
ATA RESUMIDA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
29/4/91

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e um, em segunda convocação, às 20h30m, 
com cento e noventa e quatro Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA:
Presidente          : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente     : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário : ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segundo Secretário  : JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA

3) ABERTURA DOS TRABALHOS:
Presidente -  Declarou  instalada  a  reunião,  desde  logo  anunciando  a  presença  e  passando  a 
presidência dos trabalhos ao Conselheiro Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São 
Paulo.

Presidente - Assumiu a presidência da reunião,  dizendo da sua satisfação em comparecer nesta 
oportunidade, no exercício do seu mandato de Conselheiro, votar para a eleição da Diretoria e do 
Conselho Fiscal objeto do item 2 da ordem do dia; bem como em poder agradecer pelo convívio que 
teve durante os anos que pode estar como membro do Conselho Deliberativo do Clube, já que em 
razão das funções como Governador estava pedindo afastamento por absoluta incompatibilidade de 
horários. Disse que, infelizmente, tem se afastado do convívio do Pinheiros temporariamente, mas 
em virtude de atividades nobres que lhe tomam todo o tempo. Pediu prioridade na questão do voto, 
pois ainda tinha que retornar ao Gabinete, onde pessoas lhe esperavam para continuar o trabalho. 
Aproveitou  a  oportunidade  para  agradecer  a  todos  pelo  companheirismo,  pela  amizade  e  pela 
demonstração  de  civismo  que  sempre  teve  no  Conselho.  Disse  da  sua  honra  de  pertencer  ao 
E.C.Pinheiros, que é um marco na história esportiva e social do Estado de São Paulo. Dando início 
aos trabalhos, determinou a execução do Hino do Clube.

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente -  Devolveu a  presidência  dos  trabalhos  ao  Dr.  Sérgio  Vergueiro,  que  em seguida  a 
assumiu.

Presidente - Agradeceu a presença do Governador e Conselheiro Fleury, dizendo que havia dado 
conhecimento,  na reunião anterior,  da carta encaminhada não somente  justificando sua ausência 
como também comunicando  que  deveria  pedir  licença  em razão  das  funções  que  ocupa  e  esta 
segunda visita, porque o Conselho recebera na segunda-feira que sucedeu ao segundo turno, quando 
o Conselheiro Fleury foi eleito Governador,  a sua primeira visita.  Disse que concedeu a licença 
sabendo que está contribuindo com o Clube, como sempre contribuiu para a comunidade de São 
Paulo e do Brasil e nada mais é do que um pequeno parênteses porque ninguém se afasta de sua 
casa, e esta é a sua casa, a casa de sua família, portanto, continuará sendo sempre. Agradeceu o 
exemplo  de  dedicação  e  de  respeito  que  o  Conselheiro  e  Governador  Fleury  trouxe  nesta 
oportunidade e como sempre trouxe ao Conselho e ao Pinheiros.
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4) EXPEDIENTE:
Primeiro  Secretário -  Leu  correspondência  da  Diretoria,  dando  ciência  que,  através  da 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos a Associação de Estatística de Natação Mundial 
divulgou a relação dos nadadores excepcionais classificados entre os dez melhores do mundo em 
apuração realizada de 1º/7/90 a 15/2/91 em piscina de 25m.. Entre os atletas destacados na relação 
figuram os pinheirenses: Gustavo Borges, José Carlos Souza Júnior, Emanuel Nascimento, com as 
respectivas colocações. Entende a Diretoria ser o fato merecedor de destaque e contribuindo para 
enaltecer  o nome do Clube e dos atletas  pinheirenses,  especialmente  da Natação,  reafirmando a 
tradição, eminentemente esportiva. Leu, também, proposta assinada pelos Conselheiros Francisco 
Lotufo Filho, Mário e Dulce Avancini, propondo voto de louvor à Diretoria Cultural, pelo êxito do 
concerto do conjunto de flautas realizado no último dia 26. (Voto aprovado).

Dulce Arena Avancini - Propôs voto de pesar pelo recente falecimento da Sra. Luíza Zane da Silva, 
mãe da cantora Tuca que também era sócia do Clube. (Voto aprovado). Comunicou a realização de 
concurso  para  a  escolha  do  memorial  em  homenagem  aos  fundadores,  atletas,  diretores  e 
funcionários que contribuíram para o engrandecimento do Clube. Foram apresentados 5 projetos, 
tendo  sido  vencedor  o  arquiteto  Antonio  Carlos  Santana  Júnior.  A  Comissão  Julgadora  desse 
concurso foi constituída pelos Conselheiros Maria José Villaça, Dulce Magnanini Auriemo e Sílvio 
Lancellotti,  por  3  membros  da  Diretoria  e  pelos  integrantes  da  Comissão  Pró-Memória.  A 
construção do memorial será feita na alameda da portaria principal, ao lado da antiga fonte.

5) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação das atas das 350ª reunião extraordinária, em sessão permanente, iniciada 
dia 6/8/90 e encerrada dia 5/3/91, e da 355ª reunião ordinária, realizada dia 25 de março de 
1991.
Presidente - Por oportuno, lembrou que o Conselheiro Fleury Filho prestigiou o Conselho no início 
da  atualização  estatutária  com sua  presença,  quando  então  Secretário  da  Segurança  Pública  do 
Estado de São Paulo, e neste momento, participava da aprovação da ata da 350ª reunião que durou 
mais de um semestre e que bem demonstrou a dedicação e a competência do Conselho Deliberativo 
do Esporte Clube Pinheiros, atualizando seu Estatuto em diversos e diversos encontros em que se 
sucederam duas  discussões  e  mais  a  redação  final.  Não  havendo oradores  inscritos,  bem como 
nenhuma manifestação retificando ou impugnando as referidas atas, declarou-as aprovadas.

Item  2  -  Eleições  para  os  cargos  de  Presidente  e  de  Vice-Presidente  da  Diretoria  e  dos 
Membros do Conselho Fiscal para o biênio 1991/93.
Presidente - Esclareceu que as chapas inscritas estavam constituídas por sócios aptos a ocuparem os 
cargos; que as inscrições foram feitas dentro do prazo legal; não houve impugnações e o processo 
estava se desenvolvendo normalmente. De comum acordo com os candidatos de ambas as chapas, 
submeteu  ao  plenário  a  indicação  dos  nomes  para  a  composição  das  comissões  receptora  e 
apuradora de votos, tendo sido decidido que as mesmas pessoas integrariam as duas comissões, a 
saber:  Comissão  Receptora  e  Comissão  Apuradora  de  votos:  Conselheiros  Renato  Taglianetti 
(Presidente), José Manssur, Ruy Lansaro Paganini, Edmundo Comino e Marcello Moraes Barros de 
Campos. Prosseguindo, elencou os pedidos de preferência na votação, inclusive do Conselheiro e 
Governador  Fleury Filho,  seguido dos  Srs.  Honorino  Gasparini,  Eliezer  de  Araújo  Pereira,  Ruy 
Cardoso de Mello Tucunduva, Paulo Roberto Taglianetti, José Roberto Coutinho de Arruda, José 
Barbosa,  Nelly  Mourão  Netto,  Haroldo  Montagna,  Mário  Lima Cardoso,  Celso  Hahne,  Cláudio 
Borba Vita e Armando Ferraz de Almeida Prado.
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Transferiu  a presidência  dos trabalhos  ao Dr.  Renato Taglianetti,  que imediatamente  adentrou o 
processo de votação.

É procedida a votação, por escrutínio secreto.

Tendo exercido o direito de voto, o Conselheiro Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado 
de São Paulo, retirou-se do plenário.

Encerrada a votação, passou-se à apuração de votos.

Presidente - Proclamou os resultados apurados, a saber: DIRETORIA - Chapa Alternativa-Branca: 
21 votos; Chapa Amarela: 166 votos; em branco: 5 votos; nulos: 2 votos. CONSELHO FISCAL - 
Chapa Alternativa-Branca: 26 votos; Chapa Amarela: 159 votos; em branco: 5 votos; nulos: 2 votos. 
Total: 194 votantes. Em seguida, devolveu a presidência dos trabalhos ao Dr. Sérgio Vergueiro, que 
a assumiu em seguida.

Presidente -  Reassumindo  os  trabalhos,  declarou  eleitos  os  candidatos  inscritos  pela  Chapa 
Amarela, a saber: Conselheiros Antonio de Alcântara Machado Rudge e Arlindo Virgílio Machado 
Moura, respectivamente para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Diretoria, para o biênio 
1991/93,  e  os  associados  Roberto  Gasparini,  Orlando Mauro  Soares  de  Moraes  e  Arnaldo  José 
Pacífico (Membros Efetivos), e Hércules José Mônaco, Marcelo Escorel Costa e Ricardo Luiz de 
Toledo Santos (Membros Suplentes) do Conselho Fiscal, para o biênio 1991/93. Prosseguindo, disse 
que os candidatos eleitos e os demais que participaram deste pleito democrático são merecedores de 
todo o respeito. 

