
ATA RESUMIDA DA 393ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
30/5/94

1. DATA E PRESENÇA:
Dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e quatro, em segunda convocação, às 20h30m, com cento e 
noventa e sete Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidência             : Roberto Luiz Pinto e Silva

Hélio De Maria Penteado
Vice-Presidência    : Hélio De Maria Penteado

Luiz Ernesto Machado Kawall
José Edmur Vianna Coutinho

Primeira Secretaria: Eduardo Lobo Fonseca
Segunda Secretaria: Adalberto Luiz Federighi

Paulo Cesar de Arruda Castanho

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Instala a reunião,  determinando a execução do Hino do Clube e o recolhimento do livro de 
presença. Explicou que o Expediente seria dividido em duas etapas: a) posse solene dos Conselheiros eleitos 
em 14/5/94; b) comunicações e posse dos Suplentes convocados.

Primeiro Secretário - Leu: Grupo A (Sócios Veteranos): eleitos para mandato de 6 anos, até 2000: Alexis 
Lostchinin, Edgard Ozon, Ernesto Júlio Santos Corrêa Schleier, José Barbosa, José de Barros, Luiz Ernesto 
Machado Kawall, Walter Carvalho Silva e Wilton Guimarães. Grupo B (Sócios há mais de 10 anos) - eleitos 
para mandato de 6 anos, até 2000: Alberto Gosson Jorge, Alcides Leite de Gouvêa Filho, Alice Rodrigues 
Barbosa,  Andrea Amato,  Angelo Pio  Buonafina,  Antonio  Alberto  Foschini,  Arnaldo  Osse Filho,  Benedito 
Antunes de Campos, Carlos Roberto Sá de Miranda Bório,  Clóvis Bergamo, Diego Mendes Castro,  Dulce 
Arena  Avancini,  Fábio  Eduardo  Nesti,  Francisco  de  Assis  Ramalho  Além, Francisco  de  Paula  Boragina, 
Francisco  Flaquer,  Friedrich Theodor  Simon,  Geraldo  de  Oliveira  Couto,  Gil  Vicente de  Azevedo Sodré, 
Gilberto De Luccia, Gladys Bechara Demétrio, Italo Della Manna, João Benedito de Azevedo Marques, João 
Paulo Rossi, Jorge Dieguez Tena, José Carlos Apasse, José Danilo de Paiva Carvalho, José Terra Valverde, 
Leon Majer,  Luís Eduardo Pinheiro Lima, Luiz Koji  Ohara, Luiz Roberto Martinez, Marcelo Giosa Sasso, 
Marcos Augusto de Carvalho Senna, Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, Maria José Villaça, Mário Lima 
Cardoso, Nelly Mourão Netto, Nely Aparecida Magnani Hildebrandi,  Ney Roberto Caminha David, Nilson 
José Iasi,  Otto Hermann Neuman, Ovídio Lopes Guimarães Júnior,  Paulo Kesselring Carotini,  Paulo Palo, 
Paulo Roberto Chaves de Lara, Paulo Roberto Taglianetti,  Qamal Elias Donato, Raphael Falcone, Roberto 
Gasparini, Roberto Machado Moreira, Ruy Lansaro Paganini, Sérgio Russo, Sérgio Salles, Severiano Atanes 
Netto, Sílvia Schuster, Sílvio Eduardo de Assis Pacheco Lancellotti, Synésio Alves de Lima, Walter Leonelli. 
Grupo B - eleitos para mandato de 2 anos, até 1996: Hércules José Mônaco e Carlos Figueiredo da Cunha.

Presidente - Convidou o Cons. Edgard Ozon para ler o Compromisso de Posse, seguido dos demais. Encerrada 
a leitura do compromisso, declarou empossados os referidos associados, no cargo de Conselheiro do Esporte 
Clube Pinheiros, para os respectivos mandatos.

Carlos  Roberto Sá de Miranda Bório -  Convidado para  falar  em nome dos recém-eleitos,  inicialmente, 
agradeceu a deferência.  Ponderou  que a confiança depositada  pelos  associados a  partir  deste  momento se 
revertia  na  responsabilidade  da  representação,  transformando-se  no  compromisso  de  um trabalho  sério  e 
atuante, capaz de transmitir os anseios e as expectativas da coletividade pinheirense,  através da crítica, da 
cobrança, da orientação e do apoio às iniciativas que reconhecidamente contribuam para o engrandecimento do 
Clube. Acrescentou que, assumindo um mandato de 6 anos, os recém-eleitos terão o privilégio de participar do 
Centenário do Clube, em 1999 e a incumbência de pensar o Pinheiros do ano 2000. Os Conselheiros devem ter 
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a firmeza de quem zela pelo presente e a sensibilidade de quem projeta o futuro e saber cumprir a missão que 
lhes foi confiada, sem se afastar do princípio básico da dignidade.

