
ATA RESUMIDA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
19/4/93

1. DATA E PRESENÇA:
Dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 20h30m, com duzentos e 
cinco Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente              : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente      : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretário: Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Adalberto Luiz Federighi

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente - Em nome da Mesa, propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Liliane Pasquini Albien, mãe 
do Cons. Júlio Roberto Pasquini Albien, Secretário da Comissão de Obras, ocorrido no último dia 4, voto 
aprovado. Submeteu ao Plenário e foram aprovadas as seguintes propostas de voto de louvor: 1) de iniciativa 
do Cons. Mário de Britto Pereira, aos atletas pinheirenses Maria Luíza Mota Ribas e João Pedro Bório, que 
levantaram 5 das 10 medalhas de ouro obtidas pelo Brasil no Campeonato Sul-americano Juvenil de Saltos 
Ornamentais; e à atleta Carolina Itzaina, também pinheirense, que competiu pelo Uruguai e conquistou o vice-
campeonato no mesmo torneio. 2) por proposição do Cons. Giovanni Cappellano, ao atleta Roberto Lazzarini, 
que no último Campeonato Pan-americano de Esgrima obteve 2 medalhas de bronze, classificando-se como 3º 
colocado  em duas modalidades  (florete  e  espada).  3)  de  autoria  dos  Cons.  José  de  Barros,  Luiz  Ernesto 
Machado Kawall, Rubens Catelli e Roberto Machado Moreira e da sócia Leila Sarham Salomão, ao Cons. João 
Benedito de Azevedo Marques, pela recente edição do livro "História de um Massacre", escrito em conjunto 
com o Dr. Marcello Lavenere. Prosseguindo, informou o recebimento de cartas da Diretoria, dando ciência do 
deferimento de pedidos de demissão feitos por 26 diretores de área e adjuntos, que passaram a reintegrar o 
Conselho; e que, para cumprimento do disposto no §2º, do Art. 82, do Estatuto, tendo em vista a necessidade 
de atender à política administrativa do Clube, em face às citadas demissões, foram feitas as seguintes alterações 
na sua constituição: Diretor Administrativo: Alexandre Barradas de Oliveira; Diretor Financeiro: Sérgio Fuchs 
Calil;  Diretor  de Patrimônio:  Durval Vieira  de Souza Neto;  Diretor  de Promoções Sociais:  José Maria de 
Almeida Prado Netto; Diretor Cultural: Pedro Geretto; Diretor de Serviços Sociais: Walter Leonelli; Diretor de 
Esportes:  Hugo  Ulbrich  Júnior;  Diretor  de  Informática:  Arthur  Fernando  Arnold  Battaglia  (DI/083.93);  e 
informando a nomeação do sócio Ienaldi Bento Garcia para exercer o cargo de Diretor de Segurança, Portarias 
e Estacionamento. (DI/089.93).

Primeiro Secretário - Deu conhecimento de carta da Diretoria capeando ofício do Sr. Odilon de Camargo 
Penteado, chefe do cerimonial do Governo Estadual, agradecendo a recepção e o tratamento recebidos por 
ocasião da visita, ao Clube, da Sua Alteza Real, o príncipe da Tailândia. Informou que o §5º, do Art. 35, do 
Regimento  Interno  do  Conselho  está  sendo rigorosamente  cumprido,  pois  a  Mesa  está  comunicando,  por 
escrito, individualmente às pessoas interessadas, as propostas de caráter cívico, os votos de pesar, de júbilo, 
etc.,  aprovadas  em Plenário.  Leu  errata  relativa  ao  Expediente  resumido  encaminhado  aos  Conselheiros, 
substituindo, na correspondência recebida nº 200, o nome "Sérgio Lazzarini" por "Roberto Lazzarini".

