P A L AV R A D O P R E S I D E N T E D O C O N S E L H O D E L I B E R AT I V O

Caros Pinheirenses,

Em 28 de maio último tive a honra de ser eleito e empossado
Presidente do Conselho Deliberativo para o biênio 2018/2020.
Nesta primeira Palavra do Presidente e início de gestão,
peço licença para me apresentar. Tenho 43 anos, sou advogado, casado, pai de uma menina de sete anos, associado
desde 1982 e conselheiro desde 2002.
Também apresento e saúdo minha Vice-Presidente eleita,
a advogada Patrizia Tommasini de Souza Coelho, conselheira, que por sua capacidade e méritos tornou-se a primeira mulher a exercer tão relevante posição na história de
nosso Clube.
A mesa do Conselho está composta, ainda, pelo advogado
Claudio Vita Neto, conselheiro que exercerá as funções de 1º
Secretário e pelas atuantes conselheiras Maria Emilia Alves
Rocha dos Santos e Karim Christine Donatelli Di Tommaso
Latorre, respectivamente 2ª e 3ª Secretárias da mesa.
A grandeza social e esportiva de nosso clube é reflexo
direto do intenso e prof ícuo trabalho que os conselheiros
realizam, seja nas reuniões plenárias mensais, seja nas

comissões permanentes e especiais, seja em cargos diretivos ou nas tantas outras atividades realizadas no dia a dia
do clube, no mais das vezes de forma totalmente anônima.
Quero aqui deixar consignado o profundo respeito que tenho
pelo Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros e seus
integrantes.
Ao Presidente da Diretoria, engenheiro Roberto Cappellano, trago o compromisso de que o Conselho atuará de forma
sempre colaborativa, responsável e independente, forte no
intuito de engrandecer ainda mais nosso clube.
Ao corpo associativo, quero dizer que as portas do Conselho Deliberativo estarão sempre abertas. Estamos todos
à disposição.
Por fim, como a essência de nosso Clube é a família, lembro
das palavras de meu saudoso pai, que sempre repetia, com
inescondível orgulho, que o melhor investimento que havia
feito na vida foi nos tornar associados do Pinheiros. Tenho
certeza que todos os pinheirenses, assim como eu, comungam
de tal pensamento. Um forte abraço.

Célio Cássio dos Santos
presidente

