Anhembi Tênis Clube
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ANHEMBI
TÊNIS CLUBE REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017.
Aos 10 dias do mês de abril de 2017, às 20h03m, reuniram-se em sua sede social os membros do
Conselho Deliberativo do Anhembi Tênis Clube, aberta a reunião, o Presidente convidou o
Conselheiro Paulo Racy para compor a mesa diretora. Atendendo a convocação do Presidente do
Conselho Sr. Luiz Carlos Alfino, determinou a abertura da reunião com a seguinte Ordem do Dia:
I –Abertura da sessão. II – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior – II – Eleger e dar
posse ao Presidente e Vice Presidente da Diretoria Executiva para o biênio 2017/2019 - III Assuntos gerais – Encontravam-se presentes à reunião os Srs. Conselheiros: Luiz Carlos Alfino,
Walter Eduardo A. Bittencourt, Marina C. Jahnel de Oliveira, Fernando Alfieri Junior, Luis Tortora,
Aldhemar José de Freitas Filho, Ana Claudia Loureiro, Antonio Carlos Bevilacqua, Fabio Luiz
Marinho Aidar Junior, João Mauricio Gumiero, José Roberto Dias, Julio Zdzislaw Gryga, Luiz
Roberto S. Fonseca, Marcelo Frigo, Maria Cristina A. Bittencourt, Maria Teresa Flosi Garrafa,
Mauricio de Paula Notari, Moacir Alves Palmeira, Olavo Correia Zonaro, Paulo Simão Racy, Pedro
Sapienza, Ricardo de Toledo Pereira, Roberto Iunes Junior, Roberto Rotta, Victor José
Abbatepaulo, Walter Amin, Walkiria Pervelho Boiças, Claudio B. Picolo e Edmundo José Zeifert.
Ausente o Conselheiro, Luiz Carlos do Nascimento. Em seguida foi submetida à aprovação a ata da
reunião anterior, dispensada a leitura visto que do conhecimento de todos. Não havendo nenhuma
impugnação, a ata foi aprovada por unanimidade. Passando-se ao item seguinte, eleição da chapa de
Presidente e Vice Presidente da Diretoria foi dado o prazo de 10(dez) minutos para a inscrição de
chapa ao cargo de Presidente e Vice Presidente da Diretoria Executiva. Decorrido o prazo legal,
houve inscrição de chapa única: para Presidente o Conselheiro Luis Tortora, para Vice Presidente o
Conselheiro Aldhemar José de Freitas Filho. Submetida à apreciação do Conselho a chapa única,
com abstenção dos Conselheiros Roberto Rotta, Moacir Alves Palmeira, Ana Claudia Loureiro,
João Mauricio Gumiero e Marcelo Frigo, foi eleita a chapa pelos demais presentes a chapa
constituída pelos Conselheiros Luis Tortora para Presidente e Aldhemar José de Freitas Filho para
Vice Presidente. Dada à palavra ao Conselheiro Moacir, o mesmo referiu-se ao fato de que, tal
como ocorreu na política deste Estado, anteriormente, o Conselheiro Luis Tortora havia informado
ao Conselho que não se candidataria e acabou por voltar atrás em sua decisão. O Conselho
Fernando Alfieri Junior agradeceu a todo Conselho pela gestão compartilhada feita com a Diretoria
Executiva e exaltou esta forma de administração, com todos os projetos apresentados ao Conselho,
colocados todos os dados e todos os projetos. Disse, ainda, que quem responde exclusivamente pelo
Clube é o seu Presidente. Assim, o Presidente só gere o Clube quando está convicto de suas
possibilidades. Parabeniza a nova Diretoria e espera que o Conselho fique cada vez mais perto da
administração do Clube. O Conselheiro Luis Tortora diz que, na verdade, foi eleito por exclusão,
visto que ninguém mais se candidatou. E, se houvesse outro candidato, seria prazeroso entregar-lhe
a Diretoria, e não se coloca em absoluto na posição do político referido pelo Conselheiro Moacir,
especialmente por ter honra e caráter. O Conselheiro Pedro Sapienza parabeniza o Presidente e Vice
Presidente eleitos, cargos difíceis, e entende que não existe no Conselho o “nós contra eles”, visto
que a função do Conselho, como representante dos associados, é dar diretrizes ao Clube e ajudar a
Diretoria. O Conselheiro Moacir diz que, na verdade, não houve eleição por exclusão, mas fruto de
uma composição feita politicamente, entendendo que o Clube deve sempre melhorar, havendo
ideias novas a serem colocadas pelos Conselheiros como representantes dos associados. O
Conselheiro Walter Amin parabeniza os candidatos eleitos e informa que, efetivamente, o
Presidente eleito não pretendia o cargo, porém, foi instado, inclusive por ele, a aceitar o múnus. O
Conselheiro Fabio Luiz Aidar Jr. disse que é normal alguém voltar atrás, inclusive, na sua vida
pessoal, e não vê nenhum desdouro nessa atitude, e homenageia ambos os candidatos eleitos. O
Conselheiro José Roberto Dias diz que a escolha de um novo presidente no Clube é sempre difícil,
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de sorte que associados e Conselheiros sempre procuraram o convencimento de alguém capaz para
o cargo, fato que, inclusive, ocorreu com ele próprio. Disse que este Clube cresceu muito, e
parabeniza o Presidente eleito que já trabalha pelo Clube há oito anos e fica contente pela sua
eleição, ressalvando, sempre, que colocará suas posições independentemente de quem seja o eleito.