José Ricardo Pinheiro Lima -  Propôs voto de louvor  aos  14 atletas da  Equipe Infanto-Juvenil  de Pólo-
Aquático, que disputou o título internacional do Torneio de Buenos Ayres, com uma notável atuação e sendo, 
inclusive, premiada pela boa disciplina mantida durante o evento, voto aprovado.
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João Benedito de Azevedo Marques - Propôs voto de louvor ao Dr. José Altino Machado, recentemente 
eleito e empossado no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, voto aprovado. 
A seguir, destacou a honrosa presença do Conselheiro Vitalício Angelo Mendes Corrêa, que foi aplaudido 
prolongadamente.

Presidente - Disse da sua satisfação em ver presente à reunião o Cons. Angelo Mendes Corrêa, a quem já havia 
cumprimentado em nome do Conselho.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 378ª reunião extraordinária, realizada em 15 de março de 1993.
Presidente - Não havendo manifestação retificando ou impugnando a ata, declarou-a aprovada.

Item 2 -  Eleições para do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria e dos membros Efetivos e Suplentes 
do Conselho Fiscal, para o biênio 1993/95.
Presidente - Explicou sobre o processo de votação, destacando algumas alterações na mecânica de votação, 
visando  otimizar  os  trabalhos  da  eleição.  Comunicou  que,  em reunião  prévia  com os  candidatos,  foram 
esclarecidas as informações regimentais e estatutárias, em especial quando ao disposto no art. 94, do Estatuto, 
na  oportunidade  estabeleceu-se  que  os  5  membros da  Comissão  de  Apuração  prevista  no  Regimento  das 
Eleições seriam os mesmos que fariam parte da Comissão Receptora de votos, bem como que cada chapa 
indicaria  apenas  um fiscal  para  a  apuração.  Enalteceu  a  transparência,  a  ética  e  o  respeito  verificado  no 
transcorrer  da  campanha  de  ambos  candidatos,  cumprimentando-os.  A  seguir,  submeteu  ao  Plenário  as 
indicações para a Comissão Receptora e Apuradora de votos, a saber: Cons. José Luiz Toloza de Oliveira e 
Costa,  José  Manssur,  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda,  Marcello  Moraes  Barros  de  Campos  e  Sílvio 
Lancellotti,  desde logo indicando para  presidi-la  o  terceiro  deles.  Informou que a  Chapa Pinheiros  União 
indicou o Cons. Oswaldo Fontana Filho para fiscalizar o processo, e que a Chapa Pinheiros-Sempre indicou o 
Cons. Antranik Akrabian para o mesmo fim. Finalmente, passou a presidência ao Cons. José Roberto Coutinho 
de Arruda, que, juntamente com os demais membros da Comissão Receptora e Apuradora de votos e fiscais 
designados, assumiram seus postos.

Presidente  (José  Roberto  Coutinho de Arruda) -  Agradeceu  a  deferência,  imediatamente  adentrando o 
processo de votação. Primeiramente, chamou para votar os Conselheiros que pediram preferência na votação.

É procedida a votação, por escrutínio secreto.

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

Presidente -  De  posse  dos  resultados,  agradeceu  o  desempenho  dos  membros  da  Comissão  Receptora  e 
Apuradora de votos, e de todos os funcionários que colaboraram, de uma forma ou de outra,  para o bom 
andamento dos trabalhos. Em seguida, devolveu a presidência ao Cons. Roberto Luiz Pinto e Silva, com o 
Mapa de Apuração dos Resultados, devidamente preenchido e assinado.

Presidente (Roberto Luiz Pinto e Silva) - Agradeceu a contribuição de todos,  proclamando, a seguir, os 
resultados apurados, a saber: DIRETORIA - Chapa Pinheiros União: 154 votos; Chapa Pinheiros-Sempre: 48 
votos; nulos: 3 votos. CONSELHO FISCAL - Chapa Pinheiros União: 147 votos; Chapa Pinheiros-Sempre: 54 
votos; em branco: 1 voto; nulos: 3 votos. Total: 205 votantes. Em seguida, proclamou eleitos, para o biênio 
1993/95,  os  Cons.  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  e  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  respectivamente 
Presidente e Vice-Presidente da Diretoria; e os sócios Roberto Della Manna, Orlando Mauro Soares de Moraes 
e João Manoel Rossi Filho, membros Efetivos, e Mário Augusto Gouveia, Ney Guaicuru Carvalho Ferreira e 
Jalil Habib Saad, membros Suplentes do Conselho Fiscal. Desejou feliz gestão aos eleitos e aos demais que 
participaram deste pleito, em especial pela boa conduta observada durante a propaganda eleitoral. Finalmente, 
lembrou que a posse dar-se-á no próximo dia 13 de maio, para a qual serão expedidos convites específicos.

