
ATA RESUMIDA DA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
24/04/89

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e nove, em segunda convoção às vinte horas e 
trinta minutos, com cento e noventa e dois Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA :
Presidente              : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente      : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário: ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segundo Secretário: FÁBIO DELLA NINA

***

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

***

3) EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião. Ingressando no Expediente, empossou os 
Suplentes  Paulo  Roberto  de  Oliveira  Niccoli  e  Wladimyr  Sanchez,  ambos  convocados  para 
substituir Conselheiros licenciados. Prosseguindo, em nome da Mesa e em nome do Conselheiro 
Paulo Ayres de Camargo, propôs a inserção de voto de pesar pelo falecimento da Sra. Judith de 
Araújo Barros, esposa do Conselheiro e Presidente da Comissão de Veteranos, Dr. José de Barros, 
ocorrido dia 03/04/89. Propôs, ainda, a consignação de voto de pesar pelo falecimento do associado 
Oswaldo  Vita,  ex-Diretor  Adjunto do departamento de Veteranos,  ocorrido dia  07/04/89  (Votos 
aprovados).  Em seguida,  solicitou  ao  Segundo  Secretário  fosse  recolhida  a  Lista  de  Presença 
contendo as assinaturas dos Conselheiros aptos a exercer o direito ao voto no item 2 da ordem do 
dia.

Odair Luiz Gorga - Embora já consignado, reiterou o voto de profundo pesar pelo falecimento do 
Sr. Oswaldo Vita, registrando ter o falecido militado durante muitos anos no Colégio Coração de 
Jesus, ter atuado por muito tempo no Paiol Grande, como instrutor e ter colaborado com o Clube, 
mais  especificamente  juntos  ao  Departamento  de  Veteranos,  à  Biblioteca  e  à  seção  de  Xadrez. 
(Aprovação do voto ratificada pelo Plenário).

Ronoel São Thiago Lopes - Pediu licença para prestar  a seguinte homenagem ao Conselheiro e 
Diretor  Administrativo,  Dr.  Oswaldo  Baldi,  licenciado  por  motivo de doença:- "Você passa  por 
momentos difíceis, problemas de saúde, que também afetam todos nós. Mas você com sua fibra, se 
retém na terra,  contra  o  tempo,  e  sentindo  a  mão firme da vida em você.  Neste  dia  em que  a 
Diretoria do Esporte Clube Pinheiros,  se despede,  para dar lugar a novos diretores,  não poderia 
deixar  de pensar  no conselheiro,  no diretor,  no sócio e amigo deste Clube e de todos nós.  Sua 
dedicação, sua capacidade de trabalho invejável, sua inteligência, seu amor pelas causas boas, sua 
honestidade, enfim, todos os atributos que raramente se engajam num só homem, e que fazem de 
você um paradigma, um exemplo  de administrador  que  você foi  ao longo destes  anos,  em sua 
passagem marcante pela Diretoria do Pinheiros, se constituem num legado riquíssimo para os novos 
diretores, que a partir de agora passarão a dirigir os destinos do Clube. Mesmo, não estando aqui, 
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sua presença se faz sentir, e nos leva a advinhar o seu pensamento, que seria certamente, aconselhar 
os  novos  diretores,  para  que  não  neguem sacrifícios  para  o  cabal  cumprimento  do  cargo  que 
ocuparão. Baldi, - agradecemos o que fez pelo Clube que amamos, como um profissional liberal, 
advogado conciliador, disciplinador de vontades e corações." (Homenagem acolhida pelo Plenário).

Presidente da Comissão de Veteranos, José de Barros - Reportou-se ao evento levado a efeito dia 
08/04 no Restaurante da Sede Social - " A Noite do Choro dos Veteranos" - no qual não compareceu 
em virtude do recente falecimento de sua esposa, mas, disse ter tomado conhecimento do sucesso 
alcançado. Por esta razão, em seu nome, e em nome da Comissão agradeceu a colaboração prestada 
pelos Srs. José Terra Valverde e Alexis Lostchinin, respectivamente Diretores de Relações Sociais e 
Adjunto do Departamento de Veteranos, bem como aos Srs. Fernando Silva Xavier e Antonio de 
Alcântara Machado Rudge, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Diretoria, que deram 
ao evento todo o apoio necessário para a sua realização.  Assim sendo, propôs a consignação de 
votos de louvor aos associados mencionados (Votos aprovados).

