
Salvador Parisi Neto, então Diretores de Relações Esportivas e de Esportes, 
respectivamente, bem como o ex-Presidente do Conselho José Edmur Vianna 
Coutinho, que também se empenhou junto à Diretoria,  pelo apoio recebido 
para o sucesso da equipe. Votos aprovados.

Cezar Roberto Leão Granieri –  Associou-se ao voto de pesar consignado 
pelo falecimento da Sra. Maria Bruna Salles, bem como ao voto de louvor ao 
Conselheiro  Marcelo  Figueiredo  Portugal  Gouveia,  pela  conquista  da 
Presidência do São Paulo Futebol Clube acompanhado do novo Diretor de 
Futebol  Carlos  Augusto  de  Barros  e  Silva,  também Conselheiro  do  Clube. 
Propôs voto de louvor à Diretoria de Serviços Gerais, nas pessoas do Diretor 
Waldir  Lachowski  e  do  Presidente  da  Diretoria  Sergio  Fuchs  Calil,  pela 
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vacinação contra a gripe realizada nos dias 13, 14, 20 e 21, quando foram 
aplicadas 1.744 doses, informando que a vacinação no Clube foi maior do que 
o Posto de Saúde do Itaim. Então, o Clube prestou um grande serviço ao seu 
corpo associativo acima de 60 anos. Votos aprovados.

Marcelo Grassi – Informou que estava em andamento o Torneio dos Signos, 
de iniciativa da Diretoria Adjunta de Tênis com o aval da Diretoria do Clube, 
constando  da  inscrição  que  a  pessoa  inscrita  poderia  não  participar  da 
competição em virtude de eventuais parceiramentos. Que haveria capitães de 
cada  equipe,  de  cada  signo,  o  que não ocorreu.  Depois,  não foi  possível 
realizar  vários  jogos  porque  uma  equipe  tinha  determinado  número  de 
participantes  e a outra  tinha maior  número.  Então,  realizavam-se os  jogos 
determinado pelo menor número. No entanto essa equipe mesmo que tivesse 
vencido os jogos em um quadro, perderia, pelo menos número de inscritos. 
Outra  questão:  pelo  regulamento,  em  certas  equipes  não  houve  o 
parceiramento,  então  fizeram  jogos  de  Simples,  de  homens  contra  as 
mulheres. Manifestou lamento por essa iniciativa da Diretoria.

Pedro  Guilherme  de  Vergueiro  Lobo  – Na  condição  de  Presidente  da 
Comissão de Saúde e Higiene,  propôs voto de louvor à Associada Mariza 
Carvalho, Diretora do Serviço de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, 
que  muito  tem  colaborado  com  a  missão  da  Comissão,  fornecendo  os 
protocolos das várias vistorias feitas durante sua gestão, procurando sempre 
verificar  as condições de  saúde,  de funcionamento e higiene nas diversas 
dependências do Clube. Voto aprovado.

Frederico Guilherme Menke Júnior – A par de consignar votos de louvor que 
foram então aprovados pelo plenário, informou sobre as atividades do Clube 
no Campeonato Mundial (Christchurch/Nova Zelândia - 26 a 28/03/2002), com 
destaque a  Detlef  Schultze entre  cerca de 40  participantes  nas provas de 
Natação (200m nado de peito - 10º Lugar; 100m nado de peito - 13º Lugar e 
50m, nado de peito - 13º Lugar). No 32º Campeonato Brasileiro de Masters 
(Urberlândia/MG - 19 a 21/04/2002), promovido pela Associação Brasileira de 
Masters de Natação – ABMN, destacou-se Manfred Jacob, já recordista de 
longa data nas provas 800m e 400m nado livre, mais 400m estilo medley nas 
provas das quais foi classificado como recordista sul-americano. Nas provas 
seguintes: 200m livre, 200 m medley e 200 m borboleta obteve medalha de 
ouro. Disse que ao encerrar o seu mandato em maio próximo e não tendo se 
recandidatado,  esperava  que  as  eleições  transcorressem  num  clima  de 
cordialidade e  como sempre  e  que fosse mantido  o  respeito  à  história  do 
Clube .



7

Sergio Henrique de Sá – Citando frase que ouviu de um político, no sentido 
de que a política é uma atividade que deve ser exercida por quem gosta de 
gente, agradeceu aos Conselheiros José Manssur, José Roberto Coutinho de 
Arruda,  Francisco Luiz  Taglianetti,  Roberto  Luiz  Pinto e Silva,  José Edmur 
Vianna Coutinho, Anamaria Andrade Damasceno, ao Presidente do Conselho 
Sergio Lazzarini, a Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, Juarez Rufino 
Freire, Geraldo de Oliveira Couto, Carlos Roberto de Sá Miranda Borges, ao 
Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil e ao Diretor de Relações Sociais 
Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli pelo apoio e pelos ensinamentos 
que recebeu durante o seu mandato, esperando ser reeleito e 27 de maio 
voltar a com aqueles que tanto respeita e admira.

Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima –  Referindo-se  ao  Campeonato  Mundial  de 
Masters, que abrangeu os esportes aquáticos: Natação, Saltos Ornamentais, 
Nado Sincronizado, Águas Abertas e Pólo Aquático, sendo que desta última 
modalidade participaram mais  de  10  países com mais  de  250 Atletas  e  o 
Brasil, representado por atletas de clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
obteve os seguintes resultados por categoria: idade acima de 30 anos - Vice 
Campeão; idade acima de 35 anos – 3º Lugar; idade acima de 40 anos – 4º 
Lugar. Propôs e foram aprovados votos de louvor aos vinte aquapolistas do 
Clube que integraram a Seleção Brasileira,  a saber:  categoria mais de 30: 
Guilherme Figueiredo, Sandro Carotini e Luciano Hamuche; categoria mais de 
35: Eliseo Soares, Ricardo Sasso, Carlos Borges Campos, Leonardo Vergara 
Leal, Rui Tilieri e Fernando Pedrosa; categoria mais 40: Marcelo San Juan, 
Fábio Varalo, Eric Borges, Gilson Gargiulo, Gilberto Gargiulo, Marcos Maynard 
M.  de  Araújo,  Mauro  Costa,  Mário  Carotini,  Luís  Eduardo Pinheiro  Lima e 
Roberto Ayres. Em nome dos participantes do evento agradeceu às Diretorias 
do Esporte  Clube Pinheiros,  do Club Athlético Paulistano e da Associação 
Brasileira “A Hebraica” de São Paulo, pelo apoio dado às equipes cedendo as 
piscinas durante os treinamentos, bem como à Confederação Brasileira  de 
Desportos Aquáticos na pessoa de seu Presidente Coaracy Nunes.

Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  – Associou-se  ao  voto  de  louvor 
consignado ao Diretor de Serviços Sociais Waldir Lachowski, pela iniciativa da 
vacinação no Clube. Propôs e foram aprovados votos de louvor aos seguintes 
Associados: 1) Ivan Guimarães, que conquistou o "Campeonato Paulista de 
Futevôlei - 2002" (Santos/SP – março) e que, neste mês, conquistou o Vice-
Campeonato  em  Idaiatuba/SP;  2)  Maria  Eloísa  Refinetti,  Marcos  Alberto 
Penna Trindade, Rodrigo Lacerda, Maria Ângela Lopes Paulino, Maria Isabel 
Murgel  Miller,  Marcio  Martins  Bonilha  Neto,  Daniel  Eduardo  L.  Gasparian, 
Maria  Marta  Ribeiro  Ratto,  Cristina  Andrade  Christiano,  José  Ricardo  da 
Costa, Vera Marcos, Doris Pittigliani Pestana, Levi Zylberman, Ana Célia Osso 
da Costa e Marcelo Luiz Gaia (percurso 5,5km) e José Roberto Lobo Queiroz, 
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Fábio Rodrigues de Oliveira, Odilon Gonçalves Lima Cardoso, Eduardo Altieri 
Beretta,  William Chamas Junior,  Carlos  Eusébio  Roberto  Queiros,  Marcelo 
Gozzo Pereira,  João Alessio Juliano Perfeito,  Carlos Edmundo Miller  Neto, 
Felice  Balzano,  Walter  Lemmi,  Amilcar  Aquino  Navarro,  Alessandra  Biselli 
Sacchetto, Ernesto Salles Annunziata, Viterbo Machado Luz, Marcos Volpe, 
Luiz  Alberto  Figueiredo  de  Souza,  Marina  Bonilha  de  T.  Leite,  Camila 
Fairbanks N.S.S.  Ribeiro,  Carlos  Eduardo Alexandre  Peão,  Antonio Carmo 
Graziosi, Wladimir Popoff Neto, Luiz Filippo Ferrari Tudisco, Carmem Regina 
Azpeitia Flosi, Paulo Francisco Figueiredo, Alfredo Martins da Silva, Monica 
Rosana Platzeck Oliveira, Celso Pochen Mugnela, Ligia Tayar, Margarida L. S. 
Maschietto,  Salete  Cremasco  Napolitano,  João  Leme  da  Silva  de  Godoy, 
Clovis  Chaves,  Eduardo  Cox  Villela,  Carlos  Eduardo  Monteiro  Peluso, 
Fernando Antonio Leme, Silvia Casali de Feo, Letícia Monteiro Borba, Flávio 
Ortuno, Marcio Martins Bonilha Filho, Hossein Alli, Marcelo Amarante Mendes, 
Sylvio  Renan Monteiro  de  Barros,  Vicente  Di  Bella  Junior,  Gabriel  Migliori 
Neto, Eliana Reinert, Mario Medeiros Stein Mamprim, Fernando Rouston C. 
Fahham, Graziela Silva Pedreschi, José Carlos Gouveia Laranja, Marco Cesar 
Dendi Chaves, José Franco Raiola Pedace, Mauro Marcos e Érico da Silva 
Guerra  (percurso  12km),  todos  pela  participação  e  resultados  obtidos  no 
Circuito Corpore (São Paulo/SP 24/3/2002);  3)  Professor Letterino Santoro, 
que recentemente ministrou um Curso de Oratória no Clube, do qual o orador 
participou  da  2ª  Turma,  que  teve  como  paraninfo  o  Vice-Presidente  da 
Diretoria Antonio Moreno Neto. Votos aprovados.

Vicente Carlos Gonçalves Finamore – Reclamou que no espaço reservado 
para  a  Chapa  Mobilização  Pinheirense  e  Candidatos  Independentes  nos 
painéis de propaganda das eleições de 11/5 havia sido colado um documento 
ampliado,  assinado  pelo  Presidente  do  Conselho  Fiscal  Cláudio  Alves 
D’Amorim. Dirigindo-se à Presidência, perguntou Presidente se isso tinha que 
ser respeitado porque vinha do Sr. Presidente do Conselho, ou porque o Sr. 
Cláudio Alves D’Amorim era dono do Clube, bem como pediu fossem tomadas 
as providências necessárias.

