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ATA  DA  548ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2007.

1) DATA E PRESENÇA
Dia dezesseis de abril do ano dois mil e sete, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e oitenta e um  Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda
Segundo Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima
Terceira Secretária: Nice de Lima

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do Hino 
do  Esporte  Clube  Pinheiros  (letra  e  música  do  saudoso Associado Francisco Roberto 
Pignatari).

- 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.
Presidente  –  A  par  de  registrar  a  presença  em  Plenário  de  ilustres  ex-Presidentes, 
consignou  que  naquela  data  era  comemorado  o  Dia  do  Presidente,  instituído  pelo 
Conselho Deliberativo em reunião de 29/08/2005 por proposta subscrita pelo Conselheiro 
Luiz Ernesto Machado Kawall e outros quarenta e nove Conselheiros; o mesmo dia da 
reinauguração do Memorial dos Presidentes, no Centro Pró-Memória “Hans Nobiling”. 
Submeteu ao Conselho e foram aprovadas as seguintes proposições: votos de pesar: 1) de 
iniciativa  da  Mesa  do  Conselho,  subscrito  pelos  Conselheiros  Carlos  Roberto  Sá  de 
Miranda Bório, João Gilberto Pacces e Cezar Roberto Leão Granieri, pelo falecimento do 
ex-Conselheiro Cléo Washington de Almeida; 2) de autoria da Conselheira Dulce Arena 
Avancini,  pelo  falecimento  da  nadadora  brasileira  Maria  Lencke;  cumprimentos: 
formulados pelo Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, Presidente do Centro Pró-
Memória “Hans Nobiling”, ao quadro associativo, pela inauguração do Monumento do 
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Atleta; votos de louvor: de autoria do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
aos 44 participantes da Meia Maratona da Corpore (São Paulo/SP – 15/04/2007): Adriana 
Santos Vianna, Alessandra Biselli Sacchetto, Anna Luisa Brant de Carvalho, Ary Lopes 
Cardoso, Carlos A C Silva, Carlos Eduardo Horta Warchavchik, Carlos H A R Catraio, 
Carolina Roxo Nobre Barreira, Catherine Worms, Fabio Rodrigues de Oliveira, Fernanda 
Brescia,  Fernão  Borba  Franco,  Flavio  João  de  Crescenzo  Filho,  Flavio  Ortuno, 
Guilherme Almeida, Igor Gallo Kalassa, Jeffrey Dean, João Batista Crestana, Jorge Zarif 
Netto, Karen Kornilovicz de Toledo Lara, Lucia Cerqueira Alves Barbosa, Luis Alberto 
F. de Sousa, Luiz Fernando B. Abrahão, Marcelo Bresser Pereira, Marcelo Fló, Marcio 
Martins Bonilha Filho, Marco Antonio Reali Taurisano, Marcos Bertucci Mahlmeister, 
Maria Beatriz Gabriel de Moraes, Maria Fernanda G. Isoldi, Marilia Formica Coimbra 
Rabello,  Marina Ivanov de  Sousa,  Mário  César  Schmitt,  Otto  Max Widmer,  Patrícia 
Cardoso de Almeida, Patricia Fonseca Nadais, Paulo Francisco Figueiredo, Ricardo de 
Oliveira Pini, Ricardo Pompilio S. Queiroz, Rosangela Raimunda Pereira Faria, Sergio 
Celestino da Silva, Sharon Ann Sulzbeck, Sonia Maria Farhat e Walter Lemmi.
Primeiro Secretário – Comunicou que o Sr. Presidente do Conselho, com fundamento 
no Art.  19,  III,  do Regimento Processual Disciplinar,  determinou o arquivamento do 
processo CD-27/2006, de interesse dos Conselheiros José Luiz Toloza Oliveira Costa e 
Ricardo  Coutinho  Carvalhal.  Informou  que  os  Associados  Ademir  José  Scarpin  e 
Edilberto Porto,  renunciaram à condição de Suplentes do Grupo B pelas Chapas Pra 
Frente  Pinheiros  e  Pinheiros  Sempre,  respectivamente,  ambos  para  concorrer  ao 
Conselho Fiscal nas eleições de 23/04/2007).

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Prestou homenagem póstuma à nadadora Maria 
Lenck, discorrendo sobre sua trajetória esportiva desde 1932. Sugerindo que o Clube 
decretasse luto oficial, a exemplo do Comitê Olímpico Brasileiro e do Clube de Regatas 
do Flamengo.

Wilma  de  Almeida  Gonçalves  –  Participou  que  pela  12ª  vez  a  equipe  de  Saltos 
Ornamentais conquistou o título de Campeã do Troféu Brasil, resultando na convocação 
de pinheirenses para a Seleção Brasileira que disputará os XV Jogos Pan-Americanos: 
Cassius  Duran,  Evelyn Winkler  e  Ubirajara  Barbosa.  Destacou o trabalho da técnica 
Cristina Guimarães e parabenizou a Secretaria de Esportes e o Diretor da Área, Arnaldo 
Luiz de Queiroz Pereira, pelo apoio proporcionado à modalidade.

Pedro Antonio Lousan Badra – Prestou contas das atividades da Comissão Especial de 
Coordenação  e  Controle,  por  ele  presidida,  preliminarmente  agradecendo  aos  seus 
companheiros de Comissão, Conselheiros Antonio Carlos Foschini, Caio Roberto Moraes 
Garcia  e  Jorge  Augusto  de  Albuquerque  Ehrhardt  e  Associado  Fernando  Márcio  de 
Almeida  Lima,  que  têm  realizado  um  trabalho  árduo  e  contínuo.  Informou  que 
apresentou à Presidência do Conselho relatório consubstanciado nos A.V.Os, no Balanço 
de  2006  e  na  proposta  orçamentária  que  se  transforma  em  orçamento  em  2006, 
concluindo que a principal falta verifica-se nos processos lilcitatórios, que não têm como 
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adendo  as  atas  de  homologação,  procedimento  que  entende  prejudicial  ao  Clube. 
Informou que o relatório  abrange  os  orçamentos  de  Custeio,  Investimento  e  Bares  e 
Restaurantes e o Plano de Ação da Diretoria.