Vice-Presidente da Comissão Financeira, Marcos Augusto de Carvalho Senna - Por solicitação 
do Presidente da Comissão, Dr. Eduardo Lobo Fonseca, prestou conta dos trabalhos, dizendo que 
analisando  a  execução  orçamentária  foi  observada  a  existência  de  pequeno  débito  em Bares  e 
Restaurantes;  que a Comissão está receosa com relação à política governamental no que tange à 
alteração da política salarial, estando no aguardo de posicionamento claro do Governo a fim de que 
possa emitir um parecer mais condizente e oferecer recomendações com relação aos procedimentos 
a serem seguidos; também tramita pela Comissão, para exame e parecer o projeto do Regimento 
Interno da Diretoria, do qual já foi iniciada a avaliação. Finalmente, disse que neste dia em que se 
processa  a  eleição  de  uma  nova  Diretoria,  realçava  a  liberdade  com  que  a  Comissão  tem  se 
posicionado, ratificando que realmente pretende continuar com essa liberdade, não só com relação à 
Mesa  do  conselho,  mas  principalmente  a  todos  os  Conselheiros  que  da  Comissão  desejarem 
informações.

Leila Eleny Amaro Marques - Dirigindo-se ao Presidente da Diretoria, Dr. Fernando Silva Xavier, 
disse  que atrás  deste  homem frágil  escondeu-se  um gigante,  que mesmo quando licenciado  por 
motivo de saúde permitiu a todos os Diretores trabalhar com liberdade e criatividade. Em nome dos 
diretores, agradeceu a oportunidade que teve de crescer durante o seu período de gestão, almejando 
que esta mesma energia se transmita para os dirigentes futuros. (O Presidente Fernando Silva Xavier 
foi homenageado em seguida, com uma salva de palmas).

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 335ª  reunião  ordinária,  realizada em 27 de março de 
1989.
Presidente - Não havendo nenhuma retificação ou impugnação apresentadas, deu por aprovada a ata 
da 335ª reunião plenária.

Item 2 - Eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 1989/1991.
Ruy Lansaro Paganini - Disse que embora se tratasse de um dia de festa, pois neste dia se daria a 
eleição  da  nova  Diretoria  do  Clube,  tinha  a  franqueza  de  manifestar  seus  sentimentos. 
Primeiramente, ressaltou sua alegria com respeito aos candidatos inscritos para ocupar a Presidência 
e a Vice-Presidência, elementos honrados e capacitados para tais cargos; por outro lado, como disse 
há  dois  anos  atrás,  quando veemente  criticou  em relação  ao processo  democrático  e  eletivo  no 
Clube, que é um dos maiores do mundo, pois naquela época o Pinheiros já merecia uma eleição que 
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tivesse disputa  entre dois ou mais candidatos.  Hoje  repete-se tal  situação.  Salientou que no ano 
passado, quando da renovação do terço do Conselho, a eleição da Presidência da Mesa pode ser 
vista como eleição limpa, translúcida, adequada aos padrões do Clube, que resultou na escolha de 
um Presidente competente, bem como com um vencido altamente competente - e isso pesa muito 
para o respaldo e o poder do Presidente. Nesse sentido, disse que não gostaria de ver, nos próximos 
anos, que a força da raiz seja enfraquecida, não em relação ao candidato, mas sim ao processo; pois 
poder-se-ia  ao  contrário,  nas  marches  dos  acontecimentos,  o  Clube  ter  hoje  a  eleição  de  um 
elemento não compatível para ocupar determinado cargo; e está-se perdendo o poder competitivo 
dentro do Clube. Disse de sua imensa vontade de reestruturar o poder político do Clube. Assim, 
apelou aos Conselheiros para que não existam mais candidatos únicos nas eleições, dizendo que 
desde já se lançava a candidato a Presidente da Diretoria no próximo pleito, e esperava que outros 
candidatos também viessem com ele. Salientou que fará questão de preparar sua vida nestes dois 
anos,  para  ser  um candidato,  para  se  entregar  integralmente  ao E.C.Pinheiros,  com dedicação  e 
denodo;  e  que  faz  questão  que  outros  assim  também o  façam.  Finalmente,  observou  que  ser 
Presidente deste Clube não é um castigo, mas é, acima de tudo uma honra e uma glória.