Presidente – Esclareceu que se tem se esforçado ao máximo para manter um 
nível alto nesta campanha política que se encerrará dentro de menos de 15 
dias. Os painéis de propaganda foram divididos proporcionalmente ao número 
de candidatos de cada chapa, a metade esquerda de cada quadro franqueada 
a qualquer candidato da Chapa União, o lado direito a qualquer candidato da 
Mobilização Pinheirense e dos candidatos independentes. Disse que não tinha 
procuração para falar em nome do Presidente do Conselho Fiscal, que fosse 
ele que estivesse colocando os cartazes, porque são cartazes colocados no 
quadro  das  chapas  por  candidatos.  Cada  candidato  estava  livremente 
colocando os seus cartazes, os papéis que achava que deveria e que poderia 
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ajudá-lo na campanha. Que tem recebido reclamações como a do Conselheiro 
Vicente e também recebeu reclamações que alguém andou fazendo desenhos 
pornográficos  do  lado  direito  da  chapa  Mobilização,  bem  como  que  o 
Conselheiro Vicente, que acabara de fazer uso da palavra, estava usando um 
cartão feito pelo Clube, como Presidente do Centro Pró-Memória, colocando o 
seu número e fazendo propaganda com material oficial do Clube, pago pelo 
Clube. Ratificou que tem procurado manter o nível e o manterá e espera que a 
partir daquela data não houvesse necessidade dessas observações. Enfatizou 
que uma eleição se faz com debate de idéias, que as idéias são expostas 
democraticamente e cada eleitor escolherá a que achar melhor. Portanto, os 
quadros de avisos da campanha, não são propriedade de ninguém e ficam 
sob responsabilidade exclusiva  dos candidatos  que se cometerem abusos, 
evidentemente, serão responsabilizados. Finalmente, que tirantes os naturais 
e  normais  envolvimentos  emocionais  de  uma  campanha,  acreditava  que 
chegou-se até aqui com uma campanha de alto nível e esperava que essa 
campanha de alto nível continuasse e que os candidatos soubessem observar 
e respeitar os Conselheiros e candidatos, porque dentro de 15 dias voltaremos 
a ser todos pinheirenses.

Pedro Antonio Lousan Badra –  Propôs voto de louvor ao Conselho Fiscal 
presidido  por  Cláudio  Alves  D’Amorim,  que trabalha  graciosamente  para  o 
Clube, cumprindo as suas funções, igualmente à Diretoria e aos Conselheiros, 
todos para a grandeza do Clube. Justificando sua proposição, esclareceu que 
havia  apresentado  ao  plenário  um  demonstrativo,  afirmações  que  foram 
contestadas por carta pelo Sr. Cezar Roberto Leão Granieri. Que pediu, então, 
ao Conselho Fiscal, no seu entender o órgão mais próprio para se falar sobre 
as finanças do Clube, que se manifestasse, tendo recebido deste, em 18/4, 
um  estudo  dos  10  últimos  anos  do  Esporte  Clube  Pinheiros,  mostrando 
contas,  os  ativos,  passivos,  saldos,  muito  bem  instruídos,  dados  que 
acreditava  que,  com  a  eficiência  do  Conselho  Fiscal,  trouxeram  alguns 
resultados,  dos  quais  destacou  os  trechos  principais:  Em  1992,  sob  a 
presidência de Antonio de Alcântara Machado Rudge, houve um saldo positivo 
de CR$21.975 mil. Em 1996, portanto ao término do mandato do Sr. Arlindo 
Virgílio Machado Moura, houve um saldo negativo de R$2. 447.000,. No ano 
de 2000, ao término do mandato do Sr. Cezar Roberto Leão Granieri, houve 
um saldo negativo de R$5.485.000, em 2000, nesse último balanço, sob a 
presidência de Sergio Fuchs Calil, houve um saldo negativo de R$6.422.000. 
Os  demais  valores  referiam-se  ao  último  balanço  da  gestão  de  cada 
presidente. Esclareceu que sua intenção foi demonstrar que o Conselho Fiscal 
trabalhou arduamente para chegar a esses números e merecia um voto de 
louvor, votos de congratulações do plenário.
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Arlindo Virgílio Machado Moura - Pediu que o Sr. Presidente submetesse a 
proposta à votação.

Deliberação:
Submetida ao plenário pelo Sr. Presidente, foi rejeitado o voto de louvor ao 
Conselho Fiscal.

Ivanilce Simeão Cappellano –  Referindo-se ao Curso de Oratória elogiado 
pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, disse que fez parte da 
1ª  Turma  de  Formandos  desse  Curso,  que  mereceu  grande  empenho  da 
Diretora de Relações Educacionais Cláudia Lostchinin para ser aplicado no 
Clube.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Helmut Peter Schütt - Mencionando pesquisa de opinião que está sendo feita 
junto aos Associados, inclusive através de encarte na Revista do Clube, cujo 
cabeçalho  cita  a  realização  do  Fórum  Pinheiros  Futuro,  disse  que  estava 
surpreso em saber que já existe gente sabendo o que aconteceu no Fórum, 
porque segundo consta ainda não tinha sido feito nenhum relatório a respeito. 
Enfatizou que tem curiosidade de saber o que cada um dos 9 grupos que 
atuaram conseguiu reunir das sugestões recebidas do corpo associativo, em 
especial  porque a pesquisa elencava 30 questões como pontos levantados 
durante  o  evento,  surpreendendo-o  o  fato  de  que  dessas 30  questões 10 
dizem respeito a obras. Outro aspecto que o incomodava era que os pontos 
destacados  na  pesquisa  faziam  parte  do  programa  apresentado  pelo 
Presidente  da  Diretoria  Sergio  Fuchs Calil  nos  cafés  da  manhã,  nas suas 
reuniões de gabinete e em todos os momentos possíveis, e estavam sendo 
levantados como sugestões  do  corpo associativo  feitas  através do  Fórum. 
Assim, solicitou que fosse providenciado com a máxima urgência o relatório 
conclusivo do Fórum. A propósito da pesquisa propriamente dita, disse que 
embora discordasse da forma com que foi  colocada e  dos itens  que nela 
apresentados, disse que a julgava muito importante, motivo pelo qual e que 
tinha curiosidade de saber seus resultados, desde logo solicitando, também, 
que tão logo recebidos esses formulários, fossem os mesmos conservados e 
que terminada a tabulação fossem os resultados encaminhados à Sala do 
Conselho para que os Conselheiros fizessem a sua verificação e a sua própria 
tabulação. Foi aprovado o encaminhamento à Diretoria.

Cantídio Salvador Filardi – Fez algumas considerações iniciais e disse que 
por ocasião última eleição da Diretoria o surpreendeu a iniciativa da Mesa de 
dissociar  os  Membros  do  Conselho  Fiscal  da  chapa  da  situação  ou  da 
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oposição, idéia que achou belíssima. Por isso, como forma de colaborar com a 
idéia votou na chapa do Presidente Sergio Fuchs Calil para a Diretoria e no 
Conselho Fiscal  da outra  chapa.  Que,  no entanto,  cometera um erro e se 
penitenciava, e mais, retirava o voto que deu ao Conselho Fiscal, porque a 
última  eleição  tinha  deixado  várias  lições.  Fez  outros  comentários  para 
concluir  que  vê  no  Conselho  Fiscal  o  foco  da  oposição  que  continua, 
perguntando  até  quando  querem  fazer  de  instrumentos  do  Estatuto,  o 
Conselho  Fiscal  que  serve  à  Diretoria  e  ao  Conselho,  instrumento  de 
oposição. Dirigiu-se ao Sr. Presidente dizendo que estava na hora de, como 
fez  o  Império  Romano,  decretando  a  "Pax  Romana",  decretar  a  "Pax 
Pinheirense", liquidando essas feridas, porque isso não serve ao Pinheiros, 
nem aos Conselheiros e, sobretudo, ao corpo associativo que vive tomando 
informações,  às  vezes,  desconformes  com  a  realidade,  ou  as  vezes 
deformadas,  ou  as  vezes  a  meia  verdade.  Disse  que  eram  essas  as 
considerações que se sentia no dever de fazer, na qualidade de ex-Presidente 
do Conselho que procurou presidir com absoluta dignidade e isenção.

Presidente  -  Deixou  de  público  que  começou  os  primeiros  passos  no 
Conselho  sob  a  presidência  do  orador  e  aprendeu  muito  com  ele, 
principalmente nas posições de independência e de valorização deste Órgão, 
de quem foi um baluarte. Que em muita coisa que faz, se inspira e se espelha, 
tenta imitar o comportamento do orador como Presidente do Conselho. Que 
sabia que o Conselho é intermediário entre o Conselho Fiscal e a Diretoria. 
Que não lhe cabia, nesta posição, censurar quem quer que seja a não ser 
encaminhar  os  expedientes  que  lhe  são  enviados  para  dar  ciência  aos 
Conselheiros, sendo um mero portador dos ofícios da Diretoria e do Conselho 
Fiscal para o Conselho. Que apesar das suas preferências pessoais, quando 
na  condição  de  Presidente  tem procurado  não  misturá-las  com a  posição 
institucional de Presidência do Conselho. Que estava no fim do mandato e 
esperava ter colaborado para que isto acontecesse e que o Conselho Fiscal e 
a  Diretoria  continuariam seus  mandatos  por  mais  um ano.  Saia  da  Mesa 
fazendo um apelo para ambos, no sentido de que não haja intransigências 
pessoais,  que em nome do bem do Esporte Clube Pinheiros, se sentem à 
mesa e discutam os problemas, que haja transparência entre ambos, para que 
não haja esse enfrentamento pessoal, que está começando a existir  é que 
está  havendo  intransigência  de  lado  a  lado.  E  que,  se  pudermos,  vamos 
estabelecer a "Pax Romana" no Esporte Clube Pinheiros. Se Deus quiser, que 
daqui a 12, 13 dias, todas as desavenças acabem e que o Conselho Fiscal e a 
Diretoria passem a se entender e dialogar abertamente.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  -  Reportando-se  a  consultas  que  havia 
apresentado no item "Voz do Conselheiro" e ratificado por carta, entendendo 
que o atual progresso nas apurações por computador permite que se atinja 
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objetivos aparentemente conflitantes como os de votar em tantos candidatos 
quanto se queira e evitar a leitura estatística para dominar o Conselho; que 
cada eleitor tem direito a um voto subdividido em quantas partes queira, ou 
seja, se votar em um candidato, isto é um voto, se votar em 10, cada um terá 
1/10 de voto e assim por diante, absolutamente dentro dos objetivos do §5º do 
Art. 64 do Estatuto, comentou que a resposta que recebeu coincidia com a 
mesma  dirigida  ao  Conselheiro  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  sobre  a 
impropriedade  da  proposição,  mas  esclareceu  que  sua  intenção  era 
simplesmente  alterar  o  processo  de  cálculo  que,  inequivocamente,  leva  a 
dados  errados.  Citou  expressão  do  Professor  Miguel  Reale  em  artigo  de 
9/12/2000  sobre  pretensos  direitos  adquiridos,  que  tinha  como  subtítulo: 
Odiosos privilégios não raro obtidos ilicitamente continuam intocáveis, que a 
manutenção de um processo de apuração, inegavelmente leva a resultados 
distorcidos com a vontade do eleitor, deve prevalecer sobre um dispositivo do 
costume de se modificar um ano antes, qualquer regimento eleitoral.  Disse 
que  participou  da  simulação  do  processo  eleitoral  e  verificou  que  é 
perfeitamente factível qualquer tipo de apuração sem mudança do programa 
primário do computador. Finalmente, observou que caso não seja atendida a 
sua pretensão, de que os resultados sejam fidedignos à vontade dos sócios, 
que se use a seleção para apurar a influência espúria ou correta das chapas 
no resultado das eleições. Disse que tem feito este pedido reiteradamente, 
mas lhe tem sido negado pelos mais vários motivos, inclusive, excesso de 
custo, lembrando que talvez o custo disso não atinja as primeiras 10 páginas 
do Relatório da Diretoria. Foi aprovado o encaminhamento da proposta.

Item 2 - Apreciação da ata da 484ª reunião ordinária, realizada no dia 
25 de março de 2002.

