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ATA  RESUMIDA  DA  500ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA,  REALIZADA  NO  DIA  28  DE 
JULHO DE 2003.

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

2) MESA DIRETORA
Presidência: Sergio Lazzarini
Vice-Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretária: Amarilis Pacheco Orsi

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente  –  Declarou  instalada  a  reunião,  em  seguida,  determinou  a 
execução do Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Entrega  solene  do  Diploma  de  Atleta-Benemérito  referente  ao  título 
concedido pelo Conselho Deliberativo em sua 490ª Reunião Extraordinária, de 
30 de setembro de 2002, a Rodrigo Yacubian Fernandes, da seção de Pólo 
Aquático.
Presidente – Saudou o novo Atleta Benemérito do Clube, enaltecendo o título 
concedido. Como a proposta de concessão do título havia sido apresentada 
pela  Diretoria  de  então,  convidou  o  Presidente  Antonio  de  Alcântara 
Machado Rudge para, com ele, entregar o Diploma de Atleta Benemérito e a 
Resolução que convalidou outorga da benemerência a Rodrigo Yacubian 
Fernandes.

- Sob  aplausos,  é  feita  a  entrega  do  Diploma  de  Atleta  Benemérito  a 
Rodrigo Yakubian Fernandes.
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Presidente  –  Encerrando  a  solenidade,  cumprimentou  o  novo  Atleta 
Benemérito e seus Familiares,  convidando-os para assistir  à parte formal da 
reunião.

Posse de Suplentes convocados.
Presidente  –  Convidou  para  tomar  posse  os  Srs.  Claudio  Meira  Campos 
Arruda, Aldo Malagoli e Nelson de Barros Pereira Júnior, Suplentes do Grupo B 
convocados para esta reunião, e o primeiro deles para ler o compromisso de 
posse, pedindo que os demais repetissem o texto.

Claudio Meira  Campos Arruda -  Leu o Compromisso de Posse,  tendo sido 
acompanhado na leitura pelos demais.

Presidente  -  Declarou  empossados  no  cargo  de  Conselheiro  todos  os 
Associados antes relacionados. 

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  –  Além  da  inserção  em  ata  de  voto  de  pesar,  propôs  e  foi 
aprovado que o plenário reservasse um minuto de silêncio, em memória do 
ex-Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil, falecido no último dia 24. 

- É observado um minuto de silêncio.

Presidente  –  Submeteu  ao  plenário  e  foram  aprovadas  as  seguintes 
proposições: 1) votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho, subscrita 
pelo plenário como um todo, no sentido de consignar em ata votos de pesar 
pelo  falecimento  da  Sra.  Elfride  Ilse  Ozon,  esposa  do  Vice-Presidente  da 
Diretoria, Edgard Ozon; pelo falecimento da Sra. Espéria Veronesi Nápoli, mãe 
do Conselheiro e Assessor de Artes Cênicas, Hugo Nivaldo Napoli, desde logo 
informando sobre a Missa de Sétimo Dia; 2) de autoria do Conselheiro José 
Roberto Carneiro Novaes Júnior, pelo falecimento da Sra. Ida de Souza Vella, 
viúva de Sidney Vella, ex-Conselheiro e ex-Diretor; 3) de autoria da Primeira 
Secretária  Dulce  Arena  Avancini,  pelo  falecimento  da  Atleta  Benemérita 
Yolanda Ferraz e pelo falecimento de Maria Immaculada Frasca, mãe da Sra. 
Cleide Frasca Marrese e sogra do Diretor Adjunto de Higiene e Saúde Mário 
Marrese.  O  Sr.  Presidente  saudou  Conselheira  Nice  de  Lima,  que 
recentemente havia sido submetida a uma intervenção cirúrgica, mas que já 
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se encontrava em plenário, restabelecida. Em seguida, submeteu ao plenário 
e  foram  unanimemente  acolhidos  votos  de  pronto  restabelecimento  dos 
Conselheiros Adriano Amaral Resende, José Maria de Almeida Prado Netto, 
Ruy Sérgio de Azevedo Sodré, que também tinham se submetido a cirurgias. 
Submeteu  ao  Conselho  voto  de  louvor  de  iniciativa  da  Conselheira  Sílvia 
Schuster,  ao  Associado  Fernando  Mendes  Borin,  da  seção  de  Bocha, 
convocado para integrar a Seleção Paulista que disputará o 10º Campeonato 
Brasileiro de Seleções Juvenis (31/07 a 03/08/2003 – São Paulo/SP). Aprovado, 
tendo se associado à homenagem o Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti. 
Em nome da Mesa, apresentou e foi acolhida pelo plenário manifestação de 
congratulações  com  o  Conselheiro  Afonso  Jorge  Serzedo,  que  estava 
aniversariando  naquela  data.  Também  submeteu  ao  plenário  e  foram 
aprovadas  as  seguintes  proposições  de  votos  de  louvor:  1)  de  autoria  do 
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall,  à Diretoria do Banco BRADESCO, 
que atendeu a pedido de Associados, transferindo o  caixa eletrônico (BDN) 
antes localizado próximo à Sede Social para as proximidades dos prédios do 
CCR e Conjunto Desportivo “Henrique Villaboim”; 2) de iniciativa da Comissão 
de Esportes, a destaques esportivos da seção de Natação, conforme relação 
enviada com a convocação, a saber: ao Diretor Adjunto André Perego Fiore 
e  aos  Técnicos  Fernando Antonio Vanzella,  Arilson Soares  da Silva,  Alberto 
Bernardo Klar e Alberto Pinto da Silva e aos Atletas que se destacaram nas 
seguintes competições: Campeonato Brasileiro Absoluto – Troféu Brasil  – (Rio 
de Janeiro/RJ,  29/04 a 04/05/2003) e Campeonato Brasileiro Junior – Troféu 
Julio De Lamare – (São Paulo/SP,  28/05 a 1º/06/2003),  a saber: José Martin 
Meolans,  Gustavo  França  Borges,  Bruno  Bonfim,  Alan  Massao  Nagaoka, 
Stephan Eisenhauer Baptista, Paulo Maurício Silva Machado, Fernanda Nunes 
Alvarenga, Natália Dores Buso, Flávia Renata Delaroli Caziolatto, Flávia Neto 
de  Jesus,  Paula  Buracho  Rosas  Ribeiro,  Carlos  Alberto  Borges  Jayme,  Júlia 
Oliveira Pereira de Souza Leão, Talita Lima Ribeiro, Felipe Ferreira Lima, Tatiana 
Lemos  de  Lima,  Lucas  Vinícios  Yokoo Salatta,  Renato  Guimarães  Gueraldi, 
Tatiana Cardoso de Freitas Gama, Natália de Mesquita Busso,  Juliana Silva 
Berlanga, Karine de Boni Volpe, Leonardo Jorge Soares Costa, Daniel Novak, 
Renato Yuji Okamoto, Guilherme Girardi Cutovoi, Jonas Cottini Salgado, Mayra 
Roberti  de Siqueira, Camila Barbosa Corrêa, Fernanda Palo Prado, Gustavo 
Batista Chagas, Jorge Augusto M. de Azevedo, Aline Aparecida Savieto; 3) de 
iniciativa da Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, à Conselheira Beatrice 
Mira  Chrystman,  primeira  colocada  no  ranking  mundial  de  Tênis,  pelos 
campeonatos conquistados em 2002 e no início de 2003, categoria Damas – 
50 anos, tendo se associado à homenagem o Conselheiro Gilberto De Luccia. 
Finalmente,  em nome da Mesa apresentou votos  de louvor  a todos os Srs. 
Conselheiros, pois o Conselho Deliberativo estava comemorando naquele dia 
sua Qüingentésima Reunião do Conselho Deliberativo - 500 Reuniões feitas em 
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prol e dedicação ao Esporte Clube Pinheiros.  Merecem um voto de louvor 
todos  os  Conselheiros,  muitos  que,  anonimamente,  têm  prestado  o  seu 
sacrifício,  o  seu trabalho,  seu conhecimento em prol  da causa do Esporte 
Clube Pinheiros. E realizar quinhentas reuniões é um fato que poucos clubes, 
ou  quase  nenhum  neste  país  já  comemorou.  Parabéns  a  todos  os  Srs. 
Conselheiros.