Cleide  Frasco  Marrese  –  Associou-se  aos  cumprimentos  formulados  ao  quadro 
associativo  pela  inauguração  do  Monumento  do  Atleta,  elogiando  o  evento  e 
acrescentando  que  na  oportunidade  estiveram  presentes  Willy  Otto  Jordan,  João 
Gonçalves  e  Guilherme  Machado Kawall,  filho  do  falecido  ex-Presidente  Guilherme 
Kawall, grande incentivador do esporte. 

Mário  Lima  Cardoso  –  Falou  em  homenagem  ao  Club  Athlético  Paulistano,  que 
implementou  com  sucesso  a  modalidade  competitiva  de  Futsal,  constituindo  duas 
equipes, categorias juvenil e principal, com toda a infraestrutura necessária e comissão 
técnica; tendo disputado o Campeonato da Federação Paulista e a Copa Japan Airlines, 
conquistando o 5º e 2º Lugares, respectivamente. Propôs voto de louvor à Diretoria do 
clube  co-irmão,  sobretudo  em face  da  coragem em obter  parceria  com a  UNIP  e  a 
Prefeitura de São Bernardo do Campo. Votos aprovados.

José  Luiz  Toloza  de  Oliveira  Costa  –  Propôs  voto  de  louvor  ao  ex-Presidente  da 
Diretoria  Celso  Hahne,  pelos  vários  anos  de  dedicação  ao  Clube.  Justificando  sua 
proposição, disse que na última edição da Revista Pinheiros foi publicada matéria sobre a 
Pista de Atletismo, com comentários sobre quem foi Ícaro de Castro Mello e que depois 
de  17  anos  a  Pista  sofreu  a  mais  ampla  reforma já  executada.  Observou que  houve 
equívocos nessa publicação, considerando que a Pista foi inaugurada em 1977, portanto 
há quase 31 anos; em momento algum foi feita referência aos custos da obra; foi omitido 
o nome de um dos principais responsáveis construção dessa pista, o Conselheiro Efetivo 
Celso Hahne, e de alguns outros, como o Engenheiro Falcão Bauer, que executou a obra, 
bem como os Conselheiros da época. Voto aprovado.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva –  Falou pelas associadas que freqüentam as áreas 
femininas do Clube, solicitando sejam substituídos os armários dos recém-reformados 
vestiários do 3º andar do Conjunto Poliesportivo, indagando sobre a retirada dos antigos 
espelhos que eram grandes e de boa qualidade e das tomadas que eram úteis inclusive 
para o uso de secador de cabelos. Disse que as freqüentadoras da Sauna aprovaram a 
separação da parte de massagem da sauna propriamente dita, mas gostariam que também 
houvesse um centro de estética (Beauty Center), acumulando cabeleireiro e todas as áreas 
de  Spa  Day.  Lembrou  que  em 1988  um Conselheiro,  Dirceu  Bonturi  Pereira,  havia 
apresentado um projeto neste sentido. Recomendou que as associadas sejam convidadas a 
participar  e  possam colaborar,  com sua sensibilidade,  nos estudos que são realizados 
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previamente às reformas feitas no Clube. Talvez assim se possa evitar que obras tenham 
que ser refeitas. Ponderou que prédios como a Sede Social, o Poliesportivo, o Centro 
Cultural não devem ser destinados a atividades diversas de sua finalidade, de acordo com 
o interesse de cada Diretoria que assume o Clube. Também defendeu a necessidade de 
voltar a ter mais mulheres atuando, principalmente no Conselho, bem como nas várias 
Comissões Permanentes. Pediu que a próxima Diretoria considere o retorno da Comissão 
Especial Feminina, mas como caráter de Comissão Permanente, pois o Pinheiros dispõe 
de profissionais engenheiras, professoras e arquitetas que poderiam estar colaborando, 
emprestando  sua  sensibilidade  feminina  para  as  diversas  atividades.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Mário Lima Cardoso –  Mencionou artigo publicado no jornal Folha de São Paulo do 
dia 9 de abril, na coluna Painel do Leitor, assinado pelo Jornalista João Batista Natalli, 
intitulado José Serra e a música,  Opinião, pág. A2, que menciona a extinção do Quarteto 
de Cordas da cidade. Entendeu conveniente esclarecer que a menção ao Pinheiros não se 
trata do Esporte Clube Pinheiros, além de não ter sido extinto o Quarteto. Pediu que a 
Diretoria  verificasse  o  assunto  e  fizesse  a  correção  necessária.   Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Ronaldo de Miranda Amaral – Transmitiu solicitação de diversos associados para  que 
a Diretoria instale algum tipo de sinalização dentro do Clube, na esquina da Rua Hans 
Nobiling com a Rua Tucumã, para informar  a quem  se dirige à garagem, vindo da 
Marginal Pinheiros sentido Faria Lima, saiba  que a mesma   está fechada  para quem 
venha nesse caminho, evitando que  tenha que se deslocar até a entrada da garagem para 
descobrir que  naquele momento,só é permitida a entrada  de quem venha da  Faria Lima. 
Se não for possível, sugeriu que se deixe a entrada da garagem somente no sentido Faria 
Lima/Marginal. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Informou que recentemente a Comissão de Esportes se 
reuniu com a Vice-Presidência do Conselho e com representantes dos pais de atletas do 
Basquete,  com a  intenção  de  estreitar  os  vínculos  entre  os  pais  e  associados  com o 
Conselho, para desenvolver e aumentar os resultados dos esforços empreendidos tanto 
pelos  atletas  quanto  pelo  Clube.  Transmitiu  que  esses  pais  solicitaram  a  aplicação 
integral do Regimento interno do Departamento Esportivo e, se necessário, adicionando 
pequenas contribuições, que os próprios pais estariam dispostos a patrocinar. Informou 
que tanto a Comissão de Esportes como a Vice-Presidência do Conselho esclareceram 
dos  esforços  empreendidos  por  esse  órgão  no  sentido  de  desenvolver  os  esportes 
competitivos  e  recreativos  do  Clube,  bem como as  novas  propostas  e  idéias  que  se 
pretendem discutir a aprovar. Foi dito que 20% do orçamento do Clube é despendido 
com esporte competitivo, com o intuito de estimular a participação do associado, sendo 
certo que tal objetivo só poderá ser alcançado se o investimento focar prioritariamente as 
categorias de base.  Também foram informadas algumas dificuldades enfrentadas pelo 
Conselho para obter esclarecimentos sobre os resultados das deliberações e das políticas 
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adotadas  pela  Diretoria  Executiva.  Nessa  ocasião  chegou-se  à  conclusão  que, 
basicamente,  a  melhora  da  comunicação  entre  Conselho,  Diretoria  e  Associados 
envolvidos  com  o  Basquete  competitivo  poderá  modificar  qualitativamente  o  atual 
quadro da modalidade. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 547ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de 
março de 2007.