Item 3 - Várias.
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Leão João Pouza Machado - Comentou aspectos vistos como desagradáveis por vários sócios, criticando o 
aparato de segurança que acompanhou a Sua Alteza Real, o príncipe da Tailândia, por ocasião de sua visita ao 
Clube, reclamando o fato de, mesmo sem ser sócio e sem que os associados fossem previamente comunicados, 
usufruiu da parte esportiva e estacionamento, tendo o Pinheiros arcado com as despesas correlatas, e que as 
armas que portavam os seguranças poderiam ter causado alguma tragédia, já que assustaram crianças e adultos 
presentes no Estacionamento. Passou à Mesa carta de associado formulando reclamação no mesmo sentido.

Anna Maria da Carvalheira Baur - Cumprimentou o Cons. Arlindo Virgílio Machado Moura pela eleição 
para a presidência do Clube, e transmitiu sensibilizadora mensagem de Páscoa.

Presidente - Dado que naquela noite estava sendo realizada no Conselho uma festa cívica - a eleição - abriu 
exceção e concedeu a palavra em homenagem ao Cons. Arlindo Virgílio Machado Moura, em face de este se 
encontrar licenciado do Conselho por estar exercendo a vice-presidência da Diretoria e ter acabado de ser 
eleito o futuro Presidente do Clube.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Confessou  a  emoção  e  alegria  inicialmente  sentidas,  que  agora  se 
transformavam em tranqüilidade. Agradeceu a todos que o prestigiaram com a confiança e o apoio do seus 
votos. Disse que este episódio se extinguia nesta noite, porque a partir do dia seguinte o Conselho e a Diretoria 
deveriam se voltar para os grandes interesses da sociedade pinheirense. Aproveitou para reiterar a forma com 
que entende deva ser a relação entre os dois poderes do Clube - o Conselho, órgão máximo de representação, 
palco das grandes decisões da alta política e das diretrizes do Clube, e a Diretoria executiva, responsável pela 
operação dessa política, das decisões, das diretrizes e da gestão do Clube - ambos soberanos e independentes, 
mas caminhando, lado a lado, com harmonia em defesa dos mais altos ideais. Da sua parte, disse que tinha 
certeza de que dirigirá esforços e se empenhará nesta direção.