Primeira Secretária - Colocou à disposição dos Conselheiros na Secretaria, o 
relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação  Orçamentária)  de  junho/2003  e  o 
Balanço Patrimonial do Clube em 30/06/2003. Informou que o Sr. Presidente 
do Conselho, com fundamento no Art. 5º, II, combinado com Art. 11, II, ambos 
do  Regimento  Processual  Disciplinar,  após  diligências  determinou  o 
arquivamento  do  Registro  de  Ocorrência  nº  207/03,  de  interesse  do 
Conselheiro  Oswaldo  Luiz  Coelho  Martins  Pereira.  Informou  sobre  o 
recebimento das seguintes cartas da Diretoria: 1) sobre o cancelamento do 
Curso  de  Mosaico  divulgado  na  edição  de  julho  da  revista  Pinheiros;  2) 
comunicando que a Presidência esclarecerá diretamente ao interessado os 
questionamentos do Conselheiro Nelson da Cruz Santos no item “A Voz do 
Conselheiro” da reunião de 16/06/2003; 3) informando que o Sr. Nelson Luiz 
Scotti  de  Moraes  declinou  do  cargo  de  Diretor  Adjunto  da  Gestão  da 
Qualidade e Processos Organizacionais, por motivos pessoais; 4) em resposta 
à manifestação da Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves no item “A Voz 
do Conselheiro” da reunião de 16/06/2003, no sentido de que durante o mês 
de junho a  piscina externa de  Pólo  Aquático  permaneceu disponibilizada 
para uso dos associados; e que, em julho, mesmo com as obras de troca de 
seus filtros, continuaria aberta para uso.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Propôs voto de louvor à Associada Juliana 
Maria  Vella,  tenista  que  competiu  pelo  Clube  em  inúmeros  torneios, 
recentemente aprovada em concurso e, aos 24 anos de idade, integra um 
importante cargo na Procuradoria Geral do Estado. Também propôs voto de 
louvor ao Associado John Herbert, Ator reconhecido pelo seu trabalho, que 
recentemente completou 50 anos de profissão. Aprovado.

Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de pesar pelo falecimento do ex-
Conselheiro  Antonio  Teixeira  Lopes  -  o  Teixeira,  Associado  que  ajudou  a 
escrever a história do Futebol no Clube, tendo trazido para cá o Campeonato 
Interno, que até hoje é um sucesso. Associou-se ao voto de pesar já aprovado 
pelo falecimento do ex-Presidente Sergio Fuchs Calil, “a quem eu tive a  honra 
de tê-lo como meu Vice-Presidente, um homem com uma dedicação ímpar 
ao Clube, que além de tudo aquilo que ele fez ao nosso Clube, como além 
da Presidência que ele exerceu nos últimos dois anos, mais, na qualidade de 
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Vice-Presidente,  coordenou  os  Festejos  do  Centenário  do  Clube,  que 
passaram para a nossa história como um festejo fantástico, eu queria fazer 
dois registros muito especiais, para deixar aqui marcado o que Calil pensava 
que  deveria  ser  o  nosso  Clube.  Ele  foi  um  dos  coordenadores  do  Fórum 
Pinheiros 2000, em 1994, já olhando como seria o futuro do nosso Clube. E na 
qualidade  de  Presidente  coordenou  o  Fórum  Pinheiros  Futuro,  jogando, 
pensando, imaginando o nosso Clube para os próximos 30, 40 e 50 anos. Eu 
queria até aproveitar, com a presença aqui da Irene, que é sua esposa, para 
fazer  com  que  este  registro  ficasse  nos  nossos  Anais,  porque,  sem  dúvida 
nenhuma,  será  um  homem  reconhecido  pelo  seu  trabalho,  pela  sua 
dedicação ao nosso querido Clube.”. Votos aprovados.

