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ATA RESUMIDA DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2003. 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e dois de abril do ano dois mil e três, com início em segunda 

convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e 

sessenta e dois Conselheiros. 

 

 

2) MESA DIRETORA 

Presidente: Sergio Lazzarini  

Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho 

Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini 

Segundo Secretário: José Paulo de Camargo Mello 

 

 

3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino 

do Clube. 

 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 

 

4) EXPEDIENTE 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 

de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 4º do Regimento 

Interno do Conselho Deliberativo). 

 

Presidente – Apresentou ao plenário e foram aprovadas as seguintes 

proposições:   votos de pesar: 1) de autoria do Conselheiro Gustavo dos Santos 

Cruz Rocha, pelo falecimento do Sr.  Luís Ribeiro Martins, pai da Srta. Juliana 

Martins Silva, bem como da Sra. Íris Castaldi Sampaio, mãe da Associada 

Terezinha Sampaio Rocha; 2) de iniciativa dos Conselheiros Antônio de Alcântara 

Machado Rudge, subscrita pelos Conselheiros José Edmur Vianna Coutinho, José 

Maria de Almeida Prado Netto, Adriano Amaral Resende e Dulce Arena 

Avancini, pelo falecimento da Sra. Helena Paolillo, mãe do Associado Vicente 

Renato Paolillo, ex-Conselheiro e ex-Diretor do Pinheiros e atual Vice Presidente 

do Jockey Club de São Paulo; votos de pronto restabelecimento:1) de iniciativa 

da Mesa do Conselho, acreditando falar em nome de todos os Conselheiros, ao 

Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil, que se encontra hospitalizado, 

desejando que seu tratamento seja breve e retorne ao convívio dos seus pares 

no Esporte Clube Pinheiros. Associou-se o Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes; 2) 
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também de autoria da Mesa do Conselho, ao Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro 

Lima, recentemente submetido a uma intervenção cirúrgica; votos de louvor:1) 

proposto pelo Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge, à Conselheira 

Beatrice Mira Chrystman, pelos resultados conquistados neste mês nos 

Campeonatos Internacional de Buenos Aires de Tênis, Internacional de Porto 

Alegre e Internacional de Curitiba, todos na categoria Damas - mais de 50 anos; 

2) de iniciativa dos Conselheiros Júlio Ricardo Magalhães, Alexandre Barradas de 

Oliveira, Luiz Eduardo Fernandes e Durval Vieira de Souza Neto, ao Conselheiro 

Marco Brigagão Carraresi, que se sagrou Campeão Brasileiro e Paulista, na 

temporada de 2002, de Rally de velocidade. 

 

Primeira Secretária – Informou que recebeu carta da Presidência da Diretoria, 

informando que o Vice-Presidente, Antonio Moreno Neto estará substituindo o 

Presidente, Sergio Fuchs Calil, afastado para tratamento de saúde. Colocou à 

disposição dos Conselheiros na Secretaria, o relatório A.V.O. (Análise da 

Variação Orçamentária) de março/2003 e o Balanço Patrimonial do Clube em 

31/03/2003. 

 

Ricardo Coutinho Carvalhal – Apresentou proposta subscrita por mais de 40 

pessoas, no sentido de consignar voto de pesar pelo falecimento do jovem 

Christian, morto tragicamente, filho do Associado Alfredo Zanuzzi (o “Alemão”), 

este um dos maiores goleiros que o Clube já teve. Aprovado. 

 

Edgard Ozon – Apresentou um relatório sucinto das atividades da Comissão de 

Veteranos no período de 08/06/2002 a 08/04/2003, informando que a Comissão 

emitiu parecer quanto a 249 propostas de transferência para a categoria de 

Veteranos, sendo 85 de Associadas e 164 de Associados. Lembrou que a 

Comissão tem publicado matérias na Revista Pinheiros, orientando o Associado 

sobre as normas do Estatuto Social que regulamentam o processo de 

transferência para a categoria; pedindo ao Veterano que ajude na atualização 

do cadastro, comunicando mudança de endereço, apresentando atestados de 

óbitos; falou ainda a respeito da correta destinação da Sala dos Veteranos, 

sempre ocupada por Diretores Adjuntos, por não ter lugar apropriado no Clube, 

extraindo, assim, uma certa privacidade dessa sala. Atualmente o Diretor de 

Veteranos, Sr. Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier, ocupa a sala como Diretor 

Executivo, quando todos os Diretores Executivos têm um local destinado a eles. 

Informou que a Comissão já solicitou à Diretoria providências neste sentido. 

Lembrando os termos dos Arts. 34 e 35 do Estatuto, informou que a Comissão 

enviou correspondência à Mesa do Conselho, covalidada por Conselheiros e 

Associados mais antigos, e assinada por ele, orador (Presidente), Luiz Ernesto 

Machado Kawall (Vice-Presidente), Nice de Lima e Gilberto Affonseca Rogê 

Ferreira (Membros), não aceitando posturas como aquelas observadas na última 
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reunião, quando da apreciação de processos disciplinares.  Entendeu que 

palavras ofensivas também são faltas graves que devem ser punidas. Louvou a 

atuação dos Conselheiros Advogados na discussão e no esclarecimento dos 

processos que vêm à pauta, salientando que o Clube conta com um Estatuto 

Social e um Regimento Disciplinar e suas normas devem ser observadas. 

Lembrando da indignação registrada pelo Conselheiro Ricardo Coutinho 

Carvalhal na última reunião, enfatizou que a atuação em plenário deve ser 

pautada na educação, inclusive no tratamento entre os Conselheiros, disciplina 

necessária para que se tenha paz e respeito no Conselho e no Clube. 

 

Presidente – Comunicou que recebeu dois expedientes da Diretoria, o primeiro 

dando conta da publicação, no Diário Oficial da Justiça, de que uma das 

execuções fiscais proposta contra o Clube pela Prefeitura de São Paulo, para 

cobrança do IPTU, acabara de ser julgada extinta, com a determinação de 

arquivamento dos autos, relativamente ao exercício de 2000.  O segundo ofício, 

capeando correspondência da Auditoria Independente Boucinhas&Campos, 

detalhando melhor o seu parecer sobre o Relatório da Diretoria/2002, 

documento que disponibilizou para consulta. 