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

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-08/2007, referente ao  Relatório da Diretoria, 
balanço e  demonstração das contas de receita e  despesa do exercício de 
2006.

Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  –  Disse  que,  surpreendentemente,  o  quadro 
demonstrativo do Orçamento de Investimento (fls. 118) apresentava um valor realizado 
de R$7.000.000,00 realizado, isto é, 300% maior que o aprovado pelo Conselho. De fato, 
nas fls.  17 e seguintes,  relata a  Diretora,  de forma confessa,  a realização de obras e 
reformas não autorizadas pelo Conselho,  que importaram em valores expressivos,  em 
frontal desrespeito às normas estatutárias, regulamentares e regimentais. Ora, o Conselho 
não pode concordar com atos de gestão que ferem os princípios básicos estatutários e 
regulamentares  do  Clube,  de  obrigações  entre  os  órgãos,  sob  pena  da  instalação  da 
desordem administrativa. Não ocorreu um erro conceitual ou administrativo, a Diretoria, 
deliberadamente, impediu os Conselheiros de examinar e proceder à análise detalhada 
para deliberação e autorização para execução de obras e reformas de expressivo valor, e 
conseqüentemente realizou-as sem obter o consentimento do Conselho, que sempre foi 
responsável e coerente nas suas decisões, questionando quando necessário, rejeitando e 
aprovando  propostas  e  projetos,  tendo  como norte  a  melhoria  contínua  dos  serviços 
prestados aos associados. Portanto, injustificados atos de omissão dessa natureza. Para 
demonstrar  a  necessidade  da  participação  deliberativa  do  Conselho,  mencionou  o 
episódio  da  reforma  da  Pista  de  Atletismo.  Aduziu  que  o  desconforto  causado  no 
Relatório da Diretoria no que diz respeito ao Fundo Especial equiparava-se à entrega de 
um  cheque  em  branco,  cujo  valor  o  Conselho  estava  sendo  informado  após  a  sua 
compensação, e o aval agora era solicitado. Colocou o assunto à reflexão do Plenário.