Mário  de  Britto  Pereira –  Manifestou-se  lendo  documento  recebido  pelos 
Associados a respeito do prematuro falecimento, aos 59 anos, do Conselheiro 
e  Ex-presidente  do Esporte  Clube Pinheiros,  Sergio  Fuchs  Calil,  ocorrido  há 
pouco mais de duas semanas, depois de ter travado uma longa luta de 70 
dias pela vida, numa U.T.I. do hospital e não resistir as conseqüências de um 
gravíssimo infarto que o acometeu, quando ainda no exercício da Presidência 
da Diretoria do nosso Clube, documento este firmado pelos diretores e seus 
colaboradores  que  com  ele  atuaram,  reconhecendo  sua  capacidade  e 
dedicação ao Clube.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Propôs voto de congratulações com a 
atual Diretoria, por ter enviado correspondência aos Conselheiros no último 
dia 10 de julho, transmitindo a real situação do Clube com relação ao IPTU, no 
período de 1997 a 2003. Citando detalhes do texto, disse que mencionada 
correspondência,  altamente  tranqüilizadora,  na  realidade  reproduzia  de 
forma sucinta os esclarecimentos que a Diretoria anterior havia publicado na 
Revista de outubro/2002, os quais então leu. 

Presidente – Interrompeu o orador, lembrando-o sobre o objetivo desta parte 
da reunião e pedindo que o mesmo não tratasse de matéria de Várias no 
Expediente,  evitando abrir  oportunidade de algum Conselheiro,  depois  do 
orador, querer discutir o assunto.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Esclareceu  que  sua  intenção  era 
enfatizar a importância da manifestação da atual Diretoria, por tratar-se do 
reconhecimento da situação vista agora pelo lado de dentro.  Finalizando, 
disse  que  se  quisesse  criar  algum  constrangimento  para  a  atual  Diretoria, 
mostraria  a  posição  atual  de  débitos,  que  havia  obtido  naquele  dia  na 
Prefeitura, que apresentava um débito de valor superior a 14 milhões de reais; 
mas que não é inconseqüente, pois, na realidade, essa posição da Prefeitura 
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estava equivocada, porque, como já havia sido esclarecido anteriormente, 
apesar  das  providências  administrativas  que  foram tomadas  pela  Diretoria 
anterior,  com inegáveis  resultados positivos,  a atualização do cadastro,  no 
sistema informatizado da Prefeitura, com a retificação dos valores cobrados, 
deverá ocorrer somente por ocasião da baixa definitiva de cada cobrança. 
Ou seja, o que o Sr. Presidente falou agora é verdade, e eu me congratulo.

Carlos  Roberto Sá de Miranda Bório –  Propôs votos  de louvor  a atletas  da 
categoria Masters da Natação, que em abril  último conquistaram títulos no 
Clube Hípico de Campinas, na Sociedade Hípica de Campinas, dentre eles 
Antonieta  Gonçalves,  recordista  sul-americana,  Alfredo  Jacob,  que 
conquistou  o  título  paulista,  Krista  Koberle,  o  ex-Conselheiro  Frederico 
Guilherme  Menke  Junior,  Carlos  Alvarez,  Lilian  Pessoa,  Peter  Schutz,  Lília 
Almeida e  John Herbert  Júnior,  sob a  competente  orientação do Técnico 
Alberto  Taba.  Propôs  voto  de  congratulações  com  o  Associado  Cláudio 
Franco  Zuccolo,  que  aos  50  anos  de  idade  participou  da  Maratona  das 
Areias,  no  Deserto  do  Saara,  competindo  durante  6  dias  consecutivos, 
percorrendo 243 Km; o único brasileiro participante da competição. Dando a 
conhecer a importância da instituição, da qual faz parte, juntamente com 
Laís  Lima,  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura, 
Osvaldo Lopes Fiore, Fernando Teles Ribeiro e Antonio de Alcântara Machado 
Rudge, congratulou-se com o Panathtlon Clube de São Paulo, pela passagem 
do seu 29º aniversário de fundação, que seria comemorado no Clube Espéria 
no dia 06 de agosto. Propôs voto de pronto restabelecimento e pediu que os 
amigos orassem pela recuperação da saúde do Associado Renato de Souza, 
que naquele dia havia sido internado no Hospital das Clínicas em estado um 
tanto quanto preocupante. Votos aprovados.

Pedro Antonio Lousan Badra – Propôs voto de congratulações com o Diretor 
de Promoções Sociais e com a Diretoria, em virtude de informação veiculada 
em expediente de 14 de julho, sobre o resultado da Festa Junina/2003. Nesse 
demonstrativo  consta  que  em  1999  houve  um  resultado  negativo  de 
R$120.000,00,  numa  receita  de  R$256.000,00;  em  2000,  numa  receita  de 
R$400.000,00, houve um resultado negativo de R$19.000,00; no ano de 2001, 
numa receita de R$411.000,00, houve um resultado negativo de R$34.000,00; 
em 2002,  numa receita  de R$399.068,00,  houve  um resultado negativo  de 
R$34.633,00. E neste ano, numa receita de R$549.103,00, houve uma receita 
positiva de R$20.455,00. Comentou que pela primeira vez via esses resultados 
assinados pelos Gerentes Social e Cultural, de Contabilidade, Financeiro e de 
Controle, de Contabilidade e Financeiro de Controle, ao passo que nos anos 
que deram prejuízo ninguém assinou. 
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Presidente – Apenas para manter coerência, interrompeu o orador, pedindo-
lhe que não abordasse matéria de Várias no Expediente.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra –  Também  se  congratulou  com  o  Diretor 
Financeiro,  Fernando  Silva  Rohrs,  que  pela  primeira  vez  apresentou  um 
balanço com superávit,  demonstrando que só depois  de uma ação muito 
drástica, um trabalho muito perseverante, conseguiu pelo menos endireitar ou 
fazer  com  que  a  curva  descendente  passasse  a  ascendente.  Votos 
aprovados.

Cláudio Damasceno Júnior – Associou-se ao voto de pesar antes aprovado, 
pelo recente falecimento da Atleta Benemérita Yolanda Ferraz.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Presidente –  Esclareceu  que havia  seis  Conselheiros  inscritos,  mas  que,  de 
acordo com o Regimento, apenas os quatro primeiros poderiam se manifestar 
neste item.