 

 

5) ORDEM DO DIA 

 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

 

Mário Lima Cardoso – Fez referência ao Plano Diretor de Obras aprovado para 

execução na década de 70 a 80, que contemplava uma quadra de Futebol de 

Salão no prédio esportivo. Ocorre que a obra do prédio terminou, as Diretorias se 

sucederam, e que a modalidade não foi implantada, por mais que tenha 

clamado, inclusive apresentando abaixo-assinado subscrito por 80/90 

Conselheiros. Foram feitos outros apelos da mesma natureza aos Presidentes que 

se seguiram. Comprometeu-se a continuar essa batalha, enquanto perdurar seu 

mandato de Conselheiro, por se tratar do esporte mais praticado no Brasil, com 

possibilidade, em 2012, quando sediaremos a Olimpíada, de sua 

implementação; assim, apela por esforço da Diretoria que está para ser eleita. 

Foi feito um plano de patrocínio perfeito, houve uma reunião, com o custo zero 

para o Pinheiros, mas que não vingou, e a resposta não veio. Tornou a insistir 

para que os Conselheiros não bloqueiem esse esporte, altamente disciplinador e 

que requer uma grande concentração. Desde logo, deixou patente que não 

tinha interesse pessoal e não admitiria ilações maldosas, em que pese seu filho 

mais novo ter por 2 vezes sido campeão como técnico, no Interior. Vários 

esportes foram implantados, como Peteca, Tai-Shi-Shuan, Capoeira, Squash, e 

nenhum deles se submeteu à apreciação do Conselho. O único que se 



4 

submeteu foi o futebol de salão, e foi aprovado.  Pediu que todos se 

conscientizassem que o futebol society nada mais é do que uma seqüência do 

futebol de salão, bastando adaptar as instalações do Clube. Referiu-se ao 

futebol menor, elogiando o cronograma e o organograma da modalidade, que 

vem sendo aperfeiçoado desde 1974. Lembrou que naquela época, a seleção 

principal do Clube dominava as tardes de sábado, e mantinha a tradição 

disputando partidas com times de renome e a Gazeta Esportiva fornecia o 

material publicitário contra os times de várzea. Ao terminar, disse que a 

congregação de praticantes do futebol conta com um notável corpo médico, 

inclusive David Wip e outros dois Cardiologistas, cujos nomes não lembrou, que 

contribuíram na remoção do Presidente Sergio Fuchs Calil para o INCOR. 

Reiterou pedido de atenção da Diretoria para tornar realidade o Futebol de 

Salão, em termos federados, modalidade que hoje já está na mídia, inclusive 

televisiva, com muito sucesso.  

 

 

Item 2 - Apreciação da ata da 495ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 31 

de março de 2003. 

 

Presidente – Explicou que a ata seria apreciada na reunião subseqüente, pois 

não pôde ficar pronta em tempo hábil. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-08/2003, referente ao relatório da 

Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa 

do exercício de 2002. 

 

Presidente – Preliminarmente, prestou alguns esclarecimentos para ordenar os 

trabalhos de discussão e votação da matéria, para que não houvesse desvio de 

rumo. Chamou a atenção para alguns assuntos que seriam abordados, e para 

evitar ter que advertir oradores que se inscrevessem depois. Dirigindo-se aos 

novos Conselheiros, fazendo uma analogia da situação dos Poderes da 

República, explicou que o Conselho Deliberativo é um Poder Legislativo, mas em 

certos momentos se transforma num Poder Judiciário, como aconteceu na 

última reunião, oportunidade em que foram julgados recursos de punições 

disciplinares. Uma vez por ano, o Conselho Deliberativo assume a posição de um 

Tribunal de Contas. Ele aprova, desaprova, recomenda as contas da Diretoria, 

porque o Clube é uma sociedade civil, e como tal, ele se subordina às leis do 

País, à Constituição. E o seu Estatuto determina que ele deva observar à 

legislação federal. E essa observância se faz no sentido de que os Conselheiros 

têm a incumbência e a competência para votar, discutir, aprovar ou 

desaprovar as contas da Diretoria. Então, a primeira coisa que eu queria chamar 
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a atenção dos senhores é que esta não é uma simples sessão em que os 

Conselheiros legitimamente transmitem seus pontos de vista; nela os Conselheiros 

se investem na condição de um Tribunal de Contas e devem discutir, deliberar e 

votar de acordo com normas estatutárias que regulamentam a aprovação ou a 

desaprovação de contas. O segundo aspecto que chamou a atenção dos 

Conselheiros foi que o Estatuto do Clube diz que compete ao Conselho 

Deliberativo apreciar, deliberar sobre as contas da Diretoria do exercício 

anterior. E quando assim se refere o Estatuto, ele fala que compete ao Conselho 

Deliberativo, na segunda quinzena de abril, deliberar sobre o Relatório da 

Diretoria, o Balanço e Demonstração de Contas de Receitas e Despesas do 

exercício findo. Portanto, nesta reunião seriam apreciados três itens distintos: o 

Relatório da Diretoria, que diz respeito aos atos de gestão da Diretoria, de como 

ela se conduziu gerindo os destinos do Clube, o Balanço e a Demonstração das 

Contas de receitas financeiras e despesas. Outra questão: Quando o Estatuto diz 

que devemos deliberar sobre o Balanço e as Contas da Diretoria, ele se refere à 

Diretoria prevista no Art. 82: O Clube é administrado por uma Diretoria que é 

constituída de Presidente e Vice-Presidente eleitos pelo Conselho Deliberativo, e 

mais no mínimo 7 Diretores, ou 16 Diretores de Área, de livre nomeação e 

exoneração do Presidente. Além disso, o §1º do Art. 82 diz que o Presidente da 

Diretoria pode criar outras Diretorias. E atualmente no Clube existe uma dezena 

de Diretorias, composta por Conselheiros, Conselheiros esses, aliás, que no final 