Presidente  – Submeteu  ao  plenário  e  foi  aprovado  pedido  de  retificação 
formulado  pelo  Conselheiro  Joaquim  Dias  Tatit,  no  sentido  constar  uma 
correção, para de acordo com as notas taquigráficas ficar estabelecido na Ata, 
a saber: onde se lê: Parabenizou especialmente os Conselheiros, por terem 
aprovado a obra por unanimidade de votos - embora esse detalhe não tenha 
sido registrado na ata daquela reunião - bem como porque, em última análise, 
foram co-autores dessa “magistral  obra,  que jorra por todos os lados para 
quem quiser enxergar, o pioneirismo do Centenário do Clube Pinheiros”; deve-
se  ler:  Parabenizou especialmente  os  Conselheiros,  por  terem aprovado a 
obra por unanimidade de votos – embora esse detalhe não tenha sido, por 
omissão  comprovada  nas  notas  taquigráficas,  registrado  na  ata  daquela 
reunião  –  bem  como  porque,  em  última  análise,  foram  co-autores  dessa 
magistral  obra, que jorra por todos os lados para quem quiser enxergar,  o 
pioneirismo do centenário Clube Pinheiros.
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Item 3 - Apreciação do processo CD-01/2002, referente ao relatório da 
Diretoria,  balanço  e  demonstração  das  contas  de  receita  e 
despesa do exercício de 2001.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  – Inicialmente,  cumprimentou  o  ex-
Presidente Cantídio Salvador Filardi e o atual Presidente pelas palavras no 
sentido de afastar  a animosidade e a hostilidade que por  ventura possam 
estar mais acirrada quando da aproximação da eleição. Passando a analisar o 
Relatório da Diretoria, disse que não tinha nenhuma crítica a fazer quanto ao 
seu  aspecto  formal,  porque  apresentado  no  prazo  e  acompanhado  do 
pronunciamento  do  Conselho  Fiscal  e  do  parecer  dos  auditores 
independentes.  Contudo,  o  mesmo  não  poderia  dizer  sobre  o  aspecto 
substancial, entendendo que seria necessária uma auditoria pormenorizada 
sobre todas as contas, não só quanto a contabilidade, mas também quanto a 
engenharia.  Mas,  como  isso  era  impossível,  para  examinar  as  contas  o 
Conselheiro teria que se basear no parecer dos auditores independentes e no 
parecer  do  Conselho  Fiscal  e  nos  dados  do  próprio  relatório,  que  não 
ofereciam nenhum aspecto substancial para aprovar uma conta de um ano 
inteiro. Ponderou que no sucinto parecer dos auditores Boucinhas&Campos, 
cujo aspecto formal não criticou, sequer assinatura do titular existia, e dizia 
em tom genérico: existem aspectos que afetam o Esporte Clube Pinheiros, 
em 31/12/2001,  relacionados com questões de natureza trabalhista  e  com 
contribuições junto ao INSS, COFINS, PIS e IPTU. Ora, discutiu-se o ano 
inteiro sobre o que estava acontecendo com o IPTU. Portanto,  carecia de 
elementos que dessem base à aprovação das contas. Quanto ao parecer do 
Conselho Fiscal, fazia remissão ao parecer da Boucinhas&Campos, que era 
totalmente genérico e evasivo. Exemplificando, referiu-se à importância paga 
na demissão do funcionário Celso, observando que o parecer fazia ressalvas 
a  contingências  relacionadas  com  questões  trabalhistas,  mas  não 
especificava qual. Portanto, poderia, ou não, estar envolvida a questão desse 
funcionário. Julgou absurdo que se tenha gasto mais de meio milhão de reais 
com a Revista, quando a receita foi  em torno de R$13.000, em que pese 
concordar que o associado deve receber comunicações em casa etc, mas 
apelou para que se contenha essa despesa, que consome mais da metade do 
valor que no ano passado a Diretoria propôs para a venda do imóvel da Rua 
D. José de Barros, avaliado em R$1.200.000, em 10 ou 12 prestações de 
R$100.000,.  Fazendo  referência  a  outros  gastos  constantes  do  Relatório, 
considerando não haver elementos para orientar a votação, preliminarmente 
propôs que todo o expediente voltasse para a Boucinhas&Campos, a fim de 
que o parecer tivesse a assinatura do seu titular e que esclarecesse se a 
mencionada  contingência  trabalhista  dizia  a  respeito,  ou  não,  do  caso  do 
funcionário Celso, se foi regular, ou não, se recebeu R$40.000, a mais, ou se 
não  recebeu.  E  que,  depois,  retornasse  para  novo  pronunciamento  ao 
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Conselho Fiscal, que vem se manifestando, dizendo que está impedido de ter 
acesso às contas do Clube e que, mesmo assim, aí via outro paradoxo, emitiu 
parecer concordando com Boucinhas&Campos. Deixou claro que não estava 
criticando a Diretoria, mas, sim, todos os elementos contidos no seu Relatório, 
porque inexistiam elementos para que se pudesse aprovar as contas. 

Presidente  –  Recebeu como preliminar  a  questão  de  ordem argüida  pelo 
orador, no sentido de que fosse devolvido todo processado de contas para 
ouvir a auditoria. Resolveu a questão de ordem dizendo que a auditoria dá o 
parecer  que  acha  que  deve  dar  sob  sua  exclusiva  responsabilidade  e  na 
medida em que emite o parecer formal ou não, ela se solidariza com aquilo 
que  aprova  ou  não.  Portanto,  considerando  que  há  prazo  estatutário 
regimental para se votar a prestação de contas da Diretoria, a matéria seria 
votada  independente  de  qualquer  volta  para  a  auditoria  se  manifestar. 
Anunciou a palavra do Conselheiro Sérgio Vergueiro.

Cantídio  Salvador  Filardi  (aparte)  –  Antes  que  o  Conselheiro  Sérgio 
Vergueiro abordasse a matéria, ponderou que nesses últimos anos todas as 
prestações  de  contas  de  Diretorias  anteriores  mereceram do  mesmo uma 
série de considerações. Perguntou ao Conselheiro Sérgio Vergueiro se não 
seria o caso de passar o videoteipe da última crítica que fez para evitar a 
repetição inútil. 

Sérgio Vergueiro –  “Concordo com V. Exa. que a repetição tem sido inútil, 
infelizmente. (Palmas) Senhor Presidente Lazzarini, ao iniciar, quero reafirmar 
as  minhas  palavras,  quando  da  eleição  anterior,  no  momento  em que  eu 
pretendia uma candidatura contrária a de V. Exa. nesta Mesa. Porque esse é 
um exercício democrático da pax deliberativa daqueles que estão preparados 
para exercer a democracia. E, quero dizer a V. Exa. que felizmente V. Exa. foi 
eleito e eu admito que o seu mandato esteja terminando. Mas, espero que o 
senhor não deixe esta Mesa como afirmou. Porque é necessário equilíbrio, é 
necessário prudência e é necessário conduzir o Conselho neste momento em 
que há necessidade de garantir a democracia com ética e com amizade. Este 
Clube é para formar amizade. Ninguém melhor do que o Conselheiro Cantídio 
Filardi fez isso. Assumiu a Presidência num momento de alteração de poder 
profunda neste Clube e fê-lo com espírito democrático, enérgico, mas nunca 
cerceou  as  liberdade  de  expressão  nesta  Casa.  Por  isso  rendo  os  meus 
respeitos.  Serei objetivo, porque aqueles que quiserem acompanhar o meu 
raciocínio e comprová-lo, basta ver na folha 107, onde há as demonstrações 
do orçamento.  Chegamos aqui  depois de um processo que é previsto  nos 
Regimento, nos Estatutos e, portanto, cabe ao conselho decidir politicamente 
representando  todo  corpo  associativo  do  Esporte  Clube  Pinheiros,  e 
exercendo a obrigação de cada conselheiro, que é vir aqui e trazer com toda 
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sinceridade a sua opinião, com respeito, com ética, mais com toda sinceridade 
e a convicção de que está trazendo o melhor de si, com a opinião, que almeja 
apenas o bem do Esporte Clube Pinheiros. E, quem não estiver preparado 
para ver estas mesmas qualidades nas opiniões contrárias às suas, não pode 
fazer parte de um órgão colegiado. E, tenho certeza, porque tive a honra de 
presidir esta Casa e tenho a honra de participar dela e esta Casa é composta 
de pinheirenses convictos que vêm aqui expor as suas idéias e estes direito 
de exposição deve ser defendido a todos e todos merecem o nosso respeito e 
as decisões deste conselho merecem o respeito e como tem merecido até 
hoje, e a sua soberania garantida por uma presidência prudente e competente 
como a do nosso presidente. E, realmente, nós estamos aqui examinando as 
contas do orçamento que foi  aprovado em outubro de 2000. Sabemos que 
trabalhamos  com  três  orçamentos,  um  é  o  orçamento  de  custeio  que 
basicamente tem as suas receitas nas mensalidades e as suas despesas em 
pessoal, água, etc. etc., o orçamento de bares e restaurantes, hoje chamados 
de  lanchonetes  e  restaurantes,  que  é  o  orçamento  específico  da  área 
reembolsável  de  alimentos,  dentro  do  nosso  Clube,  associado  à  área  de 
festividade de terceiros e do Clube, e, também o orçamento de investimento, 
cujas  receitas  são  específicas,  oriundas  principalmente  das  taxas  de 
transferências  dos  títulos  sociais,  cuja  finalidade  é  de  aplicação  em 
investimento. E, quando aprovamos estes orçamentos é que nós temos que 
hoje  ter  em mente  as  contas  e  qual  foi  a  diretriz  dada  nesta  aprovação. 
Quando aprovamos este orçamento, aprovamos com três recomendações, em 
que  pese  haver  algumas  discussões,  mas  o  conselho  aprovou  com 
recomendações, não é uma determinação. Este conselho não determina. O 
Clube é um condomínio,  este condomínio é representado pela Assembléia 
Geral dos sócios. Evidentemente, podemos reunir 40 mil pessoas aqui todo 
mês.  Portanto,  essa  assembléia  delega  ao  Conselho  Deliberativo,  aos 
conselheiros, todas as tarefas, toda autoridade para a condução do Esporte 
Clube  Pinheiros,  com  exceção  de  duas:  uma,  este  conselho  não  pode 
extinguir  o  Clube,  só  a  Assembléia  Geral  dos  sócios;  e  a  segunda,  este 
conselho não pode eleger conselheiro, só a Assembléia Geral dos sócios que 
vai haver agora no dia 11, por exemplo, que vai haver uma assembléia para 
eleger  1/3  deste  conselho.  Todas  as  demais  tarefas,  toda  autoridade  é 
transferida a este conselho, a cada um de nós. Portanto, temos que fazer jus a 
esta autoridade com a responsabilidade conseqüente desta autoridade. E é 
por isso que estamos aqui sempre, nos momento em que somos chamados, e 
neste caso, para examinar estas contas. Também, este Conselho não pode 
administrar o dia a dia deste Clube. Portanto, ele tem que, dentre as suas 
atribuições delegar a uma diretoria, a execução desta tarefa do dia a dia de 
dirigir este Clube, reservando a si a aprovação do orçamento e análise das 
contas  como  elas  foram  desenvolvidas  e  aplicadas  pela  diretoria.  É  uma 
delegação, isto, como existe a figura do Conselho Fiscal, que não é formada 
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por conselheiros e nem pode ser, é formada por associados que têm as suas 
funções específicas. Então, temos que nos reportar quando aprovamos esse 
orçamento. Então, vou analisar separadamente e infelizmente, rapidamente, 
porque  temos  um  tempo  limitado.  Quando  examinar  o  orçamento  e  hoje 
estamos examinando as contas, no que tange a bares e restaurantes, este 
conselho aprovou por unanimidade. E o déficit acumulado de 1 milhão, 616 
mil, 845, fosse eliminado e que em 30 dias a diretoria apresentasse a este 
conselho, quais as providências que iria tomar para eliminar este déficit,  já 
que, na proposta orçamentária não estava incluído recursos para cobrir esse 
déficit. Infelizmente, e o videoteipe pode comprovar isso, esta recomendação 
do conselho não foi considerada pela diretoria, que não enviou em 30 dias e 
não enviou até hoje quais eram as medidas que iam tomar para eliminar esse 
déficit.  E,  continuamos tendo um problema e quero chamar a atenção dos 
senhores, porque quando se chama a atenção para um ponto desses, não é 
uma  impertinência,  nenhuma  administração  deixa  de  prestar  atenção  num 
centro de custo que vem dando prejuízos seguidos, ano a ano, em todos os 
seus  pontos  de  venda  e  onerando  os  seus  associados.  Tem que  prestar 
atenção  nisso  profissionalmente.  E,  hoje,  estamos  aqui  examinando  um 
orçamento que acumulava 1 milhão, 276 mil 156 de déficit, está aqui na folha 
107 e este déficit aumentou em mais 81 mil reais e hoje atinge 1 milhão, 358 
mil.  Mas,  este  déficit  é  muito  menor  do  que  o  que  me preocupa,  porque 
tivemos e isto os senhores poderão ver na folha 104 do relatório, que só os 
restaurantes da sede, do Ponto de Encontro e do CCR, deram um prejuízo 
operacional que é a diferença entre o que entra e sai desse caixa, de 382 mil, 
539 reais. E que todas as lanchonetes deram um prejuízo de 113 mil, 704. O 
prejuízo operacional, o que estamos gastando mais do que arrecadamos no 
caixa dos nossos bares e restaurantes é de 496 mil, 243 reais, pelos dados 
que constam aqui deste relatório, que são parcialmente compensados com 
receitas que são normalmente colocadas nesse centro de custos de eventos 
de  terceiros  e  de  eventos  do  Clube.  Agora,  quero  chamar  a  atenção dos 
senhores  que dinheiro  dos sócios  não é  só  mensalidade,  toda e qualquer 
receita que entre neste Clube, é dos sócios. E essas receitas, elas são dos 
sócios, e se vêm de eventos de terceiros e de eventos do Clube, podem estar 
lançadas no mesmo centro de custos para amenizar esse déficit.  Mas não 
elimina que estamos gastando 496 mil reais a mais do que arrecadamos nos 
nossos bares e restaurantes no ano que findou, cujas contas estamos aqui 
vendo,  com  providências,  portanto,  que  não  foram  tomadas.  E  acho  que 
recomendar providências nesse sentido é uma demonstração de preocupação 
com o  Clube  e  colaboração com a  diretoria.  Não vejo  onde  haja  nenhum 
aspecto político ou outro que não seja esse. Não pode dar prejuízo. Porque 
essas  receitas  de  eventos  de  terceiros,  que  tive  o  cuidado  de  pedir  a 
discriminação  da  diretoria,  elas  constam  basicamente,  com  uma  parte 
importante do que se chama receitas extraordinárias,  que são oriundas do 
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aluguel do salão, aluguel do espaço do Clube, fora a diferença entre alimentos 
e bebidas que, evidentemente, se cobra a mais, tanto nas festas do Clube, 
como nas festas de terceiros. Mas, essas receitas e esses eventos, até para 
raciocinar, continuar tendo, se fechássemos todos os bares e restaurantes do 
Clube. Portanto, teríamos um superávit aqui neste setor. Não podemos fugir 
da realidade, estamos gastando 500 mil reais a mais do que arrecadamos em 
bares e restaurante do Esporte Clube Pinheiros. E, esta recomendação do 
conselho, infelizmente, não foi atendida, este déficit aumentou e por isto, estou 
propondo  a  este  conselho,  que,  neste  caso,  não  aprove  as  contas  do 
orçamento de bares e restaurantes que nos são apresentadas, porque elas 
colidem  com  o  que  foi  recomendado  por  este  conselho,  na  Resolução 
20/2000,  aprovada por  unanimidade.  E,  os  poderes  do  Clube  têm que  se 
respeitar e tem que colaborar entre si e não ignorar. (Pausa) Se o Plenário 
tiver dois minutos de complacência terminarei o meu raciocínio.