Fernando Antonio Franco do Amaral - Embora parabenizando o segundo discurso do Conselheiro 
Paganini no mesmo sentido,  lembrou que às vezes se sente um tanto ofendido com esse tipo de 
postura, porque dá a entender que o orador, como outros Conselheiros são omissos politicamente no 
Clube. Disse que há quatro anos existe um associado que chama a atenção de todos pela sua luta, 
pelo seu denodo, pela sua preparação buscando esse cargo para o qual hoje é candidato. Então, 
prosseguiu, talvez por essas qualidades que um candidato só se apresentou para este pleito, porque 
qualquer Conselheiro poderia postular a Presidência da Diretoria, simbolicamente. E que o nome 
culminado, ao contrário do sentido do discurso do Conselheiro Paganini quando disse que "esta é a 
segunda vez que há um candidato único à Presidência do Clube", perde ao seu ver um pouco de 
embasamento, pois o escolhido é de consenso de todo o grupo, caso contrário, deveria haver outro 
candidato inscrito.

Gilberto Affonseca Rogê Ferreira - Concordou com as palavras do Conselheiro Fernando Amaral, 
porque ao seu ver o nome do candidato único é de consenso. Em segundo lugar, disse que assumir a 
Presidência do pinheiros é como assumir uma empresa de porte muito grande e de compromisso, 
antes de mais nada do amor. "Há que se ter muito respeito humano. Há que se ter muita vontade de 
servir.  E  mais  do  que  isso,  de  poder  servir,  de  entender  o  homem". Observou que o Pinheiros 
indubitavelmente é um dos maiores clubes do mundo, a nível de esportes, a nível cultural e a nível 
social;  e  que  o  Conselho,  cada  vez  que  elege  uma  Diretoria  executiva  tem  efetivamente  uma 
responsabilidade muito grande; e que ele respeitava de uma forma enorme, com toda a grandeza que 
um homem pode ter de aceitar assumir o cargo de Presidente executivo do Clube Pinheiros. Disse 
que não adiantava vir à tribuna reclamar por falta de candidatura de oposição, porque poderia o 
orador ter-se inscrito estatutariamente para este pleito. Augurou aos Conselheiros que assumam suas 
posições, deixem de demagogia no momento em que o Conselho elege um homem que foi treinado, 
adestrado, formado para ser Presidente do Clube. E que assumir este cargo é estar-se assumindo uma 
responsabilidade muito grande; e o Conselho estará elegendo, certamente, um homem que irá manter 
a atual administração, que ao seu ver é a que deu uma visão maior, que ficou mais cristalina, mais 
transparente,  e  que deu  ao Pinheiros  um outro  posicionamento,  uma nova visão  administrativa, 
social e cultural.

Ruy  Lansaro  Paganini -  Mostrou-se  contente,  porque  disse  que  sua  intenção  era  realmente 
provocar o debate.
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Presidente - Ingressando na votação propriamente dita,  disse que como se tratava de uma única 
chapa concorrente,  submeteria  ao Plenário que a mesma Comissão Receptora  fosse  a Comissão 
Apuradora de votos (Aprovada a proposta). Assim sendo, indicou para compor a referida Comissão 
os  Conselheiros:  Silvio  Lancellotti,  como  Presidente,  Adriano  Amaral  Resende,  Mariângela 
Guarianas  Tumani,  Miriam do Souto  e  Luiz  Koji  Ohara  (Indicações  acolhidas).  Primeiramente, 
relacionou os  Conselheiros  que haviam pedido  preferência  para  votar  por  motivos  relevantes,  a 
saber: Mircha Nutini Masucci, Maria Izabel Cruz de Camargo, Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, 
Celso Hahne,  Américo Rossini,  Honorino Gasparini,  Renato Taglianetti,  José  Augusto Mariz de 
Oliveira,  Claudio  Borba  Vita,  João  Benedito  Azevedo  Marques,  Marcelo  de  Araújo,  Antonio 
Augusto César, Cláudio Regina, Francisco Lotufo Filho, Américo Basile, Richard Murdoch Vianna 
Montgomery e Luiz Antonio Fleury Filho (Foi concedida a prioridade solicitada pelos Conselheiros 
mencionados).