deste mandato acabam de se exonerar e retornam para o Conselho, e que 

hoje, na sua grande maioria, estão presentes, retornando às suas funções, depois 

de dois anos de dedicação, licenciados do Conselho, na Diretoria.  Portanto, 

quando os Conselheiros forem apreciar, na qualidade de julgadores, as contas, 

estarão julgando as contas não apenas do Presidente da Diretoria do Clube, 

mas de toda a Diretoria, representadas no Relatório, cada uma nas suas 

atividades e nas suas competências e atribuições. Disse que com esta visão é 

que esperava começar os debates, para ordena-los e evitar que hajam alguns 

desvios de rota, e encerrasse mais um mandato de uma Diretoria com o Clube 

com harmonia, com divergências que são naturais, com todas as contestações 

e diversidades políticas, e que aquela sessão fosse a mais tranqüila possível, em 

termos de respeito de todas as partes envolvidas. Deu conhecimento de 

requerimento recebido do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, no qual, 

considerando que o Relatório da Diretoria, o Balanço e a Demonstração de 

Contas de Receitas e Despesas são peças que dizem respeito muito 

especialmente ao Presidente da Diretoria, e este se encontra enfermo e 

acamado, o que o impediu de participar desta reunião, propunha o adiamento 

da discussão da matéria, até que o referido Senhor experimentasse melhoras 

que lhe permitissem participar da oportuna continuação da discussão. 

Terminando a leitura, o Presidente da Mesa salientou que, até a noite anterior a 

sua disposição pessoal, como Presidente do Conselho, também era aquela; 
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entendia que uma maneira de colaborar com o restabelecimento do Presidente 

da Diretoria seria adiar esta reunião, e aguardar que ele se recuperasse o mais 

prontamente possível. Mas, conversando com o Presidente em exercício da 

Diretoria, Antonio Moreno Neto, com o Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli 

Fasanaro, que fazem parte da equipe que atualmente está na Diretoria do 

Clube, estes o convenceram de que não seria conveniente adiar a sessão, 

porque como o Estatuto diz que até o fim de abril temos de resolver as contas, o 

adiamento seria apenas por alguns dias, e de qualquer maneira, o 

restabelecimento do Presidente da Diretoria não se daria a tempo para que ele 

estivesse presente na próxima reunião. Considerando ainda o que acabara de 

dizer, que o Conselho deliberaria sobre as contas de toda a Diretoria, e 

consignando a idéia do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, assim como a 

dele, Presidente, no sentido de, delicada e eticamente, manifestar o seu desejo 

de pronto restabelecimento do Presidente da Diretoria, deu continuidade à 

sessão, e não encerrou os trabalhos, porque o Clube Pinheiros precisa continuar. 

E, com todo o respeito que merecem todos os Conselheiros, deixou consignado 

que o adiamento não se fazia também em homenagem ao Presidente da 

Diretoria. Dando andamento aos trabalhos, solicitou fosse considerado erro de 

impressão na página 78, no item 3, 3º parágrafo do Parecer dos Auditores 

independentes, quando se afirma que o problema do INSS e o Clube tem sua 

origem no ano de 1985. O problema surgiu em 1995, quando o INSS resolveu 

autuar todos os clubes do Brasil, a partir de 1991, exigindo contribuições 

patronais. Portanto, para ficar consignado também que o Clube Pinheiros não 

tem problemas desde 1985. Em 1995 foi que o INSS resolveu exigir contribuições 

patronais, que estão sendo discutidas na Justiça. 

 

Sérgio Vergueiro – Comentou que tem se pronunciado em todas oportunidades, 

nos últimos anos, quando da aprovação de Orçamentos e Contas. Os 

problemas que estavam nestas contas não constituíam nenhuma novidade; vêm 

sendo alertados, vaticinados, discutidos, sempre se desejando o melhor para o 

Clube. Disse que não voltaria ao passado, porque os déficits já tinham sido 

alertados. Aliás, o Conselheiro que alertou sobre esses déficits e sua evolução já 

foi até chamado de irresponsável.  Da mesma forma, a utilização dos Fundos de 

Emergência, de Investimentos, para cobrir os déficits sistemáticos de custeio em 

Bares e Restaurantes, caracterizando uma transferência antiestatutária e anti-

regimental, sem autorização do Conselho, também já foram repisadas aqui 

diversas e diversas vezes. Neste momento, os Conselheiros tinham a grande 

responsabilidade de falar por todos os Associados, por todos os 100 anos do 

Clube, sobre todas as receitas decorrentes do patrimônio do Clube, que 

pertencem aos Associados, bem como de todas as despesas, que são pagas 

pelos Associados, 80% com as suas contribuições e mensalidades e 20% com 

rendas das suas contribuições anteriores que suscitaram isso. Reportando-se ao 
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parecer dos Auditores Independentes, disse que apresentam uma restrição à 

falta de uma provisão, que faz com que o Balanço e as Contas não reflitam a 

realidade do Clube. Ora, se os Auditores dizem isso, ou esse Balanço é 

adequado ao que a Auditoria contratada, que é renomada, recomenda, ou 

temos que ter explicações que demonstrem que essa Auditoria não era 

competente, ou, pelo menos, nesse caso não se está falando algo com 

procedência. Então, em sã consciência, não poderia aprovar este Balanço com 

essa restrição. Quanto ao Parecer do Conselho Fiscal, que nos tem munido de 

diversas e diversas informações em acidentes administrativos que ocorreram ao 

longo do tempo, neste momento não somente se refere a este parecer dos 

Auditores, como também fala em demissão fraudulenta e prejuízo para os 

Associados. Ora, são palavras extremamente graves, tão claras e tão específicas 

que, em sã consciência têm que ser levadas em consideração. Porque, ou os 

Membros do Conselho Fiscal serão processados por calúnia, ou essa 

irregularidade terá de ser sanada. Quanto ao Parecer da Comissão Jurídica, 

enfatiza as irregularidades estatutárias e regimentais constantes na utilização de 

Fundos. O Parecer da Comissão Financeira demonstra que o Fundo de 

Investimento foi utilizado para custeio, que o Fundo de Emergência foi 

totalmente utilizado para cobrir déficits, que o déficit de caixa é de R$3.000.000, 

que o déficit orçamentário é de R$6.000.000 e pouco, o que o deixa indignado. 