Presidente -  Quero deixar consignado, então, que a mesma complacência 
observarei para quem quiser fazer uso da palavra depois.

Sérgio Vergueiro -  Agradeço, Sr. Presidente e acho que é merecido e bem 
vindo.  No  orçamento  de  investimento  houve  uma  recomendação  de  que 
fossem aplicados efetivamente  os  recursos do  orçamento  de investimento. 
Porque,  sistematicamente  esses  recursos  que  sobram  no  orçamento  de 
investimento e como está sobrando aqui 2 milhões e 33 mil, 291, eles têm que 
sobrar  porque senão não cobra  o  custo do  buraco do déficit  dos  bares  e 
restaurantes e do custeio que vem sendo transportado ano a ano. Não tem 
caixa para fechar isso. Portanto o Clube, há 5, 6 anos que não constrói mais 
nada. E, isso não é bom. O conselho recomendou que fosse aprovado, que 
fosse aplicado. E que, além do mais, todas as obras que fossem realizadas, 
fossem remetidas à Comissão de Obras e passassem para aprovação deste 
Conselho o seu custo individual. Também isso não foi feito. No parecer da 
Comissão de Obras,  os senhores podem verificar  nada foi  encaminhado à 
Comissão  de  Obras  e  muito  menos  passou  por  este  conselho.  Portanto, 
proponho que estas contas não sejam aprovadas, porque elas colidem com a 
Resolução 20/2000 deste conselho. E, quanto ao orçamento de custeio, para 
encerrar, houve um saldo positivo de 556 mil 344, ou seja gastou-se 500 mil 
reais  a  menos  do  que  estava  no  orçamento,  que  por  força  da  mesma 
Resolução  20/2000,  deve  estar  remetido  ao  Fundo  de  Emergência,  para 
obediência das normas desta Casa. Portanto, proponho, no caso do custeio, a 
aprovação das contas do orçamento com a referida reversão. Era o que tinha 
a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Conselheiros. (Palmas)”.

Marcelo Grassi – Referiu-se a Bares e Restaurantes, dizendo que os serviços 
são deficientes  e  o  balanço é  deficitário  crônico  e  que o  surpreendia  e  o 
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preocupava  era  o  fato  de  que  da  última  proposta  apreciada  não  constou 
nenhuma proposição para que se saia do vermelho. Abordou o relatório do 
setor Esportivo, especificamente o demonstrativo de receitas e despesas do 
Patrocínio Pró-Amador. Contestou que o relatório faz referência ao patrocínio 
da Blue Life - Voleibol e Tênis, que soma uma arrecadação de R$500.000,00 
e que tenham sido gastos em Apoio ao Atleta do Voleibol R$514.339,00 - mais 
do que se recebeu - e zero para o Tênis. Com relação ao centro de custo 
Esporte Competitivo, está anotado que 60 % da arrecadação do Tênis, que é 
de  R$1.106.090,00,  corresponde  ao  Esporte  Recreativo.  Perguntou  o  que 
seria Esporte Recreativo, inclusive observando que já pediu documentos para 
constatar,  porque  60% seriam R$663.654,00,  ou  seja,  R$55.304,00/mês  e 
freqüenta diariamente o Tênis e gostaria de saber o que é recreativo e para 
onde vai esse dinheiro. Referiu-se ao Torneio dos Signos, entendendo tratar-
se de torneio recreativo, porque não visa Federação, Confederação, não visa 
nada. No entanto, se cobra do Associado R$15,00. Também entendeu que o 
torneio Pinheirão deveria ser recreativo, ponderando que também se cobra 
inscrição e a participação no jantar de encerramento. Perguntou para onde vai 
o dinheiro do recreativo, pois até hoje não obteve essa resposta. A respeito 
dos títulos do Tênis, disse que o relatório relaciona o Clube como Campeão 
Sul-americano de Veteranos, ao passo que não foi o Clube que ganhou, mas 
os  representantes do Pinheiros,  que fizeram parte  das equipes brasileiras. 
Citando  exemplo,  disse  que  o  relatório  citava  a  participação  de  alguns 
campeões de Tênis em torneios, mas não informava se foi  ganho ou não. 
Também fez observações com relação a títulos que conquistou defendendo o 
Brasil como Atleta do Pinheiros, inclusive ostentando o recorde e ter defendido 
o  Brasil  por  3  vezes  no  Mundial  de  Veteranos,  perguntando  se  isso  era 
relevante  ou  tinha  que  ser  depreciado  por  essa  Diretoria  pelo  fato  de  ter 
diferenças com ela e por denúncias que fez em plenário. Finalmente, fazendo 
remissão  a  dispositivos  do  Regimento  Interno  do  Departamento  Esportivo, 
disse que se sentia traído por não ser  cumprido este Regimento por  essa 
Diretoria. 