Pedro Antonio Lousan Badra –  (transcrito integralmente a pedido do Conselheiro,  
sem revisão do orador) Com os cumprimentos já efetuados quero começar a minha pré-
análise com algumas frases que eu colhi.  “Crítica não quer dizer ataque ou denúncia 
apenas, mas avaliação, busca de entendimento que pode ir da mais amarela bile de ódio, 
até  a proposta  de positividade”.  “O pensamento ideológico distorce a  realidade,  para 
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fazê-la caber num a priori, numa certeza anterior ao fato”. Isso não é de minha autoria, é 
de Arnaldo Jabor, que saiu no Estado de São Paulo no dia 20/03/07, e eu achei muito 
conveniente começar minha fala com esta postura. Secundar a fala, como dizia Marco 
Aurélio, não o Ministro, mas o Imperador: “O que é bom para a abelha tem que ser bom 
para a colméia”.  O que fez este clube demorar ou existir, com sucesso, há 107 anos? 
Teria sido os gestores? Teria sido os Presidentes? Teria sido a gestão do Sr. Celso Hahne 
como Presidente?  Teria  sido  a  gestão  do  Sr.  Sérgio  Vergueiro,  como Presidente  do 
Conselho?  Teria  sido  a  gestão  do  Muca,  nosso  amigo  Muca,  na  sua  Presidência  do 
Conselho em que levantou, estudou e relacionou todo o Estatuto do clube? Teria sido a 
gestão do Sr. Antonio Rudge, diversas gestões, conhecido aí fora como Sr. Pinheiros, o 
sucesso deste clube? Não, Srs., não foram essas pessoas. Embora contribuíram, essas e 
muitas outras, Sérgio Lazzarini aqui presente, e outros Presidentes, sem omiti-los, mas 
aqui presentes, não foi atuação deste pessoal de primeira linha que fez este clube estar 
como está. Foi isto aqui, senhores, isto aqui que fez com que este clube ficasse como está 
e deverá seguir como sucesso. O que é isto, senhores? Isto é os Estatutos do clube. Os 
Estatutos de 1904. Foi esta Peça a responsável por construir estes prédios. A obediência 
dessa  Peça,  13  (treze)  folhas,  iniciou-se  uma  gestão  do  Germânia,  depois  foi 
transformado em Esporte Clube Pinheiros,  histórias que todo mundo sabe.  Hoje,  esta 
Peça é que nos faz gerir o clube, esta Peça se chama Estatuto, 64 (sessenta e quatro) 
páginas. Foi revista, muito bem revista, extremamente revista na gestão do nosso querido 
Muca,  em que se  defendeu todas as  posições contrárias e  a  favor,  mas saiu a  nossa 
orientação que mantém o clube vivo. Que na hora das dúvidas de como fazê-lo, recorre-
se a este documento. Não é a vontade do Sr. Presidente que, eventualmente, se sobrepõe 
à vontade do Conselho. Não. São  os Estatutos que têm que ser respeitados. No dia em 
que somos aviltados no Estatuto, nós, Conselheiros somos aviltados, somos aviltados, o 
sócio  é  aviltado,  porque  nós  somos  representantes  do  associado.  Desobedeceu  ao 
Estatuto, desobedece aos associados, desobedece à norma. A vontade do gestor não pode 
ser  superior  à  vontade do Conselho.  Pois  bem, senhores,  posto este  histórico,  e  esta 
posição, recebo um “relatório”, entre aspas. Um dia eu fui fazer um livro, fui pedir o 
orçamento de um livro do que eu leciono, e um livro desses daqui iria me custar R$ 
6.000,00 (seis mil reais) para 600 (seiscentas) ou 700 (setecentas) unidades. Portanto, é 
uma Peça muito bem feita, pelo menos o caderno está maravilhoso. Passamos à análise: a 
primeira análise que passo, e vou enfocar nesta Diretoria, porque é a Diretoria que mais 
teve  recurso  a  sua  disposição,  que  é  a  Diretoria  de  Patrimônio.  Quero  lembrar  aos 
senhores que o Orçamento do clube se divide em três partes: Orçamento de Custeio, de 
Investimento,  e  dentro  de  Custeio  bares  e  restaurantes.  As  verbas,  os  recursos  das 
contribuições  sociais  e  outros  são  destinados  a  suprir  o  Orçamento  de  Custeio.  Os 
recursos  que  advém  da  venda  de  títulos  e  investimentos  são  para  custear  obras  e 
reformas, sendo que manutenção é custeio. E a verba destinada a restaurante deveria ser 
auto-suficiente, recolhe, paga e tem o equilíbrio.  Muito bem, senhores, leio o relatório do 
Patrimônio: Obras no complexo infantil, jardim de infância, ginásios externos, centros 
administrativos, conjuntos desportivos, centro cultural recreativo, prédio da sauna, sede 
social, área de tênis e Squash. Não vi aqui uma obra que é Skate. Mas vamos em frente. 
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Para  áreas  diversas,  sistema  de  manutenção  preventiva,  enfim,  projetos,  estudos  de 
desenvolvimento em execução. Pródiga, uma Diretoria pródiga de realizações, inclusive, 
coloca-se como sendo uma coisa de destaque, troca de chuveiro. Isso é importante. Da 
mesma forma com que se coloca aqui Brinquedoteca. Tentando igualar a troca de um 
chuveiro  a  uma  obra  de  R$  600.000,00.  Obra,  alicerce,  pilares,  vigas,  área  nova. 
Pergunto: Alguns dos senhores Conselheiros deram autorização ao gestor do clube de 
gastar tal verba nessa obra? O que os senhores vão responder aos Associados quando lhe 
perguntarem onde está o teu dinheiro e como foi aplicado esse dinheiro em obra. Sendo 
que eu tinha dinheiro de investimento? Qual  a resposta  que os senhores vão dar? A 
resposta vai ser dada hoje. Hoje nós temos que dar essa resposta. Senhores, a situação é 
tão amarga para nós, outros, que nós estamos entre a cruz e a caldeira, nós estamos com a 
missão de aceitar  um desrespeito  ao Estatuto,  porque  estas  obras  não passaram pelo 
Conselho; nem a obra da Brinquedoteca, agora, chamado complexo infantil; nem a obra 
da manutenção da piscina, que custou em torno de R$ 1 milhão e 400; nem a obra do 
Skate. Isto tudo declarado, como falou o Conselheiro que me precedeu, e está aqui nesta 
peça: que a Diretoria gastou R$ 4.254.000,00. Senhores, R$ 4.254.000,00 sem a nossa 
autorização. E mais grave, trago aqui o parecer da Comissão de Obras. Senhores, nós 
elegemos uma Comissão de Obras. Essa Comissão de Obras devia estar fiscalizando as 
obras.  Para que se elege um Conselho Fiscal? Para que se elege a Comissão de Obras? 
Está aqui o que ela escreve. Serviços elencados por serem de pequeno porte: troca de 
chuveirinho;  ligação  de  esgoto.  Da  Diretoria  de  Patrimônio  e  Obras  e  Custeio  não 
passaram  pela  Comissão  de  Obras.  Senhores,  o  que  nós  estamos  fazendo  nesse 
Conselho? O que nós estamos fazendo nesse Conselho? Senhores, algumas coisas estão 
extremamente  graves,  são  extremamente  graves  nesse  relatório.  Se  fosse  elencar  iria 
entrar em números. Até números têm divergência. Este relatório, senhores, companheiros 
de Conselho, este relatório teria que ser um espelho do orçamento, e não uma peça a bel 
prazer  da  Diretoria.  Quando  se  coloca  aqui  o  previsto,  tem  que  ser  o  previsto  do 
orçamento que nós aprovamos. E isto não acontece. Quer mais? Existe um artigo, um 
Regimento Interno da Diretoria que obriga que o orçamento e a contabilidade falem a 
mesma língua,  tentem falar  isto,  tentem procurar  homogeneizar  o  orçamento com as 
demonstrações contábeis. ... Concluindo essa minha angústia, porque não é a primeira 
vez que a gente vem a este Conselho, é constante que a gente venha neste Conselho pedir 
prestações de contas plausíveis. Não quer dizer que o clube esteja indo para a falência. 
Não é isto. Houve uma gestão, uma gestão teve seu mérito, mas houve um desrespeito 
total a essa Casa. Portanto, na minha opinião, e a minha opinião não é novidade. No 
tempo em que nós dois lutávamos numa mesma frente, eu, aliás, Sr. Sérgio Vergueiro e 
eu vínhamos a esta tribuna sempre com a mesma postura. E a minha postura será da 
rejeição da Peça Orçamentária. Muito obrigado.”

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  –  Solicitou  que  o  Presidente  da  Diretoria  se 
manifestasse prestando esclarecimentos.
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Presidente –  Como o Sr. Presidente da Diretoria pediu para falar depois que fossem 
colocadas  todas  as  questões,  consultou  o  Plenário  se  alguém  mais  pretendia  se 
pronunciar, para encerrar a lista de inscrições.