É que este Conselho, quando aprovou o Orçamento de 2003, que está em 

execução, aprovou o parecer da Comissão Financeira, orientando como ele 

deveria ser aplicado para evitar os problemas que vinham se acumulando, no 

sentido de gastar só o que estivesse previsto para aquele mês, apesar de ter 

recebido anuidades etc; que se economizasse para recompor os Fundos de 

Emergência e de Investimento. E, de acordo com as análises, pode-se ver que 

isso está sendo cumprido desde janeiro. Agora, verificamos que em 

dezembro/2002 já foram gastos R$3.000.000 de 2003; o déficit e mais o 

empréstimo em 31/12/2002 foram pagos com os recursos de 2003. Então, todo 

esse esforço, tudo o que se resolveu aqui, acabou, já nos foi subtraída a 

economia, a austeridade, a recomposição dos Fundos. E não se pode 

representar os Associados, aprovando uma peça que não reflete a realidade, 

de um exercício financeiro onde há atitudes anti-regimentais, antiestatutárias. E 

o dinheiro não é nosso, é dos Associados do Clube. É um condomínio, tem de ser 

aplicado dentro das normas. Crédito e débito batem, desde que se inventou a 

partida dupla em contabilidade. Entendendo que as contas não poderiam ser 

aprovadas como estavam, em função do parecer dos Auditores Independentes, 

propôs que o balanço fosse devolvido para adequação técnica ao que 

recomenda a Auditoria Boucinhas&Campos, esclarecendo que a sua proposta 

seria de rejeição da forma com que foram aplicados os recursos em 2002, 

antiestatutária e anti-regimentalmente, esperando receber explicações 

complementares que pudessem elidir esse problema de demissões fraudulentas, 
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que não desejamos e que não queremos que persistam. Se houve algum 

prejuízo, e isso pudesse ser corrigido, deveria sê-lo, não como punição, mas pela 

obrigação de representar os Associados. Reiterou que não aprovava as contas e 

o balanço como estavam.  

 

Claudio Damasceno Junior – Agradeceu as menções elogiosas à Comissão 

Financeira. Ponderou que muito do que falaria já tinha sido dito quando da 

ocasião da aprovação da Proposta Orçamentária, quando foi detectado, 

ainda em setembro, início de outubro, que haveria um déficit ao final de 2002. 

Naquela ocasião, em função de uma estimativa de déficit de R$6 milhões e 

meio para o Orçamento, a Comissão passou então a estimar de quanto seria o 

déficit de caixa, utilizando esses recursos disponíveis para investimento e para 

emergência para cobrir esse déficit. Apurou-se esse déficit seria da ordem de 

R$3 milhões de caixa, porque parte dele coberto com os Fundos de Investimento 

e de Emergência. Os números entregues para apreciação da Comissão, após 

parecer da Auditoria independente, só vieram corroborar a estimativa feita com 

antecedência de quase 3 meses pela Comissão Financeira. Disse que enfatizava 

esse aspecto, porque desde junho a Comissão tem demonstrado que havia 

indícios de que teríamos problemas ao final do exercício. Problemas que foram 

discutidos com a Diretoria e apresentados nas matérias publicadas na Revista. 

Explicou que ao analisar as contas do Clube estamos comparando dois 

documentos: a previsão orçamentária de 2002, que havia sido aprovada 

integralmente pelo Conselho em 2001, com a execução com base no Plano de 

Ação proposto, que é justamente a gestão da Diretoria. O Relatório se divide em 

três partes. A primeira apresenta o que cada uma das Diretorias fez, prestando 

contas de como exerceu as suas atribuições dentro do que foi previsto no Plano 

de Ação para o exercício. Na seqüência, vêm as demonstrações contábeis, e, 

no final, as demonstrações de execução orçamentária. A parte contábil, 

concluída com o parecer dos Auditores independentes, é a única auditada. Isso 

porque, no ano passado, quando da aprovação das contas de 2001, os 

Auditores independentes, contratados que foram para verificar a integridade e 

a legitimidade das contas, prestaram inestimável serviço ao demonstrar números 

ao final do exercício que nos permitam uma análise mais meticulosa de decisão. 

Esses números permitiram, por exemplo, apurar, através de contas um pouco 

mais sofisticadas, que ao final do ano o saldo de caixa de R$75.000, não foi 

suficiente para suprir os Fundos de Investimento e de Emergência, que são 

previstos no orçamento. Ou seja, o orçamento informa um valor e as 

demonstrações financeiras auditadas demonstram que esse valor não está 

disponível, não existe lastro para fundos previstos no orçamento, que deveriam 

estar disponíveis caso não tivessem sido utilizados. O Fundo de Emergência existe 

para acorrer gastos não previstos, como um teto que cai, a compra de um outro 

gerador. Da mesma forma, quando comparamos a execução orçamentária, 
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comparamos o que cada uma das Diretorias fez. Temos no orçamento em 