***

- Passa-se à votação.

Presidente - Anunciou o encerramento da votação, bem como o início dos trabalhos de apuração 
dos votos.

***

- Passa-se à apuração.

***

Presidente - Encerrados os trabalhos  de  apuração,  declarou  que procederia,  em seguida,  com a 
proclamação dos resultados.

***

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

***

Presidente  da Comissão Apuradora de votos,  Sílvio Lancellotti - A pedido do Presidente  da 
Mesa, declinou os resultados apurados, a saber; CHAPA AMARELA - Conselho Fiscal: 166 votos, 
em branco: 21 votos, nulos: 4 votos, total de eleitores: 191; Diretoria: 163 votos; em branco: 22 
votos: nulos: 6 votos, total de eleitores: 191.

Presidente - Proclamou vencedora do pleito a Chapa Amarela,  declarando eleitos,  para o biênio 
1989/91:  Presidente  da  Diretoria:  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge,  Vice-Presidente  da 
Diretoria: Arlindo Virgílio Machado Moura; Membros Efetivos do Conselho Fiscal: Arnaldo José 
Pacífico, Orlando Mauro Soares de Moraes e Roberto Gasparini, membros Suplentes do Conselho 
Fiscal:  Hércules  José  Mônaco,  Marcelo  Escorel  Costa  e  Ricardo  Luiz  de  Toledo  Santos.  Em 
seguida, o Presidente comunicou que a sessão solene para a cerimônia de posse da Diretoria e do 
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Conselho Fiscal, hoje eleitos, dar-se-á dia 10 de maio pf., cuja programação será encaminhada aos 
Conselheiros oportunamente.

Fernando  Silva  Xavier -  Pronunciou-se  dizendo  o  seguinte;  "Minhas  últimas  palavras,  como 
Presidente  do  Clube,  devem  inicialmente  ser  dirigidas  aos  Srs.  Conselheiros,  reconhecendo  e 
agradecendo o apoio e o prestígio com que me honraram nestes quatro anos. Se muitas dificuldades 
foram  encontradas  nesse  período,  especialmente  aquelas  decorrentes  das  sucessivas  crises 
econômicas vividas pelo país, é preciso destacar em todos esses instantes a presença deste Conselho, 
na  busca  das  soluções  que  permitiram ao  E.C.  Pinheiros  manter-se  em sua  grandeza  e  em sua 
pujança. Uma referência especial é justo fazer aos Presidentes Dr. Cantídio Salvador Filardi e Dr. 
Sérgio Vergueiro. E também aos demais componentes da Mesa, e aos Presidentes e Membros das 
Comissões  Permanentes,  com os quais  tive o privilégio e a satisfação de conviver nestes  quatro 
anos,  delas  sempre  recebendo  apoio  e  orientação,  assegurando  a  convivência  harmônica  entre 
Conselho e Diretoria. Foram todos magníficos companheiros e amigos de todas as horas. Aos meus 
Diretores  e  Assessores,  e  aos  funcionários  do  Clube,  o  agradecimento  também especial.  Deles 
guardo os melhores sentimentos. A todos me unem os mais profundos laços de afeto e amizade. Aos 
que  me antecederam e  que construíram o  nosso  Clube,  a  homenagem  e  o  respeito  merecidos. 
Procurei honrá-los. E se novas idéias foram desenvolvidas, em nenhum instante foram esquecidas a 
nossa  história  e a nossa  tradição.  Finalmente,  o parabéns aos  eleitos.  A convivência  contínua  e 
constante com Antonio de Alcântara Machado Rudge e Arlindo Virgílio Machado Moura permite-
me transmitir a certeza de que todas as qualidades para bem administrarem o Clube, e assumirem 
integral  e  plenamente  as  responsabilidades  inerentes  aos  honrosos  cargos.  Parabéns,  Antonio. 
Parabéns, Arlindo."