Marcello Moraes Barros de Campos – Congratulou-se com a Diretoria, pelo 
fato  de  ter  afastado  27  não  sócios  que  freqüentavam  a  seção  de  Pólo 
Aquático Máster.  Comentou que a medida gerou certa polêmica,  no seu 
ponto  de  vista  desnecessária,  inclusive  com  alguns  e-mails  pouco 
desagradáveis.  Eram  não  sócios  que  freqüentavam,  contumaz  e 
reiteradamente, as piscinas, inclusive em dias de fins de semana, no período 
de sol, atrapalhando o uso das piscinas externas pelos Associados. Disse que 
ele, orador, foi pessoalmente prejudicado por essa situação em determinada 
ocasião. Solicitou à Diretoria que estendesse essa medida moralizadora, com 
relação a eventuais Masters que freqüentem outras seções esportivas, para 
que,  futuramente,  no  momento  apropriado,  analise  a  possibilidade  da 
eventualidade de se voltar a ter não associados praticando esportes dentro 
do Clube. Então. Finalizando, disse que sempre acreditou na honestidade do 
atual Presidente da Diretoria, na sua condução na gestão do Clube, pois já 
tivemos  esta  experiência  anteriormente.  Aprovado o  encaminhamento  do 
requerimento à Diretoria.

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Ressaltando hoje a grande preocupação é não 
diminuir a arrecadação em decorrência da redução do número de sócios, 
que  não  estão  sendo  repostos  na  mesma  quantidade,  propôs  que  os 
descontos na taxa de transferência, para parentes até quarto grau, sejam os 
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mesmos dados a pais e filhos de sócios. Disse que com tal medida estar-se-ia 
aumentando o número de contribuintes,  mantendo a família pinheirense e 
não  desvalorizando o  título.  Aprovado o  encaminhamento da  proposta  à 
Diretoria.

Wilma  Gonçalves -  Agradeceu  ao  Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de 
Alcântara  Machado  Rudge,  por  ter  autorizado  a  utilização  da  piscina 
aquecida externa durante o inverno. Pediu que no recinto da piscina olímpica 
fosse  colocado um relógio  maior,  com o logotipo do Clube em tamanho 
adequado,  possibilitando  melhor  visualização  da  hora  nos  diversos  pontos 
daquela  dependência.  Explicou  que,  além  de  ser  pequeno,  no  relógio 
existente  bate  sempre  um foco,  ou  de  luz,  ou  de  sol,  o  que  atrapalha  a 
visibilidade. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Vicente  Mandia –  Demonstrou  satisfação  por  estar  participando  da  500ª 
Reunião do Conselho Deliberativo,  e o seu lamento pela ausência de seu 
amigo  Sergio  Fuchs  Calil,  aproveitando  para  externar  condolências  à 
Conselheira  Irene  Sinkus  Calil.   Disse  que  uma  das  preocupações  que  o 
afetam com relação ao Clube, é a questão dos honorários dos advogados 
que atuaram na causa do INSS, acreditando que a Diretoria deverá tomar 
providências para que essa causa seja levantada e acertada de forma que 
não cause prejuízos ao Clube, que os honorários sejam pagos de uma forma 
não como a convencionada, de 3% sobre o valor da causa, porque, na sua 
opinião, não houve causa. A causa acabou; ficou restrita, como havia dito o 
Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro na reunião anterior. Requereu 
à  Diretoria  que  nada  demais  aconteça.  Simplesmente  que,  antes  do 
pagamento, seja feita uma ciência prévia. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 499ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
16 de junho de 2003.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pediu retificação da ata para constar no 
final  de  seu  pronunciamento  no  Expediente,  quando  propôs  voto  de 
congratulações  com a nova Diretoria,  “...esclarecendo a real  situação do 
Clube  junto  ao  INSS,  procurando  tranqüilizar  o  corpo  associativo  e 
confirmando o que a Diretoria anterior  já havia esclarecido. O tempo é o 
senhor da razão”.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri -  Propôs  retificação  na  quarta  linha  do 
esclarecimento prestado pelo Sr. Presidente do Conselho sobre a questão do 
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INSS – pág. 13, pois constou que o Clube já tinha depositado “... 309 milhões 
....”.  (De acordo com o videoteipe da reunião, o Sr.  Presidente disse:  trinta 
milhões).

Francisco Carlos Collet  e Silva –  Propôs que no seu aparte ao Conselheiro 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, ainda no item sobre o INSS, que, ao invés 
de “advogados que têm estado ...” fosse corrigido o termo para “advogados 
que têm instado ...”.

Presidente – Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada com tais 
retificações.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-11/2003,  referente  à  proposta  da 
Diretoria de concessão de título de Sócio Benemérito ao Conselheiro 
Efetivo  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  ex-Presidente  do  Conselho 
Deliberativo.