Claudio Damasceno Junior – “Senhor Presidente do Conselho, membros da 
Mesa,  Presidente  da  Diretoria,  senhores  ex-presidentes  aqui  presentes, 
colegas do Conselho, senhores convidados que nos honram com a presença, 
São Paulinos ilustres aqui presentes, eu, ao contrário de muitos dos colegas 
aqui do Conselho, tenho como contribuição do nosso Clube para o Conselho 
Deliberativo, apenas o meu conhecimento técnico adquirido ao longo de anos 
de  trabalho.  No  Grupo  Votorantin  na  Praça  Ramos,  integrei  a  equipe 
responsável pelo orçamento consolidado de todo grupo, numa época em que 
não havia computadores, fechávamos as contas com o uso de calculadores. 
No  Ice  Bank  (?)  como  analista  econômico  financeiro  eu  era  usuário  de 
demonstrações financeiras como essas. As decisões da Gerência da Diretoria 
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eram todas elas fundamentadas nas análises por nós efetuadas com bases 
nas informações publicadas e auditadas. Na Price Waterhouse, que é a maior 
empresa  de  auditoria  do  Brasil  e  segunda  do  mundo,  eu  tinha  como 
responsabilidade verificar a veracidade desses documentos e enquadramento 
quanto aos princípios contábeis e a legislação societária e fiscal dos balanços 
de  empresas  e  entidades.  Fiz  esse  preâmbulo  para  dizer  que  a  minha 
contribuição  é  estritamente  técnica.  Essa  vivência  permitiu-me  uma  certa 
familiaridade com os números e essa familiaridade me torna responsável pela 
opinião que eu venha a dar, ou pela opinião que eu deixe de dar. Olhando os 
nossos  números  senti-me  na  obrigação  de  compartilhar  com  os  nossos 
colegas de conselho, algumas questões que me parecem de importância para 
o bom andamento do nosso clube. Não vou julgar, a minha posição não é de 
julgamento quanto à gestão e simplesmente uma contribuição técnica para 
tentar interpretar o que os números dizem. E como a minha contribuição é 
técnica,  solicito  aos  colegas  do  conselho  que  façam  apartes  se  assim  o 
desejarem  ao  final  da  minha  exposição.  E,  como  sempre,  coloco-me  à 
disposição desde já para qualquer conselheiro, para qualquer associado, para 
qualquer membro do Conselho Fiscal ou da Diretoria, que queira aprofundar 
essa discussão, detalhar. Coloco-me à disposição com o maior prazer. São 
questões  que  gosto  de  discutir,  gosto  de  fazer  contas.  Queria  dizer  aos 
senhores  o  seguinte,  que  a  primeira  atitude  de  um analista  financeiro  ao 
interpretar uma análise de balanço, ao conhecer a saúde financeira de uma 
empresa,  a  primeira  norma  padrão,  é  olhar  o  parecer  dos  auditores 
independentes.  Vejam,  sem  parecer  de  auditor  independente  uma 
documentação como essa não tem o menor valor.  Com um parecer como 
esse de uma empresa respeitada, este documento é hábil para que possamos 
avaliar a situação financeira do clube. Não tenho qualquer dúvida quanto aos 
centavos que estão aqui dentro, porque o auditor responde judicialmente por 
isso. Conhecemos um caso nos Estados Unidos, de uma empresa chamada 
Henrol(?) que foi a falência com a conivência de uma empresa de auditoria 
renomada.  Essa  empresa  de  auditoria  está  fadada  a  falência,  porque  ela 
perdeu  o  seu  maior  patrimônio,  que  é  a  confiabilidade.  Começo  a  minha 
análise, queria dividir com os senhores, essa minha análise, se puderem olhar 
na página 93, temos o parecer dos auditores independentes. Os primeiros três 
parágrafos são padrão. Eles não dizem muita coisa para o olhar leigo, mas 
dizem muita coisa para um olhar técnico.  Eles dizem que as contas estão 
corretas sob o ponto de vista dos princípios contábeis de auditoria. Isso não é 
pouco coisa. Quem conhece balanço sabe que em alguns casos é dito que 
não preenche esse requisito básico. E vou adiante, no quarto parágrafo fazem 
alguns comentários quanto ao clube propriamente dito. Gostaria de chamar a 
atenção dos senhores, porque assim como existe o jargão dos médicos, dos 
juristas, existe o jargão técnico dos contadores. No parágrafo 4º está dito o 
seguinte: existem aspectos que afetam o Clube Pinheiros. A tradução disto é: 
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senhores, há questões relevantes que podem afetar a vida desta entidade. 
Vou  traduzir  novamente:  existem questões  que  afetam o  Clube  Pinheiros, 
relacionadas com questões  de  natureza trabalhista,  INSS,  COFINS,  PIS  e 
IPTU. E, eles vão adiante, dizem o seguinte: existe depósito judicial no valor 
de 27 milhões, para cobrir  os encargos de INSS. Como o técnico lê essa 
afirmação? O técnico lê essa afirmação da seguinte maneira: embora exista 
comprometimento da  saúde financeira  do clube com esses elementos que 
acabei de ler, não existe, repito, dito pelo auditor, não existe depósito judicial 
para IPTU, PIS, contingências trabalhistas, e COFINS. É o jargão técnico do 
auditor contratado pela Diretoria e que não agride, não ataca a Diretoria, mas 
tem o compromisso, não apenas ético, mas legal, de não escamotear uma 
informação. Está dito aqui, pelo auditor, que há problemas. Mas, eu queria que 
os senhores atentassem para um fato que para mim é importante. Em minhas 
mãos tenho o Relatório da Diretoria, do ano de 2000, auditado pelos mesmos 
auditores.  Se  tiverem  curiosidade  de  olhar  nessa  página,  verão  que  os 
auditores  chamavam  a  atenção  para  um  fato.  Com  o  mesmo  termo  eles 
disseram  o  seguinte:  existe  aspecto  que  afetam  o  Clube  Pinheiros 
relacionados a  INSS,  COFINS E PIS.  Acredito  que mesmo para  o  ouvido 
desavisado que não seja  técnico,  percebeu que existe  uma diferença.  Em 
2001, os auditores acrescentaram IPTU e contingência trabalhista. Digo isso 
com a preocupação de quem gosta do clube, para dizer que o parecer do 
auditor  é  a  base  para  que  comecemos  a  olhar  os  números.  E  essas 
discriminações feitas pelos auditores deveriam significar para nós como uma 
luz  amarela  piscando  de  atenção.  A  partir  daqui  começamos  a  olhar  os 
números. Começando essa análise, queria chamar a atenção dos senhores se 
tiverem a curiosidade de olhar o nosso balanço patrimonial, à página 83, que o 
ano de 2000 foi reclassificado. Reclassificado significa que existia erro e que 
foi corrigido? Não. Reclassificação não significa nenhum tipo de equívoco ou 
correção por parte da Diretoria ou dos auditores. A reclassificação significa 
apenas  que  os  valores  foram reagrupados  de outra  forma.  Absolutamente 
correto. Mas, o analista econômico financeiro, ele tem um compromisso com a 
história para avaliar a saúde da entidade que ele está estudando, no caso. 
Para que avaliemos a história do Clube Pinheiros, o seu endividamento, a sua 
gestão de caixa, a sua geração de recursos, precisamos manter um padrão 
histórico. Se olharmos aqui, mais uma vez, o nosso relatório do ano 2000, 
veremos que o passivo circulante do Clube para 2000, era de 8 milhões, 492 
mil reais auditados para o ano 2000. Ora, se olharmos essa mesma conta de 
2000, porém no nosso relatório do ano de 2001, essa mesma conta ao invés 
de  8  milhões  e  400  mil,  apresenta  um  saldo  de  6  milhões  e  900  mil. 
Desapareceu 1 milhão e meio?  Não, senhores, não desapareceu 1 milhão e 
meio. Esse 1 milhão e meio se refere a IPTU e PIS que saiu de uma conta de 
passivo circulante,  que como os senhores podem ver foi  classificada como 
exigido a longo prazo. Peço desculpas se isso é muito técnico, aos colegas do 
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Conselho, mas o que está acontecendo é o seguinte, a dívida de curto prazo 
do Clube, que no ano de 2000 está dita como sendo de 8 milhões e 400, foi 
corrigida para 6 milhões e 900 mil. Da mesma forma, a dívida de curto prazo, 
ou seja, o passivo circulante do Clube, que é apresentado aqui como sendo 7 
milhões 265 mil, mantendo a fidelidade histórica da evolução das contas do 
Clube, não no último ano, mas sempre, perfariam um total de 9 milhões e 300 
mil reais. Corrijo, 9 milhões, 383 mil reais que deveria ser o passivo circulante 
do Clube. Ou seja, a dívida imediata que o Clube tem que arcar nos próximos 
365 dias. Ao invés do valor que consta de 7 milhões, 265 mil. Vejam, é uma 
análise que é muito técnica do ponto de vista de uma análise de longo prazo 
onde vamos projetar a vida do Pinheiros no futuro. Chamo a atenção para 
isso, porque isso não representa um erro, representa apenas uma forma de 
demonstrar a informação que pode passar em branco, passar desapercebida 
pelo leigo. Gostaria de chamar a atenção, como o tempo é exíguo, para mais 
dois aspectos: primeiro a depreciação. A depreciação da mesma forma como 
essa reclassificação, ela tem um peso grande na vida de uma entidade, tanto 
no Clube como de uma outra empresa. Com a concordância dos auditores do 
ponto de vista legal, por que? Porque a receita do Clube, o Clube não tem 
uma  atividade  produtiva  industrial  que  necessita  de  ativo  mobilizado  para 
produzir, com isso a lei permite que não seja feita a depreciação de ativos não 
produtivos. Ora, a lei permite que os auditores assim confirma, corroborando a 
iniciativa  da  diretoria  de  não  calcular  a  depreciação  do  nosso  patrimônio. 
Olhando como gestor, como analista com uma visão técnica que quer saber 
se essa empresa é digna de empréstimo ou de investimento nas suas ações, 
ou de investimento no seu patrimônio, nós estamos incorrendo, não diria numa 
falha, mas estamos de certa forma, abrindo mão da continuidade da vida útil 
do nosso patrimônio. Dou um exemplo, temos aqui se quiserem observar na 
página  106,  somente  em  2001,  investimento  de  1  milhão,  106  mil  em 
teleinformática.  Os  senhores  sabem  que  informática  tem  um  aspecto  de 
acelerada obsolescência. No ano anterior o investimento foi de 755 mil, temos 
só aqui 2 milhões. São dois milhões de investimento em informática, que a 
depreciação reconheceria como um patrimônio que se dilapida ao longo do 
tempo.  Em dois  anos,  qualquer  bem de  alta  tecnologia,  vira  pó.  O nosso 
patrimônio em dois anos não vai ser o mesmo. Excluindo-se a depreciação, 
nós estamos encobrindo uma situação que a curto prazo tem um efeito sobre 
o resultado, mas a médio e longo prazo tem  efeito sobre o nosso patrimônio. 
Não teremos daqui a 2 anos, 5, 10 anos, o mesmo valor patrimonial. Do ponto 
de  vista  de  gestão  não  é  aconselhável  essa  atitude.  Do  ponto  de   vista 
financeiro há uma conveniência, por que? O resultado desse exercício 2001, 
que foi positivo de 1 milhão e meio, incorporando-se a depreciação, que no 
meu entendimento deveria ser feito, geraria um prejuízo de 1 milhão. Prejuízo 
essa de 1 milhão que reflete no patrimônio líquido. O nosso patrimônio líquido 
que  caiu  de  99  para  2000  de  141  para  139  milhões,  cairia,  se  fosse 
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computada a depreciação para 137 milhões e 900 mil. O que é patrimônio? É 
o  bem que  temos  e  que  não  é  passível  de  transação,  exceto  se  formos 
desfazer o Clube. O nosso patrimônio, dessa forma, está perdendo o valor. 
Concluindo, queria olhar, tenho uma série de coisas para falar, mas o nosso 
tempo  é  exíguo,  fico  à  disposição  e  vou  encaminhar  à  Presidência  do 
Conselho  essas  considerações  para  que submeta  ao  Conselho  Fiscal  e  à 
Comissão Financeira para que tomem ciência e se manifestem. Mas,  para 
concluir a minha interpretação, a minha contribuição ao debate sobre o nosso 
Clube, queria que os senhores dessem uma olhada, por favor, à página 92. É 
para  dar  um  exemplo  para  os  senhores  como  diz  muita  coisa  essa 
demonstração financeira que as vezes passa desapercebido. Na nota 11, o 
fluxo de caixa, ao olharmos o final dessa conta, temos um saldo positivo de 
188 mil reais, dinheiro em caixa, dinheiro sobrando. Uma análise mais atenta, 
peço aos senhores que olhem na linha acima, nas linhas de cima, este caixa, 
este valor de 188 mil reais em caixa, que é o mesmo que está no balanço, ele 
foi obtido às custas de um aumento no endividamento, conforme demonstrado 
na mesma tabela de 8 milhões. Repito, o dinheiro que está em caixa, não é 
um dinheiro  que  foi  gerado  pela  operação  do  Clube,  não  foi  gerado  pela 
receita  de  contribuições,  taxas  esportivas,  o  saldo  em  caixa,  ao  final  do 
exercício de 2001, ele foi obtido, conforme informações auditadas na nota 11, 
que está aqui, é uma informação elaborada pelo Clube, auditada, houve um 
acréscimo no endividamento de 8 milhões. Esse acréscimo de 8 milhões teve 
como contrapartida um acréscimo em depósitos judiciais de 7 milhões. O que 
estou dizendo? Houve, em termos líquidos o acréscimo da dívida de 1 milhão, 
sendo que os restantes 7 milhões não foi gasto em benefício dos sócios em 
atividades  esportivas.  Foi  gasto,  exclusivamente,  para  cobrir  a  conta  de 
depósito  judicial  com INSS e  a  respectiva  correção  monetária.  Em outras 
palavras, o nosso patrimônio vai sendo consumido. Gostaria só de fazer mais 
um comentário, concluindo, que seria o seguinte, quando olhamos as contas, 
não podemos pensar exclusivamente em olhar se estão certas ou erradas, 
não  é  esse  o  objetivo  desse  balanço.  O  objetivo  desse  balanço,  das 
demonstrações e resultados é o de montar uma história do Clube para que 
possamos avaliar a evolução e se essa evolução a curto prazo e a longo prazo 
nos leva a uma saúde financeira. O balanço patrimonial nos demonstra qual o 
oxigênio  que  a  empresa  tem,  que  a  entidade  tem.  A  demonstração  de 
resultados  nos  demonstra  qual  é  a  saúde  geral  dessa  entidade  ou  dessa 
empresa. O que nós estamos vendo, olhando o oxigênio, é que ele está muito 
escasso. Temos um valor pequeno de ativo, de dinheiro para gastar e um 
valor grande de dívida a ser paga. E essa dívida que já é grande, no meu 
entendimento, como eu demonstrei para os senhores deveria ser de 9 milhões 
e 300, que ainda é maior do que está demonstrado aqui. Do ponto de vista da 
saúde do Clube, a demonstração de resultados, a geração de dinheiro tem 
sido negativa, a geração de dinheiro não tem sido suficiente para cobrir os 
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déficits anteriores e para projetar uma vida financeira saudável. É por isso que 
tomei  o  tempo  dos  senhores  para  compartilhar  essa  análise.  Muito 
obrigado.(Palmas)

Vicente Mandia (Em aparte) - Faço parte do aplauso a sua pessoa, pela sua 
análise muito técnica que demonstra um conhecimento profundo da matéria, 
mas eu como advogado, não conhecedor dessa matéria, fiz a análise do que 
recebi. O Conselho Fiscal que apregoa nos painéis diversos questionamentos 
quanto a dívida do Clube, quanto a situação do Clube quanto aos problemas 
do Clube, apresenta um parecer nos seguintes termos: tendo este Conselho 
Fiscal apreciado o parecer dos auditores independentes Boucinhas & Campos 
Sociedade Comercial, que acredito que seja uma sociedade de renome, sobre 
o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 
2001, concluiu estarem os mesmos adequadamente demonstrados.  Então, 
excelência, não vamos discutir se tem que aumentar a mensalidade, tem que 
aumentar preço nas lanchonetes, acredito que fórum não é esse. Acho que 
estamos discutindo uma aprovação, através do Conselho Fiscal, que é contra 
a nossa situação. O Conselho Fiscal não está auxiliando a nossa Diretoria. O 
Conselho  Fiscal  está  demonstrando  um  antagonismo  tremendo.  É  nesse 
ponto  só  que  quero  declarar  agora,  que  admiro  a  sua  capacidade  de 
demonstrar esses números. Muito obrigado.