Marcos Paulino – Entendeu que os exageros cometidos pelos oradores que discordaram 
ou apontaram determinadas falhas no Relatório não poderiam comprometer o sentimento 
de julgamento dos Conselheiros. E era uma brincadeira dizer que o associado não sabe 
onde foi o dinheiro dele. A despeito de estarmos em período de eleição, defendeu idéia 
recentemente  formulada  por  Conselheiro,  para  que  na  próxima  eleição  seja  aberta  a 
possibilidade de se ouvir previamente os candidatos, suas propostas, seus defensores e 
opositores. Com relação ao uso do dinheiro do Associado, disse entender que depois 
destas duas gestões, onde o resultado financeiro do Clube é bom e a qualidade de obras e 
serviços também, sem dúvida fica um desafio grande para as próximas gerações. Quanto 
às falhas levantadas, eram importantíssimas e deveriam ser esclarecidas pela Diretoria, 
mas era necessário distinguirem falhas formais e falhas de mérito, de conteúdo. Se a 
Diretoria gastou além do que o Conselho autorizou, isso era um problema e deveria ser 
explicado. Porém, não era daí que se poderia inferir que esse dinheiro sumiu, ou foi mal 
gasto. São coisas diferentes.  (Durante o pronunciamento, recebeu pedido de aparte do 
Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura, e não concedeu).

Presidente – Como no plenário houve manifestação ruidosa, observou que gostaria que 
não houvesse esse tipo de comportamento. Lembrou que antes de ocupar a Presidência 
teve  oportunidade  de  presenciar  advertências,  inclusive  até  de  forma  bastante 
contundente,  bastante  vigorosa,  quando  houve  manifestações  semelhantes,  vinda  dos 
convidados que participam da Diretoria, e mesmo dos Conselheiros, de parte de ilustres 
Presidentes  de  Conselho  que  o  antecederam.  Como  não  tem  essa  característica  de 
agressividade,  de  imposição,  dirigindo-se  aos  convidados  da  Diretoria  e  a  alguns 
Conselheiros,  ponderou  que  não  era  com  apupos  ou  aplausos  desmedidos  que  se 
modificaria  o  entendimento  que  cada  Conselheiro  tinha  sobre  a  matéria.  Perguntado, 
respondeu  ao  Conselheiro  Arlindo  Virgilio  Machado  Moura   que  não  receberia  sua 
inscrição  para  falar,  pois  já  havia  decidido  encerrar  as  inscrições  de  oradores  ,  sem 
objeção do Conselheiro  e  do Plenário.

Waldir Lachowski – Discordando do Conselheiro Marcos Martins Paulino, entendeu 
que o Conselheiro Pedro Antonio Lousan Badra não pretendeu dizer que houve desvio de 
dinheiro, mas que não houve respeito às normas estatutárias, que leva a uma conclusão 
falha na hora da apresentação das contas. Essa infração ao Estatuto Social,  por si  só 
permite uma proposta de rejeição por completo. Houve uma quebra do Estatuto, que, 
independentemente de facção política, pela própria sobrevivência, pela garantia política 
do Clube, pela permanência por mais um século, no mínimo, não podemos permitir. Os 
Conselheiros têm que fazer cumprir as leis maiores do Clube. Não há como administrar 
um clube sem o respeito a princípios básicos, escolhidos pelos representantes do Clube. 
Afirmou que houve infringência, não houve, com certeza, desvio. Apresentou a seguinte 
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proposta: Tendo em vista a inobservância, pela Diretoria, do disposto no “caput” e inciso 
II,  do Art.  152, do Regulamento Geral do Esporte Clube Pinheiros, e no disposto no 
“caput”  e  inciso  II,  do  Art.  37,  do Regimento Interno  da Diretoria,  proponho sejam 
aprovadas as contas do exercício encerrado em 2006, com restrição e ressalva expressas 
no  tocante  às  obras  e  reformas  realizadas  (parcial  ou  integralmente)  em  2006, 
determinando-se à Diretoria que até o dia 30/04/2007 informe, detalhadamente, os custos 
de cada qual, com material  e mão-de-obra, apresentando o correspondente orçamento 
prévio,  projeto  arquitetônico  e  executivo,  licitação  realizada  (propostas  recebidas  e 
julgamento), contrato firmado e documentos comprobatórios dos pagamentos realizados. 
Proponho seja determinado à Diretoria que também apresente,  de forma detalhada,  a 
composição das despesas que constam do Fundo Especial (Investimento) de modo que se 
permita visualizar o valor de cada obra realizada (parcial ou integralmente) no exercício 
de 2006, também até 30/04/2007. Proponho seja determinado à Diretoria que informe se 
alguma obra ou reforma onerou a conta de Custeio, informando, em caso afirmativo, 
detalhadamente,  os custos de cada qual,  com material e mão-de-obra,  apresentando o 
correspondente orçamento prévio, projeto arquitetônico e executivo, licitação realizada 
(propostas recebidas e julgamento), contrato firmado e documentos comprobatórios dos 
pagamentos  realizados.  Após  a  apresentação,  pela  Diretoria,  dos  documentos  e 
informações, o Conselho Deliberativo poderá retirar a restrição e ressalva propostas.

Pedro Antonio Lousan Badra (aparte)  – Parabenizou o orador  pelo bom senso da 
proposta, a qual desde logo subscreveu. Reiterou que nunca disse que houve desvio de 
dinheiro. Informou que retirava a proposta que havia apresentado.
 
Fernando Silva Rohrs (aparte) – Não se apercebendo da afirmativa final do aparteante, 
discordou  frontalmente  que  tivesse  havido  desvio  de  dinheiro,  mas  o  Sr.  Presidente 
registrou que isso estava esclarecido.

Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Dirigindo-se ao Conselheiro Fernando Silva 
Rohrs,  esclareceu que jamais levantaria uma tese neste sentido,  podendo testemunhar 
tratar-se  de  pessoa  de  hombridade  fora  de  contestação,  que  fez  uma  gestão  que 
considerava inatacável. Lembrou que se referiu especificamente à não observação das 
normas estatutárias.

Fernando Silva Rohrs – Desculpou-se, agradecendo a referência elogiosa do aparteante. 
Entretanto, lembrou que fazia parte de uma Diretoria. Então, se o Conselheiro achava que 
a  Diretoria  era  culpada,  ele  era  tão  culpado quanto ela.  Encerrando,  entendeu que a 
proposta  do  Conselheiro  Waldir  Lachowski  tinha  encaminhado  bem  o  assunto, 
acrescentando que não houve má intenção da Diretoria.