Sérgio  Vergueiro – Testemunhou  em  favor  do  amplo  merecimento  do 
acolhimento da proposta, dando seu depoimento pessoal, considerando que 
a contribuição do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho ao Esporte Clube 
Pinheiros  é  sobejamente conhecida e  registrada.  Mas  alguns  detalhes  são 
importantes e trazem as cores reais e a ênfase do espírito pinheirense que o 
José Edmur tem, o nosso Muca. Uma das maiores preocupações que eu tive, 
quando eleito por esta Casa para ocupar a Presidência do Conselho residia 
no fato da necessidade inadiável da atualização institucional do nosso Clube, 
face aos reclamos da sociedade. O Estatuto já vigia há mais de vinte anos e 
havia  uma  necessidade  premente  de  revê-lo.  Esses  trabalhos  já  haviam 
começado em gestões anteriores, desde 1981, quando presidia a Mesa o Dr. 
Rubens Catelli.  Já havia sido nomeada uma Comissão Especial  de Revisão 
Estatutária, sob a Presidência do saudoso Gerson de Oliveira, como Secretário 
o  saudoso  Jorge  Camargo,  e  como  membros  Antonio  Guerra,  Arthur 
Magalhães Andrade, Ayr de Araújo, Nelson Russo e Oswaldo Baldi, vivos todos 
em nossa memória. Estávamos em 1989 e havia necessidade de colher todos 
esses  subsídios,  que  desde  1981,  por  sucessivas  Comissões,  vinham  sendo 
coletados,  discutidos,  analisados  para a atualização do Estatuto.  Antes de 
tomar posse, creio que até antes da própria eleição, telefonei ao Muca e 
pedi que ele viesse conversar comigo. E disse a ele da minha preocupação, 
que  se  eu  fosse  eleito,  essa  necessária  atualização  institucional  iria  cair 
justamente na Presidência do único Presidente não advogado do Conselho 
Deliberativo. E que, portanto, eu precisava ter a segurança de que poderia 
contar  com  a  colaboração  de  alguém  que  vivesse  o  Pinheiros,  que 
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conhecesse  o  Pinheiros,  que  soubesse  além  da  letra  o  espírito  da  nossa 
associação, para coordenar uma Comissão de Atualização Institucional, não 
apenas atualização do Estatuto, que é o primeiro passo, mas a atualização 
de  todo  o  arcabouço  institucional  do  Esporte  Clube  Pinheiros,  Estatuto, 
Regimentos,  que  refletisse  e  fosse  consentânea  com  a  realidade  social 
daquele  momento.  O  Muca  aceitou  esse  encargo.  Em  10/05/1989,  meu 
primeiro  ato como Presidente foi  nomear  uma Comissão para Atualização 
Institucional,  sob  a  presidência  de  José  Edmur  Vianna Coutinho.  E  com a 
missão  de  recolher  todo  esse  repositório  de  estudos  prévios,  ordená-los, 
consultar  todas as  Comissões  Permanentes,  consultar  a Diretoria  e produzir 
uma peça que fosse um projeto a ser discutido por esta Casa, de atualização 
institucional. Essa Comissão reuniu-se semanalmente durante dois anos, para 
realizar esse trabalho. E concluiu com uma peça, que foi encaminhada a esta 
Casa, pela Diretoria e pela Presidência da Mesa do Conselho. Esta Casa deu 
a demonstração do que realmente ela é, o que ela sempre foi e o que é até 
hoje, com uma dedicação total, gratuita ao Clube. Porque nós nos reunimos 
em 38 reuniões, porque havia necessidade de duas sessões para discutir uma 
mudança  estatutária,  e  foram  feitas  em  duas  sessões  permanentes, 
evidentemente, num total de 93 horas e 30 minutos de debates. Mas, calcado 
nesse  trabalho  da  Comissão  presidida  pelo  José  Edmur  Vianna  Coutinho, 
permitindo que, democraticamente, com toda prudência e com a grandeza 
que  o  Esporte  Clube  Pinheiros  merece,  pudéssemos,  então,  em 
setembro/1991, aprovar a redação final do Estatuto até hoje vigente. E esses 
dados eu estou lendo aqui nesta publicação do Estatuto, porque achei justo 
registrá-los  naquela época,  para que pudesse,  no futuro,  servir  de subsídio 
para  momentos  como  estes,  onde  uma  homenagem  merecida,  uma 
homenagem  conquistada  pela  dedicação,  pelo  espírito  pinheirense  seja 
alicerçada e seja trazida à nossa memória, porque sempre tive, esta Casa 
teve,  o  Clube Pinheiros  tem um incomparável  sócio  dedicado ao  Esporte 
Clube Pinheiros, que é José Edmur Vianna Coutinho. Portanto, eu vou votar 
com a maior das satisfações e com a maior convicção de que nós estamos 
prestando uma homenagem merecida e exemplar.

Sílvia Schuster – Fazendo referência ao currículo do homenageado, ressaltou 
o  valor  que  Muca  teve  para  o  nosso  Voleibol,  pois  sempre  empunhou  a 
Bandeira do Pinheiros na torcida, acompanhou o Voleibol Feminino, muitas 
vezes deixando de lado coisas mais importantes, para aplaudir 2 torcer. Eu 
queria  também  que  Muca  soubesse  que  todos  os  voleibolistas  estão 
apoiando o título que ele está recebendo hoje. 

Roberto Luiz Pinto e Silva - Defender a concessão deste título que está sendo 
proposto  ao  Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho  é  fácil.  Fácil  e  ao 
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mesmo  tempo  ficamos  muito  orgulhosos  de  poder  participar  dessa 
concessão.  Estou  muito  à  vontade para defendê-la,  porque Muca é meu 
amigo pessoal há mais de quarenta anos. Mas nem por isso, durante toda 
existência no Conselho, tivemos posições políticas iguais. Nunca deixamos de 
ser  amigos,  mas,  em  diversas  ocasiões,  tivemos  posições  políticas 
absolutamente contrárias.  Isso tudo mostra a personalidade do José Edmur 
Vianna Coutinho,  que eu gostaria  de enfatizar.  Ele  sofre algumas injustiças 
daqueles que não o conhecem como eu, por exemplo, achando que é uma 
pessoa  truculenta,  mas  isso  é  totalmente  injusto.  Muca  é  uma  pessoa 
autêntica,  que  defende  os  seus  princípios  com  unhas  e  dentes.  Ele  não 
confunde as coisas. É capaz de brigar por aquilo que acha justo, que acha 
decente.  E  o  Clube,  neste momento,  está tendo oportunidade de retribuir 
com  esta  concessão.  Pelo  simples  fato  daquilo  que  o  Conselheiro  Sérgio 
Vergueiro  expôs,  já seria  meritório  conceder  este título.  Muitos  acham que 
pelo fato de ter  sido Presidente do Conselho Deliberativo é o motivo para 
receber esta concessão. Eu, como ex-Presidente, acho que isso não basta. E o 
Muca demonstra claramente, no seu posicionamento do dia-a-dia, que ele é 
um elemento que defende os seus princípios como poucos. Alguns acham 
que ele  exerceu  a  Presidência  do Conselho Deliberativo  com truculência. 
Absolutamente  equivocado  quem  pensa  dessa  forma.  O  problema  da 
administração do Conselho Deliberativo, através dos seus Presidentes, o que 
existe é uma personalidade diferente de cada um; uma certa flexibilização 
que cada Presidente  subjetivamente  concede.  Eu  posso  dar  um exemplo 
agora com o Presidente Sérgio Vergueiro. Aliás, o Presidente Sergio Lazzarini.

Presidente -  O  senhor  muito  me  honra  em  me  confundir  com  o  ilustre 
Conselheiro.

Sérgio Vergueiro - Muito obrigado.
 