Item 3 - Várias.
Cantídio Salvador Filardi - Supôs que do ponto de vista pessoal cada um dos reeleitos receberam 
do Conselho o reconhecimento do trabalho que vêm realizando. Permitiu-se igualmente parabenizar 
o Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima, que se dispôs a uma disputa, sabidamente supondo no 
seu entender, como da maioria do Conselho, seria uma disputa árdua, talvez inglória. Mas estava a 
cargo de uma chapa que se antepunha àquela que estava se coroando com a reeleição, é uma prática 
sadia, que engrandece o Conselho em si só. Se de um lado o coroamento de uma gestão se confirma, 
uma  reeleição,  traz  alegria  certamente,  traz  também  uma  dupla  responsabilidade.  Referia-se 
especialmente à responsabilidade daqueles que na mudança da regra estatutária, de transformar a 
administração do Clube num regime presidencialista quando anteriormente ele se configurava num 
colegiado, dá a esse regime, o presidencialista, a liberdade de escolha de seus auxiliares. Dirigindo-
se aos Presidente e Vice-Presidente eleitos, disse que espera que esta administração que agora se 
instaura  seja  montada  a  base  de  pessoas  de  estrito  relacionamento  e  da  confiança  pessoal  do 
primeiro mandatário. Não é possível imaginar-se uma composição de uma Diretoria esgarçada com 
grupos  do  Conselho,  como  se  dada  qual,  na  sua  convivência  ou  no  seu  conjunto  de  alguns 
Conselheiros tivesse o direito de pleitear cargos na Diretoria, não tem. A presidência tem que ter, e 
nisso pedia ao Conselho que o apoiasse irresignadamente, liberdade de escolher os seus auxiliares 
sem nenhuma ingerência, sem nenhum arranjo e sem compromissos com grupos, sem nenhum tipo 
de conveniência menos altiva, isto não interessa ao Clube, pessoas com a capacidade de escolher 
aqueles  que tenham condições  de  contribuir  com o Clube.  Registrou  seu agradecimento  porque 
supunha que atendido um apelo reviver-se-á os idos de 1984, quando a Chapa Amarela efetivamente 
assumiu a administração do Clube e pode contribuir para o seu engrandecimento.  Apelou nesse 
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sentido e seu engrandecimento aos Lima, que ousaram, espera que no futuro próximo outros façam o 
mesmo.

Luís Eduardo Pinheiro Lima - Congratulou-se com o Presidente Sérgio Vergueiro pelo modo com 
que tem conduzido a presidência do Conselho, em especial o pleito desta noite. Deixou claro que um 
dos objetivos  da  sua candidatura  foi  cumprido,  ou seja,  dar  uma opção.  Hoje,  depois  de  longo 
tempo, o Conselho teve duas chapas concorrendo. Duas chapas que não eram antagônicas, mas que 
visam o  bem  do  Clube.  De  público,  congratulou-se  também com os  Conselheiros  Antonio  de 
Alcântara Machado Rudge e Arlindo Virgílio Machado Moura, dizendo que espera que façam uma 
boa gestão, com têm feito até hoje, desejando-lhes grande sucesso.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Externou sua gratidão aos componentes do Conselho que 
o honraram com o seu voto e a todos que contribuíram para que sua reeleição se tornasse possível. 
Transmitiu a certeza de que não medirá esforços para corresponder às melhores expectativas. Disse 
que afirmar que não estava emocionado com a sua reeleição seria faltar com a verdade. Considerou 
a vitória obtida como reconhecimento de um trabalho de dois anos de uma equipe composta de mais 
de  100  pinheirenses,  que  como  diretores  adjuntos,  assessores  ou  simples  associados  amigos 
trabalharam arduamente para que pudessem ser atingidas as metas colimadas. Citou como exemplo 
de espíritos que nortearam a dedicação de Oswaldo Vella e Olavo D'Elia, que mesmo na fase mais 
difícil de suas moléstias nunca cogitaram em renunciar às suas responsabilidades perante o Clube. 
Se algum mérito teve, foi o de ter reunido num mesmo ideal. Mas, nada adiantaria esta dedicação se 
não  contasse  com  a  sustentação  de  um  corpo  funcional  e  gerencial  altamente  capaz  sob  a 
coordenação do Superintendente Nicolau Biccari. Ao encerrar o processo eleitoral sentia que tem 
motivos para se congratular, pois evidenciou-se uma eleição onde imperou o espírito democrático, 
paradigma de qualquer outra instituição que queira exercer de maneira plena e total a verdadeira 
democracia.  O  diálogo  é  inerente  a  esta  democracia.  Acrescentou  que  procurou  estar  aberto  a 
sugestões  e  críticas,  partissem de  onde  partissem e  pretende  nesta  segunda  gestão  manter  esta 
diretriz, pois a considera essencial para que possa realizar uma boa administração. Por ocasião de 
sua primeira investidura, disse que não seria tímido em buscar os verdadeiros valores do Clube, no 
Conselho ou fora dele, e isto cumprirá novamente. Lastreado num programa ambicioso, iniciar-se-á 
uma nova etapa e tem a convicção de que com vontade atingir-se-á a meta programada. Apelou aos 
Conselheiros  para  que  unidos  e  cônscios  de  suas  responsabilidades  perante  a  coletividade 
pinheirense procurem juntos as melhores soluções que correspondam aos anseios dos sócios, sem 
nunca se afastar do objetivo principal, que é o de tornar cada vez mais grandioso o E.C.Pinheiros.

Presidente -  Ao encerrar  a  reunião,  agradeceu  a  presença  de todos,  a  participação  efetiva  dos 
Conselheiros  nos  destinos  do  Clube  e  esta  permanente  demonstração  de  responsabilidade,  de 
seriedade e de espírito pinheirense que recebe a cada reunião que se inicia e que se encerra.

Obs: Esta ata foi aprovada na 358ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 3 de 
junho de 1991.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO

mlf.
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