separado, chamado corrente ou ordinário, que é subdividido em custeio e bares 

e restaurantes. Temos um outro orçamento, chamado Fundo Especial, ou 

orçamento de investimentos, que é independente do primeiro. O terceiro 

orçamento, uma conta extra-orçamentária, independente, é composto com 

recursos orçamentários, mas a destinação dele é apenas para contingências, 

não faz parte das contas dos outros orçamentos. A gestão de cada um desses 

orçamentos é independente. Observando atentamente o orçamento corrente, 

composto pelos orçamentos de custeio e bares e restaurantes, verificamos que a 

Diretoria apresenta um déficit para custeio de R$1.145.000, muito inferior aos 

R$6.500.000. Contudo, esse déficit de R$6.500.000 tem sido apresentado, 

fartamente documentado e jamais foi contestado. Essa ressalva é importante 

para que avaliemos, do ponto de vista de gestão, se os valores informados pela 

Diretoria contemplam a execução orçamentária de 2002. Da mesma forma, se 

observarmos a parte de investimentos, temos a posição financeira do Fundo de 

Investimento e do Fundo Especial, com um saldo de R$2.574.699. Conforme 

apresentado no parecer da Comissão Financeira, embora previsto no 

orçamento de 2002 para investimento, esse valor não foi utilizado. Essa não 

utilização se deveu a decisões de gestão, mas, voltou a insistir, esse valor não 

utilizado não estava à disposição do Clube. Os valores auditados pelos Auditores 

independentes apresentam somente R$75.000 em caixa. Esses R$2.574.699.não 

estão disponíveis. E isto é importante, porque, através do casamento dessas 

contas é que a Comissão chegou àquele déficit de valores utilizados. A outra 

composição desse valor, que encontramos também nas contas auditadas, é o 

empréstimo obtido junto a Bancos, chamado de crédito rotativo e a 

antecipação de anuidades dos Associados em dezembro, recursos de 2003, 

utilizados em 2002. A soma desses valores apurados pelas demonstrações 

financeiras e contábeis é que permite chegar a esse déficit orçamentário. Então, 

é importante destacar que existem duas partes desse documento com 

tratamentos diferentes. A parte contábil, é regida por normas contábeis, do 

Instituto Brasileiro de Contabilidade, Conselho Federal e é auditada. A parte 

orçamentária, é regida pelo Estatuto e Regimento e não é auditada. Mas, o 

documento auditado traz informações que permitem que sejam feitas contas, e 

comparando um orçamento com o outro, pode-se apurar o que existe ou não 

existe.  Destacou que ao avaliar esses documentos da Diretoria e esse Relatório 

anual, temos que imaginar que um documento contábil, que foi ajustado e 

segue regras muito rígidas, tem uma lógica, uma coerência intrínseca que não 

se pode contestar, mas pode-se utilizar para análise. A meticulosa análise dos 

Auditores, feita com base na legislação e em princípios contábeis, que são leis 

emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, da mesma forma que nos 

demonstra valores importantes, permite a avaliação da gestão 2002, fazendo 

um importante alerta no sentido de apresentar uma estimativa de dívida nova, 
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de perda nova de R$48.000.000, cujo impacto nas contas do Clube seria 

enorme. A Auditoria vai muito além, é muito mais incisiva, e muito mais drástica. 

Concordou que esse tipo de parecer é muito raro ser emitido por uma empresa 

de Auditoria. Está dizendo que as demonstrações financeiras de 2002 não 

representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição 

patrimonial e financeira do Clube em 31/12/2002, nem o resultado das suas 

operações, as mutações de seu patrimônio líquido tendo origem de aplicações 

dos seus recursos referentes ao exercício findo naquela data. Enfatizou que, 

como foi apresentado pela Comissão Financeira, essas informações são 

relevantes. As demonstrações contábeis são absolutamente completas e 

íntegras. E a ressalva apresentada pelos Auditores é parte integrante dessas 

demonstrações. Por um lado, não se pode entender este documento, sem 

entender que na parte dos Auditores, seu parecer drástico integra essa peça 

documental. Por outro lado, hoje se analisaria, então, a execução orçamentária. 

Informou que apresentaria uma proposta de um grupo de Conselheiros, que 

procurava contemplar o aspecto contábil e o aspecto de contas e de gestão 

orçamentária separadamente, solicitando que a Mesa fizesse sua leitura.  

 

Sérgio Vergueiro (aparte) – Perguntou se na sua visão técnica, o orador entendia 

possível que o Balanço acolhesse a recomendação dos Auditores e ser então 

corrigido, tendo o orador respondido positivamente. 

 

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Considerando que o orador havia 

mencionado que o próprio parecer dos Auditores independentes integraria as 

demonstrações contábeis, financeiras, patrimoniais da Diretoria, perguntou se 

esse parecer era peça integrante do Relatório da Diretoria.  

 

Claudio Damasceno Junior – Confirmou, dizendo que isso era definido em dois 

preceitos: a legislação, a Lei nº 6.404, que abrange todo o aspecto contábil, e o 

Regimento Interno da Diretoria, que diz que integram as demonstrações 

contábeis, que devem acompanhar o Relatório anual, todas essas 

demonstrações o parecer dos Auditores independentes e o parecer do 

Conselho Fiscal. Portanto, não se pode analisar cada um deles isoladamente. 

Perguntado, respondeu ao aparteante que a aprovação implicaria também na 

aprovação do parecer da Auditoria Independente. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Observou que a ressalva que os Auditores 

faziam era com relação a uma provisão não feita de R$48.000.000, que é quase 

o orçamento de um ano do Clube. Que estranhava, também, que não se tenha 

pensado em fazer essa provisão há muitos anos. Porque o orçamento para o 

exercício de 2002, apresentado pela Diretoria em novembro/2001, falava desse 

contencioso como vem falando, que o problema do INSS é de 24 anos, que 
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começou em 1979, quando o Pinheiros, legitimamente e acertadamente buscou 

se prevalecer de uma lei do INSS, de 1973, a Lei nº 5939. A partir de 1980, 

começamos a ter problemas nessa interpretação. E de lá para cá, todos os anos 

tivemos de discutir este assunto com o INSS, porque entendia o INSS que havia 

mudado a lei. E essa lei nunca foi mudada até 1966, quando claramente, por 

uma Medida Provisória, essa Lei nº 5939/73 foi revogada. Antes disso, todas as 

Diretorias que se sucederam enfrentaram o problema e o apresentaram ao 

Conselho, clara e limpidamente. Todos os orçamentos, todas as peças 

orçamentárias citam esse contencioso com o INSS, que está sendo suportado 

por medidas judiciais, pareceres de advogados do Clube e por advogados 

externos. Num determinado ano, 1994 ou 1995, o próprio Sindicato dos Clubes 

Esportivos do Estado de São Paulo entrou com uma medida judicial e obteve 

ganho de causa. A matéria vem sendo de conhecimento do Conselho há muito 

tempo, e a posição do Conselho é a de que devemos aguardar. Em nenhum 

momento foi feita a observação de que deveríamos fazer uma provisão, porque 

entendíamos que estávamos sob uma proteção muito forte. Quando sentimos 

que não havia mais essa guarida jurídica, em 1996, quando da publicação 

dessa MP que revogava explicitamente a Lei nº 5939/73, o Pinheiros passou a 

fazer um depósito judicial, e ainda está discutindo na Justiça a isonomia com os 

clubes de futebol profissional. Porque de 1996 para frente, ficou claro que os 

clubes esportivos amadores, como o Pinheiros, ficaram fora daquela 

possibilidade de recolhimento de 5% sobre as suas receitas, da contribuição 

patronal. Ressalte-se, também, que sempre o Pinheiros cumpriu, rigorosamente, a 

contribuição, da qual era fiel depositário, dos seus funcionários. E sempre 

discutiu, a partir do questionamento do INSS, a contribuição patronal. A partir de 