José Luiz Toloza Oliveira Costa (Em aparte) - Ele não entendeu muito bem 
a  questão,  porque o  Conselho Fiscal  veio  confirmar  essa preocupação da 
Boucinhas  &  Campos  que  genericamente  disse  que  há  contingências 
trabalhistas e problemas par ao Clube.

Claudio Damasceno Junior - Senhor Presidente, como não há mais apartes, 
vou responder esses dois comentários. O meu comentário quanto aos apartes 
seria o seguinte, senhores, temos informações suficientes sim, não estamos 
aqui julgando a Diretoria ou não, a nossa posição aqui não é de carrasco, mas 
é uma posição de responsabilidade quanto à continuidade da vida do nosso 
Clube. Muito obrigado. (Palmas).”.

Presidente  – Não  havendo  mais  oradores  inscritos  para  falar,  deu  por 
encerrados os debates.

Deliberação:
O Sr. Presidente submeteu a matéria à votação, tendo o plenário resolvido 
aprovar, por maioria de votos,  o Relatório Anual, Balanço e Demonstração 
das  Contas  de  Receita  e  Despesa  relativos  ao  exercício  de  2001, 
apresentados  pela  Diretoria,  tendo  sido  solicitada,  mas  dispensada 
necessidade de verificação da votação. Resolveu como questão de ordem 
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argüição  do  Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  recebendo  como 
declaração de voto, na forma regimental, justificação de voto subscrita por 62 
conselheiros,  contrário  às  contas  apresentadas  pela  Diretoria,  conforme 
segue transcrita.  “DECLARAÇÃO DE VOTO.  Os Conselheiros do Esporte 
Clube  Pinheiros  vêm,  por  meio  desta,  declarar  seu  voto  de  rejeição  do 
relatório e da prestação de contas da Diretoria do Esporte Clube Pinheiros, 
objeto  do  processo  CD-01/2002,  na  reunião  ordinária  do  Conselho 
Deliberativo do dia 29 de abril de 2.002, pelos motivos que passam a expor: 1 
- pela Resolução do Conselho Deliberativo, nº CD-22/2000, foi aprovada a 
proposta  orçamentária  para  o  exercício  de  2.001,  com  as  seguintes 
recomendações:  a  -  com  relação  ao  orçamento  de  lanchonetes  e 
restaurantes, deveria a Diretoria encaminhar ao Conselho Deliberativo, em 
30 dias, a relação das medidas a serem tomadas para evitar a continuidade 
dos prejuízos na parte relativa ao orçamento de lanchonetes e restaurantes, 
cujo déficit vem se acumulando de ano a ano, sendo certo que a Diretoria 
não disse no prazo, nem depois, quais as medidas e, pior, o saldo no 
ano  de  2.001  foi  de  R$81.856,00  e,  acumulado,  nessa  data, 
R$1.358.012,00  (v.  pg.  107);  b  -  com  relação  ao  orçamento  de 
investimentos, deveria a Diretoria aplicar o saldo previsto de R$1.950.000,00 
em 31 de dezembro de 2.000, mais as receitas realizadas até dezembro de 
2.001, nas obras previstas de acordo com o cronograma apresentado na fl. 64 
da proposta orçamentária, e que os orçamentos detalhados dos investimentos 
previstos  sejam  submetidos  ao  Conselho  Deliberativo,  após  parecer  da 
Comissão  de  Obras,  sem  exceção,  especialmente  nos  investimentos 
previstos  em  telefonia  e  informática,  cuja  previsão  para  2.001  atingiu  o 
montante de R$1.400.000,00,  sendo certo que a Diretoria fez obras sem 
submetê-las ao conselho Deliberativo e sem parecer da Comissão de 
Obras, fato, por sinal, levantado pela Comissão Permanente de Obras no 
seu parecer a respeito da peça, no seu item 3 (v. relação na pg. 106), 
tendo gasto a Diretoria, com telefonia e informática, R$1.183.327,00 e, 
mais,  acusando  um  prejuízo  de  R$331.895,00;.acresça-se  que  a 
conciliação entre os balanços orçamentário e patrimonial demonstra que 
o  saldo  das  reservas  estatutárias,  destinado  exclusivamente  a 
investimentos, financiou despesas de custeio em mais de R$2.200.00,00 
(pg.  11);  c -  com relação ao orçamento de custeio,  deveria  a  Diretoria 
realizar esforço para economizar 10% do orçamento de despesas no valor de 
R$4.200.000,00 destinados à cobertura do déficit já realizado de lanchonetes 
e restaurantes acumulado até 31 de dezembro de 2.000 e que o saldo seja 
revertido para o Fundo de Emergência,  sendo certo que a Diretoria não 
prestou contas a respeito e nem sequer se referiu às recomendações 
explicitadas e que não foram atendidas; 2 - nos termos de pareceres do 
Conselho  Fiscal,  a  Diretoria  praticou  as  seguintes  irregularidades:  a  -  fez 
inúmeros contratos  com pessoas jurídicas e  físicas  sem obedecer  ao seu 
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Regimento Interno, conforme relatório do Conselho Fiscal de 5 de julho de 
2.001;  b  -  rescindiu  contrato  de trabalho  com funcionário  categorizado do 
Clube,  com  dispêndio  desnecessário,  uma  vez  que  o  funcionário  estava 
prestes a atingir  o prazo de aposentadoria,  valores ou verbas de rescisão 
ocasionados pela despedida sem motivo, inclusive e especialmente, a multa 
de 40% sobre o valor do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), de 
mais de R$43.000,00, que não foi devolvida ao Clube pelo funcionário que, 
por sinal, foi recontratado pouco tempo depois, tudo conforme carta de 24 de 
outubro de 2.001 do Conselho Fiscal; c - manteve, no recinto do Clube, sem 
obedecer ao seu Regimento Interno e até sem qualquer  contrato,  filho de 
Conselheiro do Clube, comercializando água de coco, conforme cartas de 05 
de fevereiro e 13 de março de 2.002 do Conselho Fiscal e confirmação da 
Diretoria  por  ofício  de 27 de dezembro de 2.001 (nº  DI.  749/2001);  d  -  o 
parecer  da  autoria  independente  destaca,  em seu  parágrafo  4º,  que "  há 
questões que afetam o Esporte Clube Pinheiros relacionadas com questões 
de natureza trabalhista e com contribuições junto ao INSS, à COFINS, ao PIS 
e ao IPTU.",  informando que a administração mantém através de depósito 
judicial, lastro somente para a questão relacionada ao INSS (pg. 93); mais, o 
balanço  patrimonial  de  2.001  reclassificou  contabilmente  as  contas  do 
passivo, retirando as dívidas de IPTU e PIS do curto prazo e registrando-as 
como se fossem de longo prazo, mas sem lastro via depósito judicial, o que 
artificialmente encobre as dívidas de curto prazo que na realidade são de 
R$9.383.402,00  para  um  caixa  de  apenas  R$188.735,00  (pg.  83);  mais, 
ainda, deixou, de pagar impostos e taxas devidos à Prefeitura Municipal de 
São Paulo (IPTU), não só no ano de 2.001 como também os relativos aos 
anos anteriores, desde 1.997, ou tomar providências, objetivas e tempestivas, 
junto aos poderes competentes, para solucionar a questão (pg. l92, nota 10), 
sujeitando o Clube à inscrição das dívidas (conforme observação final da nota 
11 na pg.  98 do relatório e prestação de contas relativos ao exercício de 
2.000); e - não promoveu as medidas necessárias à melhoria do índice de 
liqüidez  do  Clube  que  apresentou,  na  pg.  83,  o  absurdo  de,  em  31  de 
dezembro de 2.001, ter apenas R$0,36 para cada R$1,00 a pagar; f - não 
justificou objetivamente a falta de depreciação do imobilizado no exercício de 
2.001 (pgs.  84 e 87) embora viesse adotando essa prática nos exercícios 
anteriores;  mais,  a  depreciação  do  patrimônio  do  clube  deixou  de  ser 
registrada na Demonstração de Resultados de 2.001, respaldada, talvez, pela 
legislação, mas questionável sob a ótica administrativa pois a deterioração de 
prédios,  equipamentos,  computadores,  etc..  passa  a  ser  desprezada  pela 
diretoria, contrariando princípio básicos do conservadorismo contábil, o que 
levou à apuração de resultado positivo que na realidade seria negativo em 
cerca de $$1.000.000,00, somando-se ao resultado negativo do ano anterior; 
mais,  ainda,  o  fluxo  de  caixa  com  saldo  positivo  na  tabela  apresentada, 
demonstra que foi  o  aumento no endividamento,  em R$8.000.000,00,  que 
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permitiu o equilíbrio dos compromissos do nosso clube frente à inexistência 
de recursos próprios (pg. 92). São Paulo, 29 de abril de 2.002.” a) Anamaria 
Andrade Damasceno, Synésio Alves de Lima, Caio Roberto Moraes Garcia, 
Hugo  Nivaldo  Nápoli,  Alexandre  Barradas  de  Oliveira,  Luiz  Eduardo 
Fernandes, Ricardo Coutinho Carvalhal, Pedro Antonio Lousan Badra, Dora 
Maria  de  Aguiar  Whitaker,  Adriano  Amaral  Resende,  Olympio  da  Silva 
Caseiro, Edgard Ozon, Wilson Carvalho, Pedro Paulo de Salles Oliveira, Luiz 
Fernando  Pugliesi  Alves  de  Lima,  Waldemar  Antonaccio  Junior,  Djalma 
Funaro, Antonio de Alcântara Machado Rudge, Lúcia Maria Nagasawa, Ayrton 
Orsi,  Amarílis  Pacheco  Orsi,  Décio  De  Felippo,  Sérgio  Vergueiro,  Mário 
Avancini, Marcelo Giosa Sasso, Helmut Peter Schütt, João Paulo Rossi, Luiz 
Koji Ohara, Luiz Ernesto Machado Kawall, Alexandre Perrone Lomonaco, Luís 
Eduardo  Pinheiro  Lima,  Gil  Vicente  de  Azevedo  Sodré,  Roberto  Höfling, 
Zarath  Maggionarini  de  Jesus  Glass,  Névio  Calor  Luiz  Vitto  Barattino, 
Hércules José Mônaco, Renato Bongiovanni, Maria Luiza Maldonado Hoop, 
Cláudio César  Lopes Almeida Curtinhas,  Arnaldo Luiz  de Queiroz Pereira, 
José Paulo de Camargo Mello, Ralph Jordan, Alberto Caruso, Miriam Lopes 
Freixosa, Tarcísio de Barros Bandeira, José Edmur Vianna Coutinho, Miguel 
Vignola, Dulce Arena Avancini, Ruy Sérgio de Azevedo Sodré, Antonio Toloza 
de  Oliveira  e  Costa  Filho,  José  Roberto  de  Arruda  Loviat,  Antonio  Julio 
Martins  Lemos,  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda,  Leila  Eleny  Amaro 
Marques,  Afonso Ferreira  de Figueiredo,  Claudio Damasceno Junior,  José 
Luiz Toloza Oliveira Costa, Julio Ricardo Magalhães, Severiano Atanes Netto, 
Francisco Carlos Collet e Silva, Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo, Alcides 
Scheiba Ribas, Afonso Jorge Serzedo e José Ricardo Pinheiro Lima.