Roberto Luiz Pinto e Silva - O Presidente hoje deu um exemplo da flexibilização 
que  estou  querendo  expor.  Dois  Conselheiros  utilizaram  a  palavra  e  se 
desviaram um pouco do Expediente. O Presidente Sergio, na hora que julgou 
oportuno, corrigiu essa pequena distorção. Como faria o José Edmur Vianna 
Coutinho? Dentro da personalidade dele, e daqueles que o chamavam de 
ditador, de austero, simplesmente cortaria evidentemente a palavra de quem 
estivesse se desviando do Estatuto e do Regimento. Isso é um defeito? Não 
estaríamos  errados  nós,  que  somos  flexíveis,  subjetivamente?  José  Edmur 
Vianna Coutinho tinha os seus princípios e os defendia com unhas e dentes. 
José Edmur Vianna Coutinho é uma pessoa autêntica. A partir do momento 
em que entender que deva mudar o seu ponto de vista, como já o fez várias 
vezes, ele simplesmente assume essa postura com dignidade e consciência 
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que o faz merecer, neste momento, que unanimemente lhe concedamos este 
título.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Com base no Art. 74 do Regimento Interno 
da Casa, propôs e foi aprovado que se realizasse votação simbólica.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, resolveu o plenário, por  unanimidade de 
votos, conceder de título de Sócio Benemérito, ao Conselheiro Efetivo  José 
Edmur Vianna Coutinho.

Item 4 - Apreciação do processo CD-12/2003, referente ao pedido formulado 
pela Diretoria, de autorização para utilizar recursos do Fundo Especial 
para manutenção e reforma das piscinas externas,  adaptação do 
Ginásio de Yoga e contratação de consultoria em arquitetura.

Sérgio Vergueiro – Cumprimentou a Comissão de Obras, que, em seu parecer, 
deixou clara a necessidade de ser feita licitação para as contratações, e que 
estas, por notória especialização, devem ser tratadas, como é o escopo da 
existência do dispositivo que as regulamentam, como exceção. É muito raro 
que haja realmente um ambiente para notória especialização. Portanto, muito 
pertinente e importante a recomendação da Comissão de Obras, para que a 
contratação de serviços de assessoria em Arquitetura sigam as normas através 
do convite de diversos profissionais, para que sejam cotejados os seus currículos 
técnicos,  além da  parte  de  honorários,  mormente  quando  os  Conselheiros 
receberam, juntamente com a convocação, manifestação também elogiosa 
do Conselho Fiscal,  apontando problemas em contratações  feitas  sob esta 
égide que deve ser sempre de exceção e nunca de regra, por contratação 
em notória especialização.  Se isto se torna regra,  isso transcende,  recende, 
cheira a compadrio, e não deve existir isso na gestão de recursos como os do 
Clube.  Acolheu  como  proposta  que  fosse  a  matéria  aprovada,  com  as 
observações  da  Comissão  de  Obras  sobre  a  forma  da  licitação  para  a 
contratação dos serviços de assessoria.

Pedro Antonio Lousan Badra - Também entendeu muito válidas as observações 
da Comissão de Obras. E mais, sugeriu que nos convites a serem feitos para a 
contratação desse profissional constem, além do currículo, os acervos técnicos. 
Explicou que existe o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, 
que obriga o profissional que executa determinada obra, serviço ou projeto, a 
recolher  a  anotação  de  responsabilidade  técnica.  Posteriormente,  essa 
anotação de responsabilidade técnica é conferida pelo acervo técnico, em 
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que o órgão comprova efetivamente o trabalho executado, com o contrato, 
com o atestado, de tal sorte que aquele acervo técnico demonstra para toda 
a sociedade que efetivamente aquele profissional está apto a executar essas 
obras. Colaborando neste ponto de contratação e de convite relativos a obras 
e  a  projetos,  sugeriu  que  constasse  a  necessidade desses  profissionais,  que 
eventualmente venham a fazer trabalhos para o Clube, apresentarem os seus 
acervos técnicos, demonstrando até notório saber, se assim o for considerado 
pelo contratante. Quanto à observação da Comissão de Obras, no sentido de 
que os subsídios fornecidos pela Diretoria contemplam reformas e adaptações 
no ginásio de Yoga, e que em suas apreciações a respeito sugeriu à Diretoria 
de Patrimônio  que desenvolva com mais  detalhe  o  referido  projeto  e  suas 
devidas especificações técnicas, disse o orador ter entendido que o Diretor de 
Patrimônio Durval Vieira de Souza Neto foi  bastante claro e transparente, ao 
solicitar esse estudo, dando uma ordem de grandeza, o que ele pôde fazer 
para justificar o valor. E, posteriormente, ao se contratar o projetista e se fazer 
um plano preliminar, depois um básico, o orçamento básico teria condição de 
mostrar esses valores, mesmo que sejam em torno de R$ 90 mil, à Comissão. 
Entendeu que  a  matéria,  portanto,  estava  perfeita  e  louvou  a  postura  da 
Diretoria. Ela não pegou dinheiro sem pedir, como faziam em tempos passados, 
mas  veio  ao  Conselho,  mostrou  o  que  deveria  eventualmente  custar,  e 
posteriormente apresentará esses dados ao Conselho, com certeza, passando 
pela Diretoria, pela Comissão de Obras. Defendeu a liberação dos valores, nas 
condições  solicitadas.  Finalmente,  pediu  ao  Diretor  de  Patrimônio  que  não 
justificasse  os  estudos  aprovados  de  Edo  Rocha,  Rocco  Associados  e  MBB 
Associados,  porque não tinham sido feitos  conforme a boa norma que um 
convite deveria. Deveria haver, sim, a notória especialização comprovada pelo 
acervo técnico. 

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr.  Presidente,  o plenário,  autorizou a 
Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial no valor de R$ 163 mil, para fazer 
face às  seguintes  despesas:  1)  R$  53  mil  para  manutenção e reforma das 
piscinas externas; 2) R$ 90 mil para adaptação do Ginásio de Yoga; e 3) R$ 20 
mil  para  a  contratação  de  consultoria  em  arquitetura;  incorporando  à 
autorização as recomendações constantes do parecer da Comissão de Obras 
nº 02/2003, de 17/07/2003.
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Item 5 - Apreciação do processo CD-13/2003, referente ao pedido formulado 
pela  Diretoria,  de  autorização  para  utilizar  recursos  do  Fundo  de 
Emergência  para  realizar  reformulação  administrativa  no  setor  de 
Bares e Restaurantes.

Presidente – Não havendo oradores inscritos, declarou encerrada a discussão 
e submeteu a matéria ao plenário.