1996, quando ficou explícita a revogação da Lei nº 5939/73, no que dizia 

respeito aos clubes amadores, como o Pinheiros, o Clube passou a fazer um 

depósito judicial e clamou por uma isonomia com os clubes de futebol 

profissional. Não temos muitas esperanças de ganhar a ação, mas estamos 

cumprindo com um depósito judicial, aguardando a decisão da ação. Com 

relação ao passado, que se reportam, então, de 1996 até 1979, 1980, temos 

ações em discussão. Às vezes perdemos, às vezes ganhamos, às vezes somos 

protegidos por medidas liminares. Como é que nesse exercício de 2002 

poderemos fazer uma provisão de R$48.000.000? Onde estava isso no 

orçamento? Quem autorizou a fazer essa provisão? Disse entender, no parecer 

dos Auditores, que essa provisão dever-se-ia fazer no ano de 2002. Ou seja, 

dobrar a mensalidade. Mais do que dobrar, porque a contribuição responde por 

80% das receitas do Clube. Mas como é que poderíamos fazer uma provisão de 

R$48.000.000? Em nenhum momento, nas auditorias das prestações de contas 

dos anos anteriores o Auditor Independente falou nessa provisão. Este problema 

sempre foi tratado com muita responsabilidade no clube, com a presença 

sempre pacífica dos Presidentes do Conselho. Quando se tratava deste assunto, 
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uniam-se as forças do Pinheiros, os seus representantes, aqueles que pudessem 

dar uma colaboração positiva, e sempre foram positivas as colaborações, para 

entender, estudar e tomar uma posição em relação ao assunto. E, neste assunto, 

a posição que o Clube tomou foi sempre muito consciente, com todo o 

conhecimento desta Casa. Então, não há o que se questionar. Disse que lendo o 

parecer dos Auditores Independentes, altamente respeitável, entendia 

absolutamente utópica a posição com relação a esta provisão, achando que o 

Conselho também assim entenderia. Mais do que isso, houve um pequeno 

desvio de interpretação dos Auditores independentes, porque, no que diz 

respeito ao restante das contas da Diretoria, onde o parecer dos Auditores 

Independentes diz: As demonstrações contábeis em 31/12/2001, apresentadas 

para fins meramente informativos, foram examinadas por nós, e o nosso parecer 

datado de 13 de fevereiro de 2002 não conteve ressalvas. Conteve, entretanto, 

parágrafo de ênfase sobre o assunto divulgado no terceiro parágrafo e sobre 

outras questões que envolviam o Clube, que trata, efetivamente, desta provisão.  

Concluiu que o Conselho concordaria com ele, orador, retirando a posição da 

provisão de R$48.000.000, pois não seria possível falar em uma provisão deste 

porte num ano só, inclusive sem que tivesse passado por esta Casa. E a 

apreciação uma solicitação dessas, seria quando da aprovação da peça 

orçamentária/2002, no final do exercício de 2001. 

 

Claudio Damasceno Junior (aparte) – A título de esclarecimento, ressalvou que 

existem provisões do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista contábil. 

Esta, que estava tratando neste particular, era do ponto de vista contábil. O 

importante nesse caso era que a provisão defendida pelos Auditores 

Independentes, não seria uma decisão da Diretoria de constituí-la. Ao contrário, 

pelo fato de reconhecer uma perda iminente de R$48.000.000, a legislação 

contábil obriga que se reconheça a perda. E essa perda, automaticamente, é 

registrada como sendo provisão. Então, do ponto de vista de Ordem, não se 

deve constituir uma provisão no orçamento, para depois reconhecer o prejuízo. 

Quanto à interpretação do parecer dos Auditores Independentes, no último 

parágrafo ele não se refere ao exercício de 2002, mas a 2001, analisado no ano 

passado. 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Defendeu que o problema do INSS é muito 

sério e tem que ser tratado com muita segurança e responsabilidade. Está em 

curso uma proposta de Medida Provisória, que deverá recolocar à disposição 

das empresas e das entidades, sociedade anônimas e sem fins lucrativos o novo 

REFIS, que é um refinanciamento da dívida, que está sendo discutido no 

Congresso Nacional. A expectativa é que talvez durante o mês que vem seja 

aprovado, e que, na pior das hipóteses, permitirá uma renegociação da dívida, 

no caso do Clube, em 180 meses. Se essa dívida for renegociada em 180 meses, 
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isso acarretará sobre o orçamento algo em torno de 5,5% ao ano. Existem 

posições mais otimistas, de que esse refinanciamento poderá se dar com uma 

alíquota que varia de 1,5 e 5%. Então, as probabilidades mais concretas com 

relação a esta dívida do Clube, se de alguma forma a sociedade pinheirense se 

beneficiou, legitimamente, são de que o refinanciamento muito provavelmente 

se dará. 

 

Sérgio Vergueiro (para questão de ordem) – Ponderou que a matéria do INSS 

não constava da Ordem do Dia. O que se discutia era se o parecer dos 

Auditores independentes prevaleceria ou não. As demais informações, embora 

relevantes e aceitáveis, não faziam parte da Ordem do Dia. 

 

Presidente – Resolvendo a questão de ordem, esclareceu que o assunto do INSS 

não constava da Ordem do Dia especificamente, mas constava do parecer da 

Auditoria Independente que analisou o balanço e faz uma ressalva de que 

deixou de haver o provisionamento da dívida junto ao INSS desde 1991. Portanto, 

tratar do assunto INSS era discutir o parecer dos Auditores Independentes, não 

lhe parecendo impertinente a matéria que estava sendo discutida, até porque 

serviria de esclarecimento aos Conselheiros, que com toda certeza no futuro se 

reunirão de novo para discutir a questão do INSS. Aproveitou para pedir aos 

Conselheiros que faziam parte da Diretoria, que não se manifestassem. 

 

Tarcisio de Barros Bandeira – Ressaltou a qualidade de informação que 

acompanhou o Relatório. O mapa de destinação de despesas demonstra que o 

Clube gasta demais em atividades-meio e relativamente pouco em atividades-

fim, como verificou em todos os Relatórios até hoje. Mas, desta vez, a parte 

contábil e a parte jurídica estavam inteiramente apoiadas, o que era muito 

bom. Consignou que os pareceres das Comissões proporcionaram aos 

Conselheiros um exame acurado da matéria, fazendo votos de que esse padrão 

seja mantido quando da mudança de Diretoria. No mais, acompanhou as 

conclusões do Conselheiro Sérgio Vergueiro. 