Item 4 - Várias.
Dulce Arena Avancini -  Elogiou a recente reforma da Medicina Esportiva, 
bem como o atendimento do setor, com destaque à equipe, que é muito bem 
preparada,  às  duas  fisioterapeutas  e  ao  médico,  Dr.  Marcelo  Monteiro  de 
Barros,  mas  reclamou  que  vem  utilizando  a  Fisioterapia  e  só  existe  um 
aparelho funcionando para atender a 30, 40 pessoas. Três aparelhos estão 
quebrados há mais de 3 meses, um de ondas curtas e dois de ultra-som, que 
simplesmente  não  funcionam,  ocasionando  duradoura  e  cansativa  espera. 
Também reclamou da cobertura que vem sendo colocada nas mesas, uma 
manta de plástico. Não utilizam mais lençóis, nem mesmo descartáveis, as 
fronhas dos travesseiros não são trocadas porque não existem fronhas. Disse 
que tomou conhecimento de que esse material já foi solicitado, mas não foi 
providenciado. Pediu providências da Diretoria. Finalizou dizendo que estava 
decepcionada com a atitude da platéia, entendendo que o Conselho estava se 
tornando uma guerra, sendo muito desagradável para a Mesa perceber que 
Conselheiros desfazem de quem está usando a tribuna, rindo ironicamente, ao 
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passo que todos ali estavam porque amam o Pinheiros. Apelou no sentido de 
que as paixões políticas não comprometessem os laços de amizade e que um 
respeitasse a atitude do outro. 

Marcelo  Grassi  –  Lembrou  que  na  última  reunião  de  1999  havia  se 
pronunciado denunciando uma irregularidade regimental cometida pelo então 
Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri,  citando o previsto no 
Regimento  Interno  da  Diretoria,  de  que  é  vedado  ao  Presidente,  Vice, 
Assessor,  Diretores  e  Adjuntos  realizar  operações  comerciais  de  qualquer 
natureza  por  si  ou  interpostas  a  pessoas  com  o  Clube  ou  firma  da  qual 
participe, nem a concessionários, mandatários etc. Que feita essa denúncia, o 
então Presidente disse que viria para esclarecer tudo, mas não o fez. Tomou a 
iniciativa de, juntamente com outros 46 Conselheiros, pedir a sua cassação, 
tendo, então, sido formada uma Comissão para instruir o processo. Mencionou 
trechos de declarações contidas no processo, em que o Sr. Salvador Parisi 
Neto, como Diretor de Esportes da época, dizia que não participava, nem era 
sócio, nem proprietário, nem representante de qualquer empresa fornecedora 
de quaisquer materiais ao clube, inclusive esportivos; e, em um outro termo de 
declaração, dizia que é diretor executivo da empresa Wilson do Brasil. Que na 
sua  declaração  o  Sr.  Cezar  Roberto  Leão  Granieri  afirmou  que  não  tem 
conhecimento de nenhum diretor ou assessor que participe ou trabalhe em 
empresa  que  fornece  material  para  o  Clube;  em  outro  documento,  que 
“Atendendo  solicitação  de  V.  Exa.  através  do  ofício  acima  mencionado, 
informamos que não há antecedentes disciplinares do Conselheiro Marcelo 
Grassi, que tenha o resultado da aplicação de penalidades”.. Afirmou o orador 
que isso não correspondia à verdade, porque já sofreu uma condenação, da 
qual  recorreu  ao  Conselho,  que  o  inocentou  por  maioria.  Contou  que 
comentou com um amigo que eu viria o plenário ou usaria como defesa a 
forma  totalmente  irregular  usada  para  a  condenação  e,  estranhamente, 
quando procurou consultar o seu prontuário ele tinha sumido. Perguntou se 
isso seria queima de arquivo, mas que lhe foi dito que isso era impossível. 
Ponderou que mesmo tendo sumido o seu prontuário, a matéria não sumiu 
dos anais do Conselho. Que essa denúncia havia feito porque tinha pedido 
cópia de vários documentos, contratos do Clube, etc. Julgou absurdo que a 
Comissão tenha acatado documentos fornecidos pelo então Presidente Cezar 
Roberto Leão Granieri, pós denúncia, ou seja, também foi conivente com a 
Diretoria, porque as denúncias tinham sido feitas antes, e ter indeferido pedido 
de documentos formulado pelo seu advogado. Ressaltou que essa infração 
não foi cometida só na Diretoria de Cezar Roberto Leão Granieri, vinha de 
antes,  na  gestão  de  Alindo  Virgilio  Machado  Moura,  já  que  o  seu  Diretor 
também foi o Sr. Salvador Parisi Neto. Citou trechos de outros expedientes do 
processo trocados com a Diretoria na época. Esclareceu que nunca teve a 
intenção  de  acionar  o  Clube,  mas  que  não  poderia  permitir  que  isso 
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continuasse  acontecendo  no  Clube.  Também  comentou  sobre  a 
representação dos 46 Conselheiros pedindo a cassação de seu mandato, que 
o  surpreendeu e que o  fez  se sentir  desrespeitado,  porque os  autores  da 
representação  agiram  contra  o  juramento  que  fizeram  de  seguir  os 
Regulamentos,  o  Estatuto  Social  e  defender  o  bem do Clube.  Dirigiu-se a 
essas pessoas dizendo: lealdade acima de tudo, exceção à honra. Finalmente, 
disse que assim se manifestou porque em primeira instância o Juiz determinou 
a  causa  ganha  para  o  ele,  orador,  obrigando  o  Clube  a  apresentar  os 
documentos solicitados por seu advogado. E, como o seu advogado também é 
um  sócio,  e  pelo  fato  de  ambos  nada  terem  contra  o  Clube,  e  tendo  o 
Pinheiros  sido  apenado,  inclusive,  a  pagar  R$1.500,00  de  custas,  ambos 
abriram mão desse valor para que não só eles, mas o corpo associativo não 
tenha nenhum prejuízo com relação a esse caso.

Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur  – Fez  comentários  sobre  a  Festa  das 
Nações dos dias 27 e 28 deste mês,  dando detalhes sobre a abertura do 
evento,  cuja  criação nos  anos  90 foi  motivada pelo  intuito  de  resgatar  os 
valores  culturais  e  o  congraçamento  entre  as  nações.  Pormenorizou  a 
decoração,  os  pratos  oferecidos  e  os  sorteios  havidos.  Finalizando, 
parabenizou a Diretoria,  e,  principalmente, o Diretor de Promoções Sociais 
Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues,  estendendo  os  cumprimentos  a  todas  as 
pessoas que contribuíram para o sucesso da festa.

Antonio de Alcântara Machado Rudge –  Fazendo alusão ao problema do 
contrato  da  cessão  dos  carrinhos  de  venda  de  água  de  coco  a  um 
concessionário, que constou 9 meses de experiência e 3 de contrato, ao invés 
do contrário, lembrou a Diretoria que o Art. 76 do Estatuto exige e deve ser 
respeitado  quando  estabelece  a  competência  do  Conselho  de  autorizar 
locações por prazo superior a 30 dias, bem como concessões de serviços em 
qualquer  dependência  do  Clube.  Pediu  ao  Sr.  Presidente  que  instasse  a 
Diretoria a apresentar esse contrato, que tem que vir para a Ordem do Dia. 
Em  seguida,  deixou  consignada  a  sua  preocupação  por  gastos  que  lhe 
pareciam  indevidos  diante  da  situação  atual  do  Clube,  mencionando 
reportagem publicada no Diário de São Paulo do dia 22 de abril  de 2002, 
dizendo:  Pinheiros  pronto  para  voltar  ao  topo  do  esporte  nacional.  E  aí 
retratando uma entrevista do Presidente Dr. Sergio Fuchs Calil, falando dos 
seus planos de voltar o Pinheiros a ser o topo do Esporte Nacional. Disse que 
até achava isso válido, mas que lhe chamou a atenção o termo “parcerias”. 
Que a matéria diz, textualmente, que o Clube recorre a soluções criativas para 
poder ser possível aumentar seus cofres; que fez duas parcerias inéditas, com 
o  Guaru  no  Basquete  Feminino  e  Suzano  no  Vôlei  Masculino;  que 
gastaríamos 180 mil para montar uma equipe modesta de Vôlei Masculino, 
mas com essa engenharia vamos gastar a mesma coisa, mas teremos uma 
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equipe  bem  melhor.  Aí  vem,  ainda  o  Dr.  Sergio  Fuchs  Calil,  dizendo: 
montamos  um  Departamento  de  Marketing  para  buscarmos  parcerias. 
Basicamente todo dinheiro que investimos vem dos nossos sócios do Clube. 
Então,  vamos gastar  180 mil  reais,  para montar  duas equipes,  Suzano no 
Vôlei Masculino e Guaru no Basquete Feminino. Perguntou o orador se seria 
desejo do corpo associativo gastar R$180 mil, que por enquanto está saindo 
dos  cofres,  das  suas  mensalidades,  porque  não  há  patrocínio  nenhum. 
Lembrou que, segundo a carta da Diretoria DI-130/2002, em 31/12 devíamos 
ao  Banco  Bradesco  em  conta  de  crédito,  conta  ativo,  R$1.134.807,00. 
Tínhamos em caixa com R$180.000,00, já tendo recebido R$1.800.000,00 de 
antecipações e mensalidades. Em 30/12, o Clube tinha 6 anos de imposto 
predial não pago e vamos comprar duas equipes fora do clube. Perguntou se 
não seria o caso de consultar os sócios a respeito, mostrando a situação do 
Clube, que deve no Bradesco, o IPTU que não tinha sido pago em 31/12. E, 
se os sócios quiserem, tudo bem. Lembrou que o Pinheiros sempre esteve no 
topo do esporte Nacional sem ter que construir centro olímpico, sem ter que 
gastar dinheiro com contratações fabulosas com outros clubes. Que em 1991, 
o  Pinheiros foi  o Clube que mais enviou atletas da Seleção Brasileira aos 
Jogos Pan-americanos. E esses atletas ganharam mais medalhas que o Chile, 
o Peru e a Bolívia. Atletas formados aqui, nas nossas instalações. Perguntou 
por que não podemos fazer isso de novo, ao invés de procurar outros clubes 
que não têm nenhum significado para nós. Propôs que se comece a gastar 
depois de pagar o que devemos para o Bradesco; o IPTU que está em aberto; 
que se faça reserva para o PIS, para o COFINS.