Renato  Taglianetti -  Foi  convidado  para  saudar  os  Conselheiros  recém-eleitos,  em nome  do  Conselho 
Deliberativo.  Honrado  com a  incumbência  recebida,  lembrou  que  o  Clube  foi  fundado  com outro  nome, 
agrupou sócios  de  nacionalidade  estrangeira  para  a  prática  de  esportes  e  também para  congregar  as  suas 
famílias. Foi sob lei promulgada nos fins da última grande guerra, que aos Clubes foi reconhecida a conquista 
da criação dos Conselhos Deliberativos. Foi quando adotou-se o nome que hoje o Clube ostenta com orgulho. 
Os empossados, sob juramento, prometeram colaborar na disciplina da vida societária, respeitando e fazendo 
respeitar o Estatuto Social e os Regulamentos do Clube e, mantendo a integral independência do Conselho, 
alcançar uma perfeita e eficiente harmonia com a Diretoria. Esta saudação vale como um lembrete. O mandato 
que solicitaram e que lhes foi concedido transcende a responsabilidade. O Conselheiro não se engalana com o 
título e não pede privilégios. Mas se lembrará, constantemente, das obrigações que livremente assumiu, e entre 
elas  destacou  o  prosseguimento  e  o  futuro  deste  Clube.  O  célere  progresso  determinado  pelos  avanços 
tecnológicos e as mudanças sociais que se manifestam pedem a sua colaboração dedicada, para que no futuro 
as novas gerações possam honrar a sua memória, como hoje é feito com os que fundaram e administraram no 
passado este Clube. O seu convívio com os sócios, para conhecer-lhes as sugestões e justas críticas, as suas 
observações,  estudos  e  experiências  trazidos  a  plenário,  em  assíduo  atendimento  às  suas  convocações, 
permitirão ao Conselho uma perfeita colaboração com a Diretoria, na trabalhosa tarefa de administração do 
Pinheiros, que se tornou um gigante. Tornou-se um gigante no seu gênero, pela sua área de ocupação, pelo seu 
patrimônio, pela prática em competições esportivas e pelas múltiplas oportunidades culturais e recreativas que 
proporciona.  Disse da  sua certeza  de  que os  que foram eleitos  pela primeira  vez procurarão  conhecer  os 
assuntos  e  matérias  a  que  tem-se  dedicado  o  Conselho.  Encerrando,  acrescentou  seus  votos  pessoais  de 
felicidades e de saúde a todos. 

Presidente - Informou que os Cons. José Barbosa, Walter Carvalho Silva, Andrea Amato, Carlos Roberto Sá 
de Miranda Bório, Diego Mendes Castro, Gladys Bechara Demétrio, José Terra Valverde, Maria Cristina N. de 
Sá Pikielny, Nelly Mourão Netto, Nilson José Iasi, Paulo Palo,  Raphael Falcone e Synésio Alves de Lima, 
recém-empossados, estariam automaticamente licenciados, em virtude de exercerem cargos diretivos; portanto, 
não tomariam parte na Ordem do Dia, em razão de impedimento estatutário. Esclareceu que, em conseqüência 
disso, foram convocados os respectivos Suplentes.

Primeiro Secretário - Leu a relação dos Suplentes convocados para esta reunião: Grupo A: Cecília Machado 
de Carvalho, Virgílio Gehre, Mircha Nutini Masucci, Eliezer de Araújo Pereira, José Eddie Avelino e Pedro 
De Camillo Netto. Grupo B: Christiano Alberto Savoy de Brito, Evandro Antonio Cimino, Nelson da Cruz 
Santos,  Lourival  José Moraes  Arroyo,  Júlio  Ricardo  Magalhães,  Cesar  Palermo Kassab,  Paulo Afrânio de 
Asevedo, Luciano Campacci, Vicente Mandia, Layr Barci Filho, Ricardo Sampaio Corrêa Filho, Alexandre 
Barradas de Oliveira, Antranik Akrabian, Waldir Lachowshi, Paulo de Tarso Meinberg, Luiz Eugênio de Jesus 
Espoladore, Ricardo Espírito Santo, Edson Luiz Bortolotti, Hilton Sabino de Farias, Waldemar Pasqua, Ralph 
Jordan, Joacyr Victor De Maria, Martha Maria Autran de Figueiredo, Carlos Guastelli, Lúcia Maria Nagasawa, 
Anníbal  Vicente Rossi,  Fábio  Trebilcock  Tavares  De Luca,  Guaracy Isidoro  Pereira,  Baijat  Vaz  Iabrude, 
Carlos Alberto Carvalho Rochlitz, Fernando Pupo de Campos Maia, Luiz Dias Patrício Júnior e Juan Rodolfo 
Migueres.