Presidente - Declarou encerrados os debates. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro - Solicitou que algum membro da Diretoria 

prestasse esclarecimentos sobre o que seria votado. 

 

Antônio Moreno Neto – Convidado a se manifestar pelo Sr. Presidente, designou 

o Diretor Financeiro Roberto Gasparini para esclarecer alguns pontos da matéria. 

 

Roberto Gasparini – Enfatizou que o Clube tem sido fartamente municiado, 

principalmente o Conselho, por um trabalho excelente que vem sendo realizado 

pela Comissão Financeira, sem demérito das outras Comissões. Ponderou que a 
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ênfase que estava sendo dada em relação aos movimentos contábeis e 

financeiros do Clube, por uma questão que não cabia agora discutir, dão 

ênfase aos efeitos, já nem às causas. É muito importante que todos, num 

momento de transição, em que novos dirigentes estão chegando, saibam de 

algumas dificuldades estruturais que o Clube passa, e vem passando, e que vão 

exigir não apenas criticas, mas muito trabalho. Quando se fala em déficit de 

Fundos, existe uma série de documentos na área administrativa, contábil, que 

não foram preparados para nenhuma reunião; estão disponíveis 

permanentemente. Documentos este que tinha em mãos, mas esperava não ter 

que usar, porque não pretendia produzir debates estéreis naquele momento. Em 

primeiro lugar, temos que ter consciência que, a partir do Plano Real, o Clube 

começou a perder receitas consistentemente. Está evoluindo no tempo com 

tendências de perda, perda de receita como um todo, receita de contribuições, 

receita de outras rubricas, perda de contribuintes, dados que estarão à 

disposição para consultas. A partir do Plano Real, o Clube deixou de ter receitas 

financeiras que eram, inclusive, produtoras dos chamados superávits, que eram 

saldos em caixa, disponibilidades financeiras em aplicações, mais fundos. Os 

Fundos foram sendo exauridos. Faltou provavelmente coragem para que todos 

os mandatários, em seu tempo, tivessem chegado aqui e dito: “Senhores 

Conselheiros, os Fundos financeiros são Fundos nominais”. Sensata, portanto, a 

posição da Comissão Financeira, ao final do exercício passado, quando propôs, 

e obteve a aprovação do Conselho, de deletar os chamados Fundos nominais 

inexistentes. Neste trabalho do Relatório apresentado e na fala do Presidente da 

Comissão Financeira, não viu nenhum comentário de que esses Fundos em 31 de 

dezembro deixaram de existir no primeiro dia de 2003. Fundos que são 

chamados de déficits. Mas existiam Fundos nominais. Tratando dos déficits, disse 

que o Clube vive um círculo vicioso perverso ao final de cada exercício, desde 

1995, de buscar esses recursos, que não são compulsoriamente impostos ao 

Associado, mas se ele, ao avaliar as condições que lhe são ofertadas, é capaz 

de discernir e calcular que, efetuando o pagamento das anuidades não correrá 

riscos, como neste ano estamos correndo, de receber um “input” de IGPDI 

brutal. E o Clube tem cerca de 20 ou 25% de associados que se repetem 

anualmente nessa condição. Além da perda sistemática de receita e de 

contribuintes, que é um problema sério que precisa ser abordado num futuro 

próximo, o Clube também tem um crescimento muito intenso na área de 

inadimplência. Em resumo: verdadeiras as colocações dos chamados déficits. 

Sim. O detalhe: o montante que o Clube foi buscar como recurso adicional para 

fechar suas contas no final do exercício corresponde, no dia 31 de dezembro, ao 

montante da inadimplência no Clube. Não fomos competentes para receber. O 

montante da inadimplência vem crescendo assustadoramente, e atinge, 

indistintamente Associados, Conselheiros e Diretores. Então, o momento é de 

reflexão, de informação, de não ficarmos atrelados ao passado, mas que esse 
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passado sirva de referência para o futuro próximo, para que todos possam, em 

conjunto, arregaçar as mangas e trabalhar fortemente para a redução desse 

impacto, cuja tendência vem se avolumando ano a ano. Dos 34.000 

contribuintes de 10 anos atrás, prevalecem apenas 26.000. Disse que não 

contestaria nada do que foi colocado em plenário; só daria ênfase a que temos 

que buscar as causas que propiciam esse desconforto geral, e tentar encontrar 

uma solução no momento seguinte, numa nova gestão, com todos disponíveis. 

Parabenizou todas as Comissões, o corpo gerencial de alta competência do 

Clube, agradeceu pela atenção recebida dos Conselheiros e colocou-se à 

disposição. 

 

Claudio Damasceno Junior (aparte) – Agradeceu de público o Diretor Financeiro 

Roberto Gasparini, que tem sido da maior elegância, da maior colaboração 

para com a Comissão Financeira, disponibilizando toda e qualquer informação 

solicitada, a despeito de divergências muitas vezes de interpretação.  

 

Roberto Gasparini – Concluindo, agradeceu ao orador, repassando aquelas 

palavras ao corpo gerencial. 

 

Votação: 

Presidente – Pediu que os Conselheiros com direito a voto tomassem assento no 

plenário, lembrando que os Diretores que tinham sido exonerados e reassumiram 

o Conselho, e que foram Diretores no ano passado, estavam impedidos de votar, 

porque se tratava da apreciação das suas próprias contas.  Lembrou que havia 

salientado que seriam votados 3 itens distintos, conquanto se poderia votá-los de 

uma só vez. O Relatório da Diretoria, que se entende vulgarmente como ato de 

gestão, o Balanço contábil, de acordo com as normas contábeis, e a 

Demonstração de Contas de Receitas e Despesas do exercício findo, de acordo 

com as normas contábeis também. Informou que tinha recebido duas propostas, 

uma encabeçada pelo Conselheiro  Claudio Damasceno Junior e outros, que 

resumiria, e outra, do Conselheiro  Sérgio Vergueiro, aditiva à primeira. A 

proposta do Conselheiro Claudio Damasceno Junior e outros Conselheiros 

opinava no sentido de que o Conselho votasse o Balanço, de acordo com as 

normas contábeis, e as Demonstrações Contábeis de Receita e Despesa, pela 

aprovação. Ressalvada a incorporação, nesta votação, do parecer já exarado 

pelos Auditores independentes, no que se refere à ausência de provisionamento 

para a dívida do INSS. Então, nos 3 itens que tinham que ser votados, o Balanço 

e as Demonstrações contábeis de Receita e Despesa, a proposta era pela 

aprovação. Quanto aos atos de gestão constantes do Relatório da Diretoria, a 

proposta era pela rejeição, sob os seguintes fundamentos: 