Claudio Damasceno Junior – Ponderou que aquela forma de utilização de recursos de 
Fundo de Investimento não poderia ser tratada como um pequeno problema, porque todo 
o procedimento de gasto não tinha sido seguido, o processo não poderia mais ser revisto 
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e as obras já estavam de pé. Lembrando do episódio da reforma da Pista de Atletismo, 
disse que o Estatuto sabiamente  prevê a assessoria técnica das Comissões Permanentes. 
Então,  ao  utilizar  recursos  sem  autorização,  a  Diretoria  tirou  do  Conselho  e  das 
Comissões  Permanentes  a  capacidade  de  fiscalizar,  acompanhar  e  melhorar  as  obras 
executadas. Quanto à prestação de contas, é a informação do que foi feito com o dinheiro 
previsto  no  orçamento  anual,  que  deve  ser  avaliada  pelo  Conselho.  Na  proposta 
orçamentária do ano retrasado, assim como na deste ano, foram utilizados índices, que 
são indicadores qualitativos de gestão, mas no Relatório não foram apresentados esses 
indicadores.  O investimento apresentado na pág.  118 estava também informado pelos 
Auditores, no parecer e nas notas explicativas.  Existe um critério contábil muito claro, 
que proíbe que seja feito diferente. E o Estatuto faz referência expressa ao IBRACON. 
Não há opção de fazer diferente. Na nota de imobilizados, os Auditores destacam que foi 
gasto  em  obras  nesse  ano  um  montante  de  R$4.200.000,00,  entre  essas  obras  uma 
reforma do campo de futebol, de R$327.000,00. Então, essa reforma é uma obra; um 
investimento que aumenta o patrimônio do Clube, sobre a qual a Comissão Permanente 
deveria ter sido consultada previamente à apreciação do Conselho, o que não aconteceu. 
Na pág.  116,  verifica-se que a Diretoria  de Patrimônio foi  a  que movimentou maior 
volume de recursos em 2006: a previsão era de R$9.200.000,00, e no final do ano gastou-
se  R$10.800.000,00.  Houve  um  estouro  de  R$1.500.000,00.  Entendeu  oportuna  a 
proposição do Conselheiro Waldir Lachowski, . Além do volume de recursos informados 
no Fundo de Investimento, esses R$10.795.000,00 poderiam conter também reformas e 
obras  que  não  estavam  explicitadas  no  Fundo.  Utilizando  como  índice  o  IGP-DI, 
observamos que de 31/12/2002 a 31/12/2006 a inflação foi de 26%. A receita do Clube 
aumentou em 68%, ou seja, se tivéssemos uma receita de 100 em 31/12/2002, e em 2006, 
168.  O dinheiro – volume de  recurso à  disposição -  subiu mais  que a  inflação.  E a 
despesa no mesmo período subiu 59,5%. Ou seja, a inflação 26, despesa 59,5, receita 
68,9. Perguntou se essa seria uma gestão austera, que trabalha para realmente reduzir o 
aspecto oneroso para o Associado, ou uma gestão com muito dinheiro para gastar. Ora, a 
receita aumentou mais de 68%, a despesa aumentou mais de 59%. Sobrou dinheiro, não 
por economia. Lembrou que se manifestou contrário à venda excessiva de títulos, porque 
o  volume de  despesa  não  exigia  um aporte  tão  vultuoso  de  recursos,  e  os  números 
comprovam: temos saldo de bancos, saldo de caixa, e um volume de receita crescente ao 
longo dos anos.  A análise qualitativa da gestão não pode fugir  a  comparações dessa 
natureza. Lembrou que em análise feita em 2002 pôde demonstrar que deflacionando 
pelo IGP, pelo INPC e pelo dólar, 1998 e 1999 até tinham sido os 2 anos de maiores 
receita da nossa história. Hoje, 2006, o temos a maior receita da nossa história. É um 
registro importante, porque vamos avaliar a qualidade da gestão, e isso aqui é uma ilha da 
fantasia. E o nosso compromisso aqui é dizer o que tem que ser dito, sem vergonha de 
dizer, e com coragem de assumir as conseqüências. Repetiu o que havia dito na prestação 
de contas de 2002, sobre o compromisso do Conselho com o Associado, na preservação 
da integridade das contas nas análises quantitativa e qualitativa da gestão, hoje o mesmo 
compromisso daquela ocasião. Mencionou a qualidade pessoal de Fernando Silva Rohrs, 
e a coragem do Conselho Fiscal de responder uma interpelação bastante firme da Mesa 



11/15

do  Conselho,  que  permitiu  esclarecimentos  importantes  para  o  Plenário.  As  pessoas 
fazem  a  diferença,  porém,  não  podemos  nos  omitir  de  decisões  de  gestão  que  são 
equivocadas, pela ação em si, pelo que projetam para o futuro, pelo mal que não tem 
conserto e pelo mal que podem provocar. Se não definirmos a cada dia um padrão de 
conduta, se dobramos o Regimento ao bel prazer de um interesse do momento, que Clube 
estamos  construindo?  Reiterou  que  o  caminho  da  qualidade  na  gestão  passa, 
necessariamente,  por  uma combinação da  análise  de  quantidade:  números,  com uma 
análise de qualidade do gasto. E o que deixamos de analisar, ao não podermos votar 
quanto aos investimentos efetuados, é justamente a qualidade dos gastos feitos.

Vicente Mandia (aparte) – Aproveitou para defender a importância da concessão de 
apartes em discussões, pois dentro do Conselho se esclarecem opiniões.  

Claudio Damasceno Junior – Para esclarecer como se pode olhar uma gestão sob o 
ponto de vista da qualidade, utilizou-se de três períodos distintos: 31/12/2002, quando 
assinou uma proposta de resolução resultado de uma análise muito firme, que definiu 
parâmetros para a gestão de 2003, que permitissem que o rumo da gestão financeira que 
precisava ser melhorado, e assumisse não apenas um compromisso formal, mas também 
um aspecto normativo. Então, a gestão que se iniciou em 2003 tinha uma resolução a ser 
seguida, e o rumo dessa mudança começou em janeiro daquele ano. Em 31/12/2002, a 
liquidez do Clube era de R$ 4,00 no bolso para cada R$ 10 a ser pago. Em 30/04, quando 
a gestão que se encerrou, ela fechou um balancete em que a liquidez tinha passado de 4 
para 9,5. Para cada R$ 10,00 para pagar já tinha no bolso R$ 9,50; uma evolução de 
137% na liquidez, em 4 meses. O Conselho aprovou uma resolução. A Diretoria a acatou. 
Resultado: contas melhores. Em abril, 9,5, e, em dezembro, de 2003, com a gestão de 
Fernando Rohrs, esse número que era 9,5, chegou a 1,04. E o Conselho foi quem definiu 
parâmetros de gestão para a Diretoria seguinte. Apoiou a proposta do Conselheiro Waldir 
Lachowski.  Perguntado,  respondeu à  Conselheira  Anamaria  Andrade Damasceno que 
quem estava à frente da Diretoria , quando faleceu o Presidente Sergio Fuchs Calil, até a 
tomada de posição da nova Diretoria, era Antonio Moreno Neto.

Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge –  Preliminarmente, 
agradeceu ao Conselho pelo apoio que sempre recebeu. Entendeu necessárias algumas 
retificações. Primeiro, esclareceu que Sergio Fuchs Calil faleceu depois de sua posse; 
havia se afastado da Presidência alguns dias antes da eleição, por motivo de doença.  
Em segundo lugar,  esclareceu que em 1996 o Clube tinha 29.179;  no final  de 2002, 
26.280; e hoje são 26.331 contribuintes; entre 2002 e 2006, são mais 51 contribuintes. 
Quanto ao aumento da receita, é motivo de orgulho que um trabalho em vários setores 
tenha proporcionado um aumento significativo acima da inflação, principalmente porque 
ficamos restritos a reajustes oficiais. Diminuímos 6 ou 7% a participação do Associado 
na mensalidade; hoje o índice de inadimplência é 1,5%. Estranhou termo mencionado 
pelo  Conselheiro  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  considerando  que  ambos  têm 
divergências, mas se respeitam.
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Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Esclareceu que quis se referir à sua angústia 
de ver que a Presidência não respeitou o Estatuto.

Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  –  Esclarecido, 
atribuiu a utilização do  fluxo de caixa disponível,  à  pressa em atender ao Associado. 
Informou que quando da execução da obra a Brinquedoteca ainda não tinha habite-se, 
inclusive devido a algumas multas de gestões anteriores, de obras que não tinham habite-
se.  Hoje  a  Brinquedoteca  está  totalmente  legalizada,  com  uma  freqüência  de  5  mil 
crianças/mês.  Quando a Diretoria fez a reforma dos pisos da quadra, foi atendendo ao 
pedido de Associados. Lembrou que a Brinquedoteca foi objeto de requerimento de 500 
associados,  apresentado  no  item  “A  Voz  do  Conselheiro”,  com  encaminhamento 
aprovado  unanimemente  pelo  Conselho.  Houve  um  erro  formal,  mas  no  sentido  de 
atender ao associado, que é a coisa mais importante do Clube. Ora, tanto o aquecimento 
da piscina quanto o Fitness, obra tão contestada, foram muito bem aceitos pelo associado. 
O Fitness hoje conta uma freqüência diária de 6 mil pessoas. Esclareceu que todas as 
obras executadas pela Diretoria foram acompanhadas pelas Comissões técnicas e pelo 
Conselho Fiscal, e não por comissão constituída como premio de consolação,  e todos os 
documentos  necessários  poderão  ser  verificados.  Pediu  que  o  prazo  proposto  pelo 
Conselheiro Waldir Lachowski, para apresentação dessa documentação, fosse prorrogado 
até 7 de maio.

José Luiz Toloza de Oliveira Costa – Entendeu que o Diretor Financeiro, Fernando 
Rohrs,  havia  secundado  a  proposta  do  Conselheiro  Waldir  Lachowski,  tendo  o  Sr. 
Presidente do Conselho  respondido que a proposição seria votada oportunamente.

Presidente  da  Diretoria,  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  –  Afirmou  que 
desvio de dinheiro não houve mesmo; a  Diretoria  não fez nada errado. Reiterou seu 
pedido de prazo suplementar para a entrega da documentação, embora as obras tenham 
sido feitas através de licitação, acompanhadas pelo Conselho Fiscal, pela Comissão de 
Obras e pela Comissão Financeira quando foi o caso, além de terem sido elaboradas Atas 
da aprovação dos orçamentos.

Presidente – Perguntou se algum Conselheiro encamparia o pedido de dilatação do prazo 
feito  pelo Sr.  Presidente,  e  apresentasse  proposta  nesse  sentido,  tendo o  Conselheiro 
Waldemar Antonaccio Junior, proposto a data de  7 de maio. Dando início à votação, 
relacionou os Conselheiros que estavam impedidos de votar por terem participado da 
Diretoria. Preliminarmente, submeteu ao Plenário a proposta formulada pelo Conselheiro 
Waldir Lachowski, cujo prazo o próprio proponente alterou para 4 de maio. 
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Deliberação:
O Plenário resolveu aprovar o relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas 
de receita e despesa relativas ao exercício de 2006, bem como aprovar, contra dois votos, 
a proposta do Conselheiro Waldir Lachowski, consignando que a aprovação estava sendo 
feita com ressalva e restrições mencionadas em sua proposta, e fixado o prazo de 4 de 
maio de 2007 para a apresentação das informações e documentos .

Item 4 - Várias.
Marcelo Grassi – Mencionou resposta que recebeu da Diretoria a um pedido que havia 
formulado em Plenário, de cópia do balanço do Torneio Pinheirão de Tênis. Questionou a 
transparência  das  informações  e  comentou  detalhadamente  os  termos  da  resposta, 
dizendo que,  como seu  falecido  pai,  Hermenegildo  Grassi,  sempre  lutou  pelo  Tênis, 
promoveu torneios  e  levantou  títulos  para  o  Clube,  o  que  poderia  ser  verificado  no 
próprio  Relatório  da  Diretoria.  Entretanto,  nunca  foi  destaque,  por  ser  contrário  à 
Administração. Entendeu como inverdade a afirmação do Sr. Presidente na Revista do 
Clube,  falando em transparência  e   que  o  Associado é  que  interessa,  quando vários 
Conselheiros  estiveram  aqui  realçando  que  ele  desrespeitou  o  Conselho,  e,  em 
conseqüência, todos os Associados. Informou que apresentaria candidatura, e defendeu o 
voto direto dos Associados nas eleições da Presidência, a mais importante do clube, por 
entender justo que eles saibam quem são os candidatos e quais seus planos de gestão. 