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Manifestou-se dizendo o seguinte: "Não poderia, neste 
momento deixar de vir a esta tribuna manifestar aos presentes a minha profunda emoção e gratidão 
pela  prova  de  confiança  que  acabo  de  receber  deste  Egrégio  Conselho,  que  honrou-me com a 
escolha de meu nome para presidir o Esporte Clube Pinheiros no próximo biênio. Sei, e certo estou 
que a opção hoje aqui efetuada deve-se menos às minhas qualidades pessoais e mais à imagem de 
V.Sas. fazem de mim como continuador da marcante obra iniciada em 1985, pela Diretoria que terei 
a honra de suceder, a qual teve na sua condução a presença reta e firme de todas as horas e grande 
pinheirense, Fernando Silva Xavier. Prometer-lhes hoje aqui um biênio de tranqüilidade não seria 
honesto  de  minha  parte.  Temos  e  teremos  problemas  que  necessitarão  ser  conjuntamente 
equacionados e resolvidos, tendo sempre como premissa básica a de encontrar a solução que melhor 
atenda aos interesses da nossa agremiação. Tímido não serei em procurar extrair deste Conselho e 
do corpo associativo todo o potencial existente e canalizá-lo em forma de participação e trabalho, 
para  o cumprimento das metas básicas assumidas  em meu programa de gestão.  Fiquem também 
certos  que  encontrarão  na  pessoa  do  presidente  um  ouvinte  sempre  atento  a  sugestões  e  a 
reivindicações, venham elas de onde vierem, que visem a atender as legítimas aspirações do nosso 
corpo associativo. Aos que incentivaram e apoiaram e finalmente tornaram viável a minha eleição, o 
meu reconhecimento. E a certeza que lhes posso transmitir é que não faltará trabalho, empenho, 
dedicação deste que vos falo, para que todos juntos possamos honrar as nossas tradições, continuar a 
obra magnífica dos nossos antecessores, e se possível for,  tornar o nosso amado Pinheiros ainda 
muito melhor."

Item 3 - Várias.
Presidente - Em virtude de não haver Conselheiros inscritos para fazer pronunciamentos em Várias, 
deu por encerrados os trabalhos às 22h28m.
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***

RESUMO DOS PRONUNCIAMENTOS POR ESCRITO INSERIDOS NO ITEM VÁRIAS DESTA 
REUNIÃO:

Dulce Arena Avancini - Reportando-se à sua manifestação anterior relativa à existência de comercialização 
de diversos produtos em vários setores do clube, observou que, embora tenha a Diretoria providenciado a 
afixação de cartazes em pontos estratégicos (vestiários, etc.), essa prática ainda persiste. Assim, sugeriu à 
Diretoria providências no sentido de que os funcionários responsáveis por aqueles setores, bem como as 
associadas que procedem com a venda de produtos sejam advertidos.

Alcides Leite de Gouvêa Filho - 1) Sugeriu a instalação de telefones públicos em alguns pontos do Clube, 
tais como: a) bar do futebol, b) entradas do estacionamento, c) play-ground, devido à demanda constatada; 
2) Apresentou proposta no sentido de que seja criado curso específico para associados com mais de 60 anos 
de  idade,  sugerindo inclusive  o horário  a  ser  adotado;  3)  discorrendo de exemplos,  manifestou-se  com 
relação à utilização do Clube por não sócios, sugerindo à Diretoria seja estudada a viabilidade de cobrança 
de preços especiais nos bares e restaurantes para essas pessoas, bem como o confinamento dos atletas e 
torcedores que aqui vêm competir, nos locais de competição, ficando impedidos de circular e usufruir dos 
demais próprios do Clube destinados aos associados, pois entende que esses elementos não têm condições 
de conviver no meio pinheirense.

***

Obs: Esta ata foi aprovada na 337ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, em 29/5/1989.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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