O Conselheiro Paulo Racy parabeniza os eleitos, diz que acompanhou e testemunhou o Presidente
eleito na sua vontade de não se candidatar, porém, ninguém se apresentou para assumir o cargo.
Entende que a melhor pessoa para o cargo de Presidente foi efetivamente eleita e veio para o bem
do Clube. Todos deverão trabalhar em prol do Clube, fazendo sugestões e propostas. O Conselheiro
Aldhemar José de Freitas confirma a todos, visto que já participou da Diretoria, que todas as
decisões de gestão não são unilaterais, havendo propostas e aquelas que forem boas, serão
colocadas em execução, pois, em realidade, todos querem um clube melhor. De fato, quando
Diretor de Tênis, apresentou várias sugestões que acabaram sendo aprovadas e esta será a forma de
auxiliar na administração. A Conselheira Ana Claudia Loureiro diz que se absteve não por ser
contra a eleição candidatos únicos, mas porque não houve nenhuma outra chapa que pudesse
concorrer, com novas pessoas e novas ideias. O Conselheiro Luis Tortora agradeceu sua eleição,
tem um acordo com o Vice-Presidente eleito para as nomeações, serão dois Conselheiros indicados
por cada um e o quinto Conselheiro será escolhido de comum acordo. Fica aberto a sugestões e
todas as considerações que os Conselheiros ou associados manifestarem. Afirmou que os
Conselheiros, sempre, devem ajudar a gestão. O Conselheiro Edmundo José Zeifert diz que o
exercício de Diretoria é um trabalho de bem à comunidade, inclusive, com certo prejuízo às
atividades pessoais e parabeniza os eleitos. O Conselheiro Moacir Alves Palmeira diz que vê no
Presidente eleito uma pessoa capaz e sua fala não teve nada de ofensivo, apenas refletiu um fato
ocorrido com analogia ao que aconteceu com o Presidente eleito. O Conselheiro João Mauricio
Gumiero entende que sempre devemos melhorar a gestão, inclusive, os Conselheiros devem ter
ciência dos assuntos a serem discutidos com antecedência para não decidirem sem conhecimento de
causa e se coloca à disposição para ajudar, e parabeniza a gestão anterior pela sua excelência. O
Presidente do Conselho parabenizou os eleitos e entende que seria melhor haver mais de uma chapa,
visto que isto pode trazer um debate de ideias, e representaria, inclusive, uma grande contribuição
deste Conselho. Em assuntos gerais, a Conselheira Maria Tereza Garrafa disse que, em princípio,
foi contra a troca das cadeiras e mesas da lanchonete, mas quer dizer que os associados e ela mesma
gostaram muito dos novos mobiliários e deu os parabéns à Diretoria pela realização desse projeto. O
Presidente do Conselho disse que a divergência de opiniões é sempre saudável, mas a discordância
deve ser feita sempre com a devida base, em fatos e números, não devendo ser aleatória, negação
pela negação, visto que todos devem ajudar o Clube a crescer, a ficar cada vez melhor até para as
próximas gerações. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião, tendo eu Primeiro Secretário
lavrado ata de eleição presente ata. São Paulo, 10 de abril de 2017.

Luiz Carlos Alfino
Presidente do Conselho Deliberativo

Walter Eduardo A. Bittencourt
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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