Presidente  - Convidou o primeiro Suplente de cada Grupo (A/B), Sra. Cecília Machado de Carvalho e Sr. 
Christiano Alberto Savoy de Brito, para lerem o Compromisso de Posse, seguidos dos demais. Encerrada a 
leitura do compromisso, declarou empossados os referidos associados, no cargo de Conselheiro do Esporte 
Clube Pinheiros.

Primeiro Secretário - Leu as seguintes cartas recebidas: 1) do Cons. Cláudio Borba Vita, parabenizando o 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho, a Comissão de Sindicância e os Presidentes das demais Comissões 
Permanentes pela eleição; 2) do Cons. Leão João Pouza Machado, informando sobre o seu desligamento da 
Chapa M.C.I.
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Presidente - Leu ao plenário as seguintes propostas de votos de louvor: 1) do Cons. Marco Antonio Senise 
Geretto, à atual Diretoria, pela conclusão da segunda etapa das obras de reforma do Parquinho, bem como à 
Diretoria anterior, que iniciou a reforma que ora se encerra na sua segunda etapa; 2) do Cons. Luiz Koji Ohara, 
ao Diretor Adjunto, Técnico e Atletas da seção de Handebol, pela conquista do Campeonato Brasileiro Infanto-
Juvenil Masculino; 3) do Cons. Friedrich Theodor Simon, à Equipe Principal de Handebol, pela conquista do 
Campeonato  Sul-americano  Interclubes,  à  Equipe  Masculina  Júnior  de  Polo-Aquático,  Campeã  Brasileira 
invicta  e  Campeã  Estadual,  aos  Atletas  da  Natação:  Stefan  Batista,  Kate  Lordes  e  Lilian  Geber,  pelos 
resultados obtidos na Copa Multinacional, aos Atletas do Basquete Infantil: Breno Blassioli e Danilo Padovani, 
pela conquista do Campeonato Sul-americano Infantil, e finalmente, à Equipe de Ginástica Olímpica Feminina, 
pelos  resultados  alcançados  no  Campeonato  Estadual  Individual  por  Aparelho;  aprovados.  Informou  o 
recebimento de ofício do associado José Altino Machado, agradecendo ao Conselho voto de congratulações 
consignado na 391ª Reunião. Em nome da Mesa, propôs voto de pesar, subscrito pelos Cons. Paulo Roberto 
Taglianetti, Manoel Morales Filho e Antonio Guerra, pelo falecimento do Sr. Walter Lazareth, ex-Conselheiro 
e ex-Diretor, aprovado.

Edgard Ozon - Como Presidente da Comissão de Esportes, comunicou os títulos conquistados na modalidades 
competitivas este mês, propondo votos de louvor aos Diretores Adjuntos, Técnicos e Atletas das seções de 
Handebol e de Judô, aprovado.

Presidente - Propôs a prorrogação do Expediente por mais 20 minutos, aprovado.

Mário Lima Cardoso - Cumprimentou os Presidentes da Assembléia Geral, do Conselho, da Diretoria,  o 
Diretor de Informática e respectivas equipes de trabalho, pela organização, realização e êxito da eleição de 
14/5/94. Propôs voto de louvor ao Diretor de Esportes, congratulando-se com o Diretor Adjunto, Técnico e 
equipe Infanto-Juvenil de Polo Aquático, pela conquista do Campeonato Estadual, aprovado.

Severiano Atanes Netto - Propôs voto de louvor aos 3884 sócios que compareceram às urnas na eleição de 
14/5/94, neste particular representados pela Sra. Maria Helena Rego Fagundes, aprovado.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Propôs voto de pesar pelo falecimento do sócio Orlando Messas, aprovado.

Evandro Antonio Cimino - Consignou agradecimento pessoal aos sócios que sufragaram o seu nome nas 
últimas eleições, bem como voto de breve retorno àqueles Conselheiros que, nunca por demérito, não foram 
reconduzidos. Deixou registrado o seu apreço, admiração e simpatia por todos e o seu desejo de colaborar 
incansavelmente com os Diretores em geral, a fim de elevar cada vez mais o nome do Clube.

Hélio  De  Maria  Penteado -  Face  à  menção  de  seu  nome  na  circular  última  do  Movimento  Conselho 
Independente, comunicou ao Conselho estar desligado do grupo a mais de um ano; que, em setembro passado, 
declinou do convite do Dr. Roberto Luiz Pinto e Silva manifestando desinteresse em permanecer na Vice-
Presidência do Conselho,  não participando de quaisquer  tratativas  de composição de  chapa.  Aproveitou a 
oportunidade, ao concluir o seu mandato de Vice-Presidente do Conselho, para expressar o seu reconhecimento 
pelo apoio e carinho que recebeu dos companheiros durante esses dois anos.