Deliberação:
O  Conselho  resolveu  autorizar  a  Diretoria  a  utilizar  recursos  do  Fundo  de 
Emergência no valor de R$ 160 mil, para realizar reformulação administrativa no 
setor  de  Bares  e  Restaurantes,  obrigando-se  a  incluir  em  sua  previsão 
orçamentária  para  2004,  a  reposição  daquilo  que  for  gasto  com  a 
reformulação  ora  proposta;  criar  conta  específica  no  Plano  de  Contas  de 
Restaurantes,  em  2003,  denominada  Fundo  Especial  de  Reformulação 
Administrativa,  para a apropriação dos referidos dispêndios;  provisionar esta 
conta no montante solicitado de R$ 160 mil; e reintegrar o saldo remanescente 
da conta acima, no final de 2003, no Fundo de Emergência.

Item 6 - Eleição para complementação de mandato do cargo de Presidente 
da Comissão Permanente de Veteranos, a ser exercido até o mês 
de  maio  de  2004,  em  face  da  eleição  do  titular  para  a  Vice-
Presidência da Diretoria.

Presidente – Não havendo oradores inscritos, declarou encerrada a parte de 
discussão. Lembrou que existem no  Conselho dois precedentes a respeito de 
votação  de  complementação  de  mandato  e  Presidente  de  Comissão,  o 
primeiro deles de 1989, para o cargo de membro da Comissão e Sindicância, 
quando  foi  eleito  o  Conselheiro  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda,  e  a 
Resolução  nº  6/96,  quando  o  Conselho  elegeu  o  Conselheiro  Frederico 
Guilherme Menke Júnior, em substituição ao Conselheiro Antonio Guerra, que 
havia falecido. Explicou que ambas as Resoluções registram precedente de que 
quando existe um único candidato, não há necessidade de fazer votação, e o 
Presidente pode submeter ao Conselho a votação por aclamação. Portanto, 
usando desses  dois  precedentes,  consultou  o  plenário,  que concordou que 
fosse feita a votação por aclamação.

Deliberação:
Realizada  eleição  por  processo  simbólico,  foi  eleito  o  Conselheiro  Zarath 
Maggiorini  de  Jesus  Glass,  para  complementar  o  mandato  do  cargo  de 
Presidente da Comissão Permanente de Veteranos, a ser exercido até o mês 
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de maio de 2004, o qual foi em seguida empossado pelo Sr. Presidente do 
Conselho.

Item 5 - Várias.
Nelson  da  Cruz  Santos –  Lembrou  que  na  reunião  passada  havia  se 
manifestado, alertando sobre a prática de aulas e de outros procedimentos por 
associados, para outros associados, sem nenhuma regularização pelo Clube, 
tendo  recebido  uma  resposta  da  Diretoria,  informando  que  existe  uma 
Comissão que vem estudando formas de resolver problema tão complicado. 
Alertando  que  não  basta  regularizar  a  situação  dos  atuais  praticantes 
irregulares, passando-os a professores regulares. Disse que a forma mais lógica, 
transparente  e  organizada,  seria  que  em  cada  seção  esportiva  esses 
associados, profissionais que prestam serviços profissionais, às expensas da lei se 
organizem em firmas ou cooperativas e, então sim, essas empresas participem 
das licitações para praticar a sua atividade profissional frente aos associados. 
Se mantida a condição individual, seguramente amanhã existirão outros e isso 
será interminável. Não significa que na forma de empresa ou de cooperativa 
isso não possa acontecer, mas, seguramente, será uma abertura para esses 
sócios que dão aula na Natação, Tênis, Boliche, Fitness, e ocupam espaços e 
horários indevidos dos demais associados, passem a prestar esses serviços em 
horários pré-determinados, empresa organizada, que participou e ganhou a 
concorrência e  agora presta  serviços  como associados.  Porque,  no sentido 
inverso,  estar-se-á  ferindo o  Estatuto,  porque será  um associado  ganhando 
dinheiro dentro do Clube, por prática não autorizada. Pediu à mencionada 
Comissão que estude e crie  mecanismos  que impeçam que continue essa 
forma daninha de prejudicar os demais em proveito próprio. 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Representando o Conselheiro Nilson José 
Iasi que entende tratar-se de um dos mais operantes Conselheiros do Clube, 
Diretor de Campo nos seis anos anteriores, dentre outros trabalhos, responsável 
pelo  replantio  e  catalogação  de  cerca  de  500  árvores,  de  70  espécies 
diferentes, praticamente triplicando o patrimônio arbóreo existente, sem falar 
no projeto paisagístico de ajardinamento do lago,  do relógio  de flores,  do 
orquidário,  tudo  isso,  preocupando-se  exclusivamente  com  a  flora  e,  em 
conseqüência, com o bem-estar dos Associados – transmitiu a irresignação e 
tristeza do ex-Diretor, pelo fato de não ter conseguido impedir, em que pese às 
gestões feitas ao atual Diretor, que uma árvore de Pau Brasil, de cerca de cinco 
anos  de idade,  fosse  arrancada e substituída pela instalação de um caixa 
eletrônico  Bradesco  no  local,  junto  ao  prédio  do  CCR.  Comentou  que  o 
Conselheiro Nilson argumentou com o atual Diretor, que respondeu tratar-se de 
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local escolhido por exigência do próprio Bradesco, ao que o Conselheiro Nilson 
retorquiu:  “O  Clube  é  dos  sócios  e  não  do  Bradesco.  É  nosso  e  nós  que 
mandamos”. Acrescentou que o pior foi que, tendo procurado o Gerente do 
Posto do Bradesco da Sede Social, este foi informado que o local escolhido não 
era o ideal e que o próprio Banco não queria aquele lugar. Finalmente, que 
fazia aquele registro para que absurdos como este não se repetissem e que o 
patrimônio  arbóreo,  que  cresceu  e  que  foi  tão  bem cuidado nas  gestões 
anteriores  de  Sergio  Calil,  Cezar  Roberto  Leão Granieri  e  Arlindo  Machado 
Moura não viesse a ser a pouco e pouco dilapidado.

Anamaria  Andrade  Damasceno  –  Enfatizou  a  importância  de  se  gravar  as 
informações transmitidas aos Conselheiros, parabenizou o Conselho Fiscal que, 
juntamente com uma empresa de auditoria que contratou,  concluiu que o 
Clube  estava  tendo  um  prejuízo  muito  grande  com  a  Revista  Pinheiros. 
Ponderou que na difícil situação em que o Clube se encontra, é bom que se 
consiga fazer muita economia, sanando o problema que havia com a Revista. 
Em segundo lugar, referiu-se à constatação feita por intermédio de questão 
levantada pelo Conselheiro Badra, de que uma empresa foi contratada para 
fazer um projeto de novo estacionamento, e essa empresa apresentou seus 
pareceres antes da data prevista por direito, à revelia de haver uma Comissão 
constituída para estudar o problema de estacionamento. E foram pagas duas 
parcelas antes das datas pré-estabelecidas. Demonstrou seu contentamento 
com a transparência da nova Diretoria.