José Ricardo Pinheiro Lima – Disse que como atleta da Natação e do Pólo-Aquático, 
teve como  paradigmas Maria Lenck, Manoel dos Santos, João Gonçalves. E não poderia 
deixar  de  destacar  grandes  feitos  esportivos  das  famílias  Grassi,  Carotini,  a  de  João 
Gonçalves,  sua  própria  família,  da  mesma  forma  que  tiveram  mérito  nossos  ex-
Presidentes:  o  Arlindo,  no  futebol,  o  Antonio  Rudge,  no  Atletismo,  Cezar  Roberto 
(Betinho),  com  os  quais  teve  a  satisfação  de  conviver  inclusive  nas  Diretorias  que 
presidiram. E mesmo aqueles que não conquistaram títulos, todos têm que tentar manter a 
respeitabilidade, inclusive concedendo e ouvindo apartes, como defendeu o Conselheiro 
Vicente  Mandia.  Considerando  que  na  próxima  reunião  haverá  um  pleito  que  será 
disputado por duas chapas, pediu que fosse preservada a respeitabilidade. Atendendo a 
pedido  de  Associados,  solicitou  à  Diretoria  a  antecipação  do  horário  de  abertura  da 
piscina  externa  durante  a  semana.  Também  reivindicou  que  a  Diretoria  verifique  a 
possibilidade de substituir os uniformes dos funcionários, para que sejam mais adequados 
à estação.

Pedro Antonio Lousan Badra –  Comentou que sua atividade profissional é bastante 
intensa. Mesmo assim, atendeu a uma solicitação do Sr. Presidente do Conselho, para que 
contribuísse como cidadão prestante ao Clube, tendo sido encarregado de uma Comissão 
Especial que se reporta diretamente à Presidência, procurando fazer o máximo possível. 
Disse que não aceitava a postura do Sr. Presidente, de adjetivar isso como prêmio de 
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consolação,  porque  em primeiro lugar  doa o seu tempo ao Clube,  como o faz o Sr. 
Presidente. Enfatizou que prêmio de consolação é para perdedores, e não lhe parece o 
caso. Em segundo lugar, quando disse que as obras não tinham sido acompanhadas, não o 
fez por  mero  diletantismo; no parecer  da  Comissão  de  Obras  sobre  o  Relatório  está 
expresso: Esta Comissão Permanente de Obras não foi solicitada a participar de todos os 
serviços elencados, por serem de pequeno porte, ou de gestão de Diretoria de Patrimônio, 
obras de custeio. Perguntou a quem o Sr. Presidente se referiu quando mencionou que as 
obras foram acompanhadas.

Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge –  Respondeu que 
estava ser referindo às grandes obras.

Antonio  Julio  Martins  Lemos  – Informou  que  na  segunda parte  do  parecer  estava 
escrito que a Comissão de Obras acompanhou.

Pedro Antonio Lousan Badra – Ponderou que a segunda parte era evidente, porque se 
tratava de obra aprovada e tinha que ser acompanhada. Agora, dizer que não acompanhou 
obras como Brinquedoteca, a Pista de Skate, a Piscina...

Luiz Eduardo do Amaral Cardia –  Lembrou que seu falecido pai,  Luiz Delfino de 
Andrade  Cardia,  quando  Conselheiro,  foi  um  dos  maiores  adversários  políticos  de 
Presidente  Antonio  de  Alcântara  Machado Rudge.  Entretanto,  ele,  orador,  quando se 
candidatou, seguiu a linha de uma chapa independente, ocupando posições adversárias, 
respeitosas  também,  a  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge,  José  Edmur  Vianna 
Coutinho.  Posteriormente houve uma composição,  ficou um pouco reticente,  mas foi 
convencido, comprometeu-se e apoiou o atual Presidente. Ressaltou que nunca buscou 
cargos.  Mesmo quando ocupou a Vice-Presidência  do Conselho,  deixou claro que se 
candidataria se entendessem que como jovem poderia colaborar, como o fez. Entretanto, 
reconheceu que tomou a decisão correta quando apoiou a gestão do Presidente Rudge. A 
situação  financeira  do  Clube  até  maio  de  2003  era  delicada.  E  quando  assumiu,  o 
Presidente Rudge cortou gastos e priorizou a parte financeira, para poder investir em 
áreas prioritárias, inclusive na parte esportiva. Em 2005, quando o projeto do Fitness foi 
trazido ao Conselho, teve oportunidade de defender a necessidade de o Clube ter uma 
academia  de  primeira  linha.  O  prédio  antigo  tinha  4.573  inscritos,  hoje  são  6.520. 
Realmente  foi  uma  gestão  exitosa.  Consignou  seu  agradecimento,  sobretudo  como 
associado, ao Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge, e ao Vice-Presidente, 
Edgard Ozon, bem como à sua Diretoria, que se dedicaram intensamente ao Clube nos 
últimos 4 anos.
 
Eduardo  Ribas  Oliveira  Machado  – Solicitou  à  nova  Diretoria  que  reprograme  a 
iluminação, para estender o funcionamento da Pista de Atletismo durante a semana.
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José Paulo de  Camargo Mello –  Pronunciou-se  em desagravo ao Sr.  Presidente  da 
Diretoria, enaltecendo o trabalho realizado por Antonio de Alcântara Machado Rudge em 
seus quatro anos de gestão.  Falou de seu orgulho em ter  pertencido à sua Diretoria, 
destacando que graças ao pulso firme de seu Presidente, e ao seu Vice-Presidente, Edgard 
Ozon, a gestão, senão foi a melhor que o Clube já teve, realmente foi uma das melhores. 
Reiterou seu agradecimento ao Presidente.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrada a reunião às 23:35 horas.

***

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada na  550ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  
Deliberativo, realizada no dia 28 de maio de 2007.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro
Presidente do Conselho Deliberativo

José Roberto Coutinho de Arruda
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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