1 – que houve desequilíbrio entre receitas e despesas; 
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2 – que os recursos do orçamento de investimento foram remanejados  para 

cobrir déficit do orçamento corrente de custeio, sem autorização do Conselho 

Deliberativo; 

3 – que as operações do Clube de natureza diversas que envolvem terceiros 

necessitariam de uma ampla revisão, sob orientação do Departamento Jurídico, 

com maior profundidade, objetivando resguardar a entidade; 

Outro: que o impacto de 48 milhões de reais apurados pela Auditoria 

independente não foi provisionado, como já ressaltado anteriormente; 

E, finalmente, que a Diretoria do Esporte Clube Pinheiros deixou de calcular a 

depreciação do seu patrimônio. 

 

Claudio Damasceno Junior – Observou que, com referência ao item terceiro, a 

proposta transcrevia um comentário da Auditoria independente, o que poderia 

dar margem a maiores pesquisas.  

 

Presidente – Concordou, dizendo que, inclusive, um dos fundamentos da 

proposta de rejeição dos atos de gestão era que as operações de natureza 

diversa que as envolviam necessitariam de um entendimento de uma ampla 

revisão. Em adendo a essa proposta, se aprovada, o Conselheiro Sérgio 

Vergueiro propunha que as contas teriam aprovação desde que corrigidas, 

atendendo às observações dos Auditores independentes.  Passou à votação das 

propostas, iniciando pela apresentada pelo Conselheiro Cláudio Damasceno 

Junior, e, em seguida, colocou em votação a proposta do Conselheiro Sérgio 

Vergueiro. 

 

Cláudio Damasceno Junior (para questão de ordem) - Observou que a proposta 

do Conselheiro Sérgio Vergueiro era absolutamente pertinente, sendo possível 

refazer o balanço à luz de problemas como este. 

Presidente – Encaminhou à votação a proposta do Conselheiro Sérgio Vergueiro, 

no sentido de que houvesse a correção das observações, no futuro, da Auditoria 

independente. Se a correção deveria ser no orçamento ou de outra maneira, 

seria um assunto a ser observado pela Diretoria ao receber a decisão do 

Conselho. 

 

Sérgio Vergueiro – Observou que não era aquela a intenção. Explicou que não 

se pode aprovar um balanço de contas que apresentam um defeito técnico 

apontado pela Auditoria. Há uma incongruência na proposta primeira que foi 

aprovada, porque se ela incorpora o parecer dos Auditores independentes, está 

aceitando que essas contas não refletem adequadamente a realidade e, 

portanto, têm que ser corrigidas. Por isso que a sua proposta estava no futuro, 

como condicionante para que elas fossem aprovadas, e que fossem corrigidas 
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de acordo com o parecer dos Auditores. Daí o tempo do verbo, merecerão 

aprovação. 

 

Presidente – Esclareceu que havia se baseado no termo “proposta aditiva” que 

constava da emenda do Conselheiro Sérgio Vergueiro. Como era uma proposta 

aditiva, só poderia submetê-la ao Plenário depois de aprovar a proposta 

principal.  

 

Sérgio Vergueiro – Respondeu que só estava encaminhando para esclarecer, as 

contas que deverão ser corrigidas. 

 

Presidente – Esclareceu ao Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro que 

as contas já tinham sido aprovadas, com a incorporação do parecer. Submeteu 

à votação a proposta aditiva do Conselheiro Sérgio Vergueiro, que dizia: 

merecerão aprovação desde que corrigidas, atendendo as observações dos 

Auditores independentes.  

 

Deliberação: 

O plenário resolveu o seguinte: 

 

1) aprovar o balanço e as demonstrações contábeis da Diretoria relativas às 

contas de receita e despesa do exercício de 2002, com incorporação das 

ressalvas constantes do Parecer da Auditoria Independente; 

 

2) rejeitar os atos de gestão constantes do Relatório da Diretoria do exercício de 

2002, em razão de não estar justificado o desequilíbrio entre despesas e receitas, 

pelo remanejamento de recursos do Orçamento de Investimentos para 

cobertura do déficit do Orçamento Corrente sem a necessária autorização do 

Conselho Deliberativo, pelo não provisionamento das importâncias devidas ao 

INSS e pela ausência de cálculo da depreciação do patrimônio do Clube; 

 

3) determinar que a Diretoria promova a correção dos atos de gestão 

mencionados, relativamente ao exercício de 2002, atendendo às observações 

dos auditores independentes, inclusive com a revisão das operações de 

naturezas diversas que envolvem terceiros. 

 

 

 Item 4 - Várias. 

 

Nice de Lima – Agradeceu à Diretoria de Patrimônio, na pessoa do Diretor 

Arnaldo Osse Filho, por ter atendido ao seu pedido e providenciado conserto no 

piso e nos aparelhos de ar condicionado do Salão de Beleza, que estavam em 
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situação precária. Também agradeceu a Sra. Irene Sinkus Calil, Presidente do 

Departamento de Assistência Social, pela delicadeza e dinamismo com que se 

houve durante sua gestão. Finalizando, agradeceu a todos os demais Diretores, 

que trabalharam nesta gestão com muita solicitude e dedicação. 

 

Anna Maria da Carvalheira Baur – Transmitiu uma mensagem de Páscoa, e  

formulou votos de pleno restabelecimento ao Dr. Sérgio Fuchs Calil. 

 

Presidente - Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 

declarou encerrada a reunião às 22h13. 

 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 498ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 26 de maio de 2003. 
 
 
 
 

Dulce Arena Avancini  Sergio Lazzarini 
Primeira Secretária  Presidente 

Conselho Deliberativo  Conselho Deliberativo 
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