José Manssur - "Sr. Presidente, demais membros da Mesa; Sr. Presidente da Diretoria, em nome de quem 
cumprimento todos os demais Diretores; Srs. Presidente e Vice-Presidente eleitos; Sras. e Srs. Conselheiros; 
Sras. e Srs. Associados.
Confesso,  Sr.  Presidente,  que minha impressão neste momento é quase superior às minhas forças.  Entendi 
necessária a prestação de um preito de justiça, que urge que seja aqui reconhecido, e que me compeliu a usar 
mais uma vez, numa data festiva, a ocupar esta tribuna, pertencente a este Conselho, sem sombra de dúvida o 
Poder maior deste Clube, que ao se reunir neste recinto, transforma-o em um local solene, austero, povoado 
porque não de temores sagrados e de esperanças sublimes.
Acabamos de descobrir mais uma vez, Senhores, qual o segredo da perene vitalidade das instituições de nosso 
Clube,  responsável  por  sua pujança.  Isto  é  simples  de  explicar.  Decorre  de  um preceito  sábio  de  nossos 
Estatutos,  que estabelece a renovação, a  cada biênio,  dos Poderes  maiores deste  Clube, alternadamente,  o 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e o da Presidência e da Vice-Presidência da Diretoria.
Hoje elegemos o nosso Presidente e o nosso Vice-Presidente, responsáveis pelos destinos executórios de nossa 
querida associação.
O ideário com o qual se apresentaram à disputa, haverá, é óbvio, de ser pelos mesmos observado. E se assim o 
for, acredito que saberão cumprir os compromissos aqui assumidos. E nós estaremos aqui presentes para vigiá-
los e fiscalizá-los.
Ao candidato Antides Baroni, entendo que se diga que V.Exa. também é um vencedor. Sua conduta leal e ética 
sobremodo honrou a disputa, outorgando àquele que mereceu maior sufrágio a responsabilidade de justificar a 
escolha dos seus Pares. A votação recebida por V.Exa. o eleva ao respeito deste Conselho. V.Exa. é também 
membro desta Casa e como tal merece esse respeito.
Agora, Sr. Presidente, e propositadamente aguardei a palavra por último, porque se alguém me antecedesse 
nesta tribuna e fizesse esta colocação, por óbvio que eu não cansaria o Conselho agora com este discurso.
Mister fazer-se um reconhecimento, àquele que durante 6 anos foi o responsável pelos destinos de nosso Clube. 
Viveu ele um período turbulento. Sofreu alguns planos econômicos impostos goela abaixo à toda a cidadania 
por governos de triste fim. Todavia, o Clube permaneceu funcionando normalmente. Contrastando contra os 
momentos cinzentos  que a Nação como um todo passou, tínhamos o verde e  as flores do nosso Clube a 
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ornamentar e a provar que o trabalho a todos dignifica. E que o trabalho é uma solução que se impõe para que 
possamos alcançar os destinos desta Casa e desta Pátria.
V.Exa.,  Sr.  Presidente,  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge,  portou-se  ao  longo  desses  6  anos,  com 
dignidade. Para nós outros não foi surpresa. V.Exa. é descendente do Prof. Alcântara Machado, que estremeceu 
a cidadania paulista e a Pátria, porque ele soube deixar a folha dobrada, convocando os paulistas para morrer 
assim que sentissem no peito uma heróica pancada.
Pobre é o homem que busca no trabalho apenas a realização material, pois não há dinheiro que pague os ideais 
perdidos  e  a  moral  corrompida.  Escravo  é  aquele  que  se  entrega  à  sôfrega  e  insaciável  fome do  Poder, 
vendendo a sua dignidade e anestesiando a sua consciência. O dinheiro e o poder conseguidos a este preço 
conduzem unicamente ao tédio e à desilusão. Rico é aquele que encontrou no trabalho o caminho para a sua 
realização  humana  e  profissional,  vencendo  barreiras,  saltando  obstáculos  e  colocando  a  sua  profissão  e 
inteligência a serviço do bem comum. Livre é o homem que enriqueceu com a cabeça erguida, e que podendo 
pisar e esmagar, recolheu e ajudou. Sábio é o profissional que lutou por um princípio, que admitiu as suas 
falhas e delas trouxe verdades. Homem é aquele que derrubando os medos e os preconceitos, ampliou-se, auto-
afirmou-se e cresceu. Fortes são os que acreditam no trabalho como única fonte de realização.
Assim fostes vós, Sr. Presidente, ao longo desses 6 anos. Espero que as suas pegadas sejam seguidas por seus 
pôsteres, para engrandecimento desta Casa, glória e tradição da vida social e desportiva de uma Nação que 
sofre, mas que saberá um dia encontrar o seu caminho de redenção, colocando-a no local que sempre mereceu 
estar no contexto dos povos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente." (Palmas prolongadas)"

Presidente - Antes de encerrar a reunião, cumprimentou o Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge, 
que honrou o seu mandato desde o primeiro dia, destacando a certeza de que o Presidente eleito também agirá 
assim. Não havendo mais oradores inscritos, deu por findos os trabalhos às 22h56m.

Obs: Esta ata foi aprovada na 380ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 26 de abril de 1993, 
com a retificação já dela constante.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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