Luís Eduardo Pinheiro Lima –  Ressaltou que há exatamente 50 anos sua 
família ingressou no Clube, sempre procurando honrar as cores do Pinheiros e 
sempre  fiel  às  tradições  esportivas,  presenciar  e  evidenciar  os  feitos  de 
pinheirenses. Que nesse período tem visto a formação de diversos Atletas 
dentro  do  Clube,  principalmente  Associados  que  se  tornaram  campeões. 
Demonstrou a sua gratidão pelo fato de o Clube lhe ter proporcionado todo o 
bem e todo o patrimônio para pudesse se destacar como Atleta, observando 
que sempre se dedicou ao Pinheiros graciosamente. Falou sobre sua trajetória 
esportiva no Clube, citando nomes de grandes Atletas que aqui se formaram, 
dentre  outros,  Manuel  dos  Santos e  João Gonçalves.  Também mencionou 
alguns infortúnios no decorrer desse tempo, como o acidente de João do Pulo, 
que ficou aqui pouco tempo e depois recebeu uma oferta maior e foi embora. 
Passou a tratar de correspondência recebida da Diretoria pela Comissão de 
Esportes,  informando  que  o  nadador  Gustavo  Borges  estava  sendo 
novamente contratado pelo Pinheiros. Aliás, a sua firma a GFB - Promoções e 
Publicidade Ltda, com contrato que ascende a R$9.000,00/mês, remuneração 
esta nunca paga a um Atleta do Clube. Disse que referida correspondência da 
Diretoria  não  estava  baseada  no  contrato  que  a  Comissão  de  Esportes 
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solicitou, então, carecia de dados. Pediu esclarecimentos sobre o contrato e 
sobre  a  finalidade  da  contratação  de  Gustavo  Borges,  pois  nada  se 
especificava na explicação da Diretoria, dizendo acreditar que a Comissão de 
Esportes também estava aguardando essa resposta. Comentou não crer que 
Gustavo Borges possa trazer algum benefício ao Associado, até porque no 
período em que esteve como Atleta do Clube não esteve fisicamente, estava 
nos E.U.A. O Clube só pagou a passagem dele para vir competir nas nossas 
competições.  Que  quando vai  para  uma competição internacional  Gustavo 
Borges não está com o uniforme do Pinheiros e nem diz que é pinheirense. 
Perguntou  por  que,  então,  pagar  R$9.000,00  por  uma  pessoa  ausente. 
Ponderou  que  o  Clube  tem  que  ser  voltado  ao  Associado  e  que  estão 
abandonando  as  nossas  seções  esportivas,  que  neste  ano  tiveram  um 
decréscimo de 10% no orçamento, por questão de economia. Disse que não 
via razão para se deixar de aplicar ao esporte,  às seções esportivas e se 
aplicar a um elemento para fazer publicidade do Pinheiros. Também se referiu 
à informação de que a Atleta Vânia Yukie Ishii, do Judô, receberá uma ajuda 
de custo de R$1.000,00, dizendo tratar-se de Campeã Pan-americana e Atleta 
olímpica e que está permanentemente no Judô, treinando com os Associados, 
trazendo a experiência dela profissional para o atleta. Não é como Gustavo 
Borges, que nunca viu no Pinheiros nadando. Mencionando posturas que vêm 
sendo tomadas entre Conselheiros e Diretores, também abordou a questão da 
animosidade, que deve ser evitada, acrescentando que as diferenças não são 
contra ninguém, mas em favor do Pinheiros. Que todos batalham pelo Clube e 
são  pinheirenses.  Não  há  mágoa  de  ninguém.  Enfatizou  que  se  hoje  se 
colocou em uma posição a favor de um determinado grupo político, é porque 
determinadas  circunstâncias  o  agradaram naquele  grupo.  Disse  que  é  do 
partido do Pinheiros e esperava que todos do mesmo modo o fossem.

Anamaria Andrade Damasceno – Fez uma constatação que entendeu como 
estímulo  para  que  se  continue  a  crer  nas  pessoas.  Ponderou  que  muito 
embora estejamos vivendo uma época em que existe o culto ao poder e ao 
ter, uma época de inversão de valores, muitas vezes o que se acostumava 
acreditar como parâmetros de moral, ética, educação, dignidade, agora são 
considerados itens retrógrados, de menor valia. Mas ainda há homens de brio, 
coragem, opinião. No decorrer da história temos verificado que são poucas as 
pessoas que possuem este verdadeiro dom de brio, coragem e ética. Mas, 
com alegria verificamos que ainda existem essas pessoas. É uma constatação 
realmente,  que  ombro  a  ombro  com os  atletas  do  Clube,  temos  homens, 
soldados de caráter, gente de coragem. Felicitou os Membros do Conselho 
Fiscal, Cláudio Alves D’Amorim, Rubens Bove, Roberto Gouveia Quartim, Luiz 
Bacarin  e  Oscar  Roberto  Soares  de  Souza,  cuja  atitude  de  coragem  vai 
grassar,  vai  ser disseminada e nas alamedas do Clube,  teremos cada vez 
mais gente corajosa e digna.
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Cezar  Roberto  Leão  Granieri  –  Demonstrou  o  seu  orgulho  em  ser 
pinheirense, citando alguns títulos que julgou importantíssimo, dentre os 1.407 
conquistados pelo Clube em 2001: Campeão brasileiro, 225 títulos; Campeão 
Mundial, 17 e outros mais aqui: Campeão estadual, 159; Campeão Paulista, 
401; uma equipe que tem 1.549, no setor competitivo. Esclareceu que dos 
1.549 Atletas, 1.203 são Associados do Clube. Na parte recreativa, estamos 
com 8.210 Associados. Disse que via até como registro,  não considerando 
como uma crítica a menção feita à volta de Gustavo Borges, de quem tem 
orgulho, até como ex Presidente, de tê-lo trazido para o Clube com 16 anos e 
hoje é o maior Atleta medalhado da história brasileira: 5 medalhas olímpicas e 
inúmeras Pan-americanas. Porque é através desses exemplos, até o exemplo 
que o Conselheiro Lima citou da sua própria família,  que trouxe para cá o 
espírito  desportivo,  que  é  algo  que  temos  na  razão  social  do  Clube. 
Finalizando,  disse  que  embora  esta  fosse  uma  reunião  mais  endurecida 
devido  ao  tema  de  análise  desgastante,  saía  dela  orgulhoso  de  ser 
pinheirense e de ter participado de um grande resultado esportivo que tivemos 
em 2001.

José Edmur Vianna Coutinho – Disse que não queria voltar ao assunto da 
demissão  do  funcionário,  imaginando  que  pudesse  deixar  a  questão  para 
tratar em outros foros, não no Clube, mas a atitude da Diretoria o obrigava a 
isso.  Ponderou  que  a  Diretoria  insiste  em  não  respeitar  o  Conselho 
Deliberativo. Quando 32 Conselheiros exigiram da Diretoria o ressarcimento 
do Clube, mais de R$43.000,00 correspondentes à multa sobre o Fundo de 
Garantia que foi pago indevidamente, ela respondeu entre outros períodos que 
reiterava  não  ser  aplicável  o  termo  ressarcimento,  que  devolução  de 
numerário, dias trabalhados, diferenças salariais, perfazem créditos a favor do 
funcionário, e acrescentou que o demonstrativo encontrava-se em poder da 
Presidência para consulta dos interessados. Que não podendo se satisfazer 
com esse tipo de manifestação, solicitou ao Sr. Presidente do Conselho que 
encaminhasse à Diretoria, pedido seu, para que ela enviasse ao Conselho o 
demonstrativo,  formulando  o  final  deste  requerimento  da  seguinte  forma: 
"Assim, embora a Diretoria encaminhe ao Conselho Deliberativo, é o que hora 
peço que da mesma seja dela exigido o tal demonstrativo. Documento que, 
como já disse ela, em 4/12/2001, do alto do seu trono, são atos internos do 
Clube  "envoltos  na  confidencialidade  que  matéria  recomenda"  atendendo 
etapas da burocracia "a hierarquia do expediente julga por bem". Leu o inteiro 
teor da resposta que recebeu da Diretoria e que o surpreendeu: “Em resposta 
ao  expediente  em  referência,  solicitamos  seja  o  conselheiro  interessado 
informado que reiteramos como resposta às suas indagações, os termos do 
nosso ofício DI.71/2002.  Informamos complementarmente ao Conselheiro o 
subido dever de comunicar-se com a Diretoria, com o respeito protocolar a 
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esse órgão eleito democraticamente pelo Conselho Deliberativo.”. Apresentou 
as seguintes conclusões: 1) quem recebeu o ofício do pedido possivelmente 
não deve ter entendido bem o que estava escrito na carta; 2) a Diretoria, ou o 
funcionário encarregado de atender a requisição, não soube ler o documento, 
que não fez indagação de espécie nenhuma, mas somente exigiu a remessa 
do documento; 3) a Diretoria não tem o tal demonstrativo; 4) não só faltou com 
a verdade, ou alternativamente, possivelmente estará receosa de apresentar 
ao Conselho elementos que a comprometem. Disse que fazia esse registro 
para que suas palavras ficassem gravadas nos Anais do Conselho, para que 
amanhã ninguém diga que não foi avisado do que está acontecendo, no que 
diz respeito ao relacionamento entre a Diretoria e o Conselho. Desrespeito 
absoluto, um pouco caso, como jamais viu nesses 24 anos de mandato.

Presidente – A pedido, facultou a palavra do Sr. Presidente da Diretoria, que 
desejaria  falar  a  respeito  do  encerramento  do  mandato  desta  Mesa  do 
Conselho.

Sergio Fuchs Calil – Disse que, como bem frisado, encerrava-se o primeiro 
mandato  da  Mesa  do Conselho  Deliberativo  e  também o primeiro  ano  de 
gestão  da  Diretoria.  Ambas  Presidências  democraticamente  eleitas  pelo 
Conselho,  com  atribuições  claramente  fixadas  no  Estatuto  Social.  Não 
devemos qualquer relação de subordinação, mas apenas enfatizar o respeito 
que essas casas têm mutuamente. Eu não poderia deixar esta oportunidade 
passar sem registrar de público, que, embora tenhamos tido divergências que 
ao  longo  desses  últimos  anos,  desse  caminho  político  do  Clube  nós 
persistimos, estivemos juntos, e isso é assim mesmo, estamos num processo 
político e devemos aceitar como tal. Mas, não posso deixar de consignar aqui 
o  profundo  respeito  que  a  Diretoria  Executiva  mantém  com  a  Mesa  do 
Conselho Deliberativo e pedir as minhas escusas se por algum momento nós 
tenhamos exacerbado nas nossas considerações. Mas, isso se deve ao calor 
das discussões, porque entendo que de um lado e de outro, essas duas casas 
desejam o bem da sociedade pinheirense.  Estamos em época de eleição, 
tenho certeza que todo esse processo será por V. S., como sempre muito bem 
conduzido e vamos aceitar os resultado das urnas e vamos olhar esse Clube 
Pinheiros com os olhos que aprendemos a enxergá-lo, eu nos meus anos de 
Clube, desde que nasci estive presente, toda minha família chegou aqui em 
1931,  tenho  um  carinho  imenso  por  esta  Casa  e  tenho  certeza  de  que 
compartilhamos essa mesma sensação. Sr. Presidente, ao senhor e à Mesa 
do  Conselho,  Dr.  Paulo  Castanho,  Vice-Presidente,  Dulce  Avancini,  Paulo 
Taglianetti, os meus agradecimentos e a consignação mais uma vez pública 
de que entre nós sempre foi mantido um glorioso respeito, saudável para a 
nossa instituição. Meus parabéns.
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Presidente  –  Apresentou  as  suas  despedidas,  agradecendo  a  confiança 
depositada  pelos  Conselheiros  nos  trabalhos  da  Mesa  e  desejou  que, 
passadas  as  tormentas  naturais  do  processo eleitoral,  todos voltassem ao 
Conselho,  ainda  que  em  posições  diversas,  a  defender  os  interesses  do 
Clube. Informou quantos Conselheiros haviam assinado a lista de presença e 
deu por encerrados os trabalhos às 23h40.

***

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  486ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada no dia 27 de maio de 2002, com as retificações já dela constantes.

José Roberto Coutinho de Arruda Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeiro Secretário “ad hoc” Presidente em exercício

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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