Antonio  Moreno Neto –  Na  qualidade  de  Vice-Presidente  no  exercício  da 
Presidência na gestão da Diretoria anterior, passou à Mesa um relatório sobre 
a contratação de uma empresa por notória especialização, solicitando que o 
mesmo fosse posteriormente distribuído aos Conselheiros.

Hugo Henrique Carraresi  Neto –  Esclareceu  que a árvore  de  Pau Brasil  foi 
replantada a  alguns  metros  de  distância  do antigo  local,  lembrando que 
existem  riscos  tirar  uma  árvore  de  um  local.  Aparteado,  respondeu  ao 
Conselheiro Alberto Antonio Pasacarelli Fasanaro que a conotação que este 
estava querendo dar era:  por que tirar uma árvore quando existem locais, 
onde  há  arbustos,  outros  pontos  que  podem  ser  utilizados, 
desnecessariamente.  É  mais  com relação ao  aspecto  do  risco.  Com este 
esclarecimento  que  o  senhor  fez  muito  bem,  de  certa  forma  minora  a 
situação, mas isso não significa o risco que essa árvore está correndo com 
esse transplante. Recomendou ao orador que quando fizer uma declaração 
junto ao Conselho, tome mais cuidado e se esclareça melhor sobre o que o 
vai falar. Em segundo lugar, temos gente competente o suficiente para saber 
como  se  deve  sangrar  uma  árvore  e  replantá-la  novamente,  inclusive 
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engenheiros agrônomos e várias pessoas no Clube, que estão acostumadas a 
lidar com esse problema.

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro –  Finalizando,  consignou  que  é 
desnecessária, despicienda e absurda essa transferência da árvore de local; 
porque  sempre  risco  existe.  Tendo  o  aparteante  insistido,  enfatizou  que 
quando se dirige ao Conselho sempre se preocupa em se esclarecer antes.

Tarcísio de Barros Bandeira – Ponderando que se aproxima o prazo para haver 
representatividade dos Associados na próxima eleição do Pinheiros, disse que 
pretendera lançar um desafio ao Presidente da Comissão Jurídica Francisco 
Carlos Collet e Silva e ao Presidente do Conselho Sergio Lazzarini, para que se 
formalizasse a proposta que encaminhou à Comissão Especial que estuda a 
mudança  do  sistema  eleitoral.  Explicou  que,  na  proposta,  levou  em 
consideração a necessidade de a eleição abranger a representatividade, o 
que vem sendo desrespeitado. Que levantou o número de pessoas que um 
Associado pode conhecer diretamente, para dar um pouco mais de peso à 
votação.  Foi considerada  também  a  necessidade  de  existir  alguma 
organização,  como  Chapa.  Leu  o  resumo  da  proposta  a  que  se  referia, 
dizendo esperar que se conseguisse transformá-la em termos regimentais: cada 
eleitor  terá  direito  a  sete  unidades  de  votos,  que  poderá  destinar  ou  a 
candidato ou a legenda; para um determinado candidato, o máximo que o 
eleitor poderá destinar é de uma unidade de voto; para a legenda, o eleitor 
poderá destinar as sete unidades de votos, menos o número de candidatos em 
que votou; poderá votar em qualquer número de candidatos, sendo que o 
peso de cada voto será de sete, dividido pelo número total de candidatos 
votados.  Com  relação  a  este  aspecto,  observou  que  a  complexidade  do 
cálculo seria de quem fosse elaborar o programa da eleição, pois, complexo 
ou não, o cálculo é exeqüível. Esclareceu que propunha o número mínimo de 
sete com o objetivo de manter alguma proporcionalidade entre o número de 
eleitos e a votação e manter o conceito de legenda. Observou que o sistema 
atual de votação é absurdo, arcaico e injusto, e que, a despeito de ter ouvido 
alguém dizer que não valia a pena inventar a roda, aduziu que a roda não foi 
inventada e sim, descoberta.

Francisco Carlos  Collet  e Silva (aparte)  – Agradeceu ao orador  pela gentil 
referência a ele, aparteante, dizendo também entender que o sistema eleitoral 
do Clube poderia ser modificado, de forma a aperfeiçoar a representatividade 
dentro do Conselho, dentro do critério de equiparar a potência de cada voto.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra –  Referiu-se  aos  resultados  da  Festa  Junina 
divulgados pela Diretoria, demonstrando que em 1999 tivemos 14.400 pessoas 
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presentes, e só foram vendidos 2.857 convites. Perguntou o que teria sido feito 
com os outros 12.000, e se não seria, por acaso, uma elevada quantidade de 
convites.  Disse entender que os gerentes que assinaram essas declarações 
deveriam  ter  apresentado,  no  passado,  esses  mesmos  números.  Em  1999, 
houve  um  prejuízo  de  R$  120  mil.  Em  2000,  tivemos  34.000  pessoas 
freqüentando o evento, e foram vendidos 5.000 convites. E na última festa, 
vieram 43.000  presentes  e  foram vendidos  8.505 convites,  dando um valor 
positivo. Em suma, esses gerentes deveriam apresentar também toda vez os 
pontos negativos, para que fossem bem administrados, em que pese existir 
hoje um outro enfoque. Passou a se reportar à Comissão de Obras, que vem 
estudando a  matéria,  pedindo  que ela  trouxesse  ao Conselho a  situação 
atual do lago do Clube, e quem foi o responsável pela execução da obra. 
Explicou que a construção do lago deu uma subpressão, isto é,  levanta o 
fundo,  e  essa  obra deve ter  tido um responsável.  O que não podemos é 
assumir esses erros. 

Presidente –  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de 
presença e declarou encerrada a reunião às 22 horas.

* * *

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  501ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada no dia 25 de agosto de 2003, com as retificações já dela constantes.

Amarílis Pacheco Orsi Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária em exercício Presidente em exercício

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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