Mário de Britto Pereira - Propôs voto de louvor à Equipe pinheirense, categoria Juvenil A/B - Trampolim 
1m,  3m  e  Plataforma,  que  representou  São  Paulo  no  Campeonato  Brasileiro  de  Federações  de  Saltos 
Ornamentais, aprovado.

Presidente - Agradeceu a cooperação prestada pelo Vice-Presidente Hélio De Maria Penteado e pelo Segundo 
Secretário, Adalberto Luiz Federighi, durante os 2 anos de gestão, discorrendo sobre o empenho de ambos. A 
seguir, passou a condução dos trabalhos ao Cons. Hélio De Maria Penteado, uma vez que era candidato à 
presidência do Conselho Deliberativo.
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Presidente em exercício - Logo que assumiu a presidência,  submeteu ao plenário  o nome do Cons.  Luiz 
Ernesto Machado Kawall para assumir a vice-presidência "ad hoc", de forma a completar a mesa dos trabalhos, 
aprovado.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 392ª reunião ordinária, realizada em 25 de abril de 1994.
Presidente em exercício - Não havendo manifestação em contrário, declarou a ata aprovada.

Item 2 - Eleição  do  Presidente  e  do  Vice-Presidente  do  Conselho  Deliberativo  e  dos  membros  da 
Comissão de Sindicância e dos Presidentes das demais Comissões Permanentes, para o biênio 1994/96.
Presidente em exercício - Para compor as 8 Mesas Receptoras de votos, designou os Cons. Américo Rossini, 
Fábio  Trebilcock  Tavares  De  Luca,  Ivanilce  Simeão  Cappellano,  Marco  Antonio  Senise  Geretto,  Maria 
Angélica Masagão Prochaska, Nely Aparecida Magnani Hildebrandi, Leão João Pouza Machado e Ricardo 
Sampaio Corrêa Filho. A seguir, submeteu ao plenário o nome dos Conselheiros que fariam parte da Comissão 
de Apuração, a saber: Manoel Morales Filho (Presidente), Francisco Flaquer, Francisco de Paula Boragina, 
José Manssur e Pedro Antonio Lousan Badra, aprovado.

- Os integrantes da Mesa Receptora e da Comissão de Apuração examinaram as urnas, que foram a seguir 
lacradas. A Chapa Pinheiros Unido dispensou a indicação de fiscais.

Presidente em exercício - Prestou esclarecimentos sobre as normas regimentais que regulam os processos de 
votação e de apuração, dando início à votação propriamente dita.

- Concluída a votação, passou-se à apuração dos votos.

Presidente em exercício - De posse dos resultados, agradeceu a colaboração dos Conselheiros que integraram 
as Mesas Receptoras e a Comissão de Apuração. 

Primeiro Secretário - Proclama os resultados: Mesa nº 01 - Mesa do Conselho Deliberativo - Chapa Pinheiros 
Unido: 158 votos; em branco: 32; Urna nº 02 - Comissão de Sindicância - Chapa Pinheiros Unido: 169 votos; 
em branco: 21; Urna nº 03 - Comissão Financeira - Chapa Pinheiros Unido: 154 votos; em branco: 36; Urna nº 
04 - Comissão Jurídica - Chapa Pinheiros Unido: 160 votos; em branco: 30; Urna nº 05 - Comissão de Obras - 
Chapa  Pinheiros  Unido:  159  votos;  em branco:  31;  Urna  nº  06 - Comissão de Saúde e  Higiene - Chapa 
Pinheiros Unido: 160 votos; em branco: 30; Urna nº 07 - Comissão de Esportes - Chapa Pinheiros Unido: 151 
votos; em branco: 39; Urna nº 08 - Comissão de Veteranos - Chapa Pinheiros Unido: 164 votos; em branco: 26; 
não havendo votos nulos; totalizando 190 Conselheiros votantes.

Presidente em exercício - Declarou eleitos, para a gestão 1994/96, os seguintes Conselheiros: Roberto Luiz 
Pinto  e  Silva  e  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  respectivamente  Presidente  e  Vice-Presidente  do  Conselho 
Deliberativo; Maria José Villaça, Dulce Arena Avancini, Edmundo Comino, José de Barros,  Ovídio Lopes 
Guimarães  Júnior,  Membros  da  Comissão  de  Sindicância;  Antonio  da  Silva  Villarinhos,  Presidente  da 
Comissão  Financeira;  Antonio  Alberto  Foschini,  Presidente  da  Comissão  Jurídica;  Júlio  Roberto  Pasquini 
Albien, Presidente da Comissão de Obras; Antonio Avelino Luz Pessôa de Souza, Presidente da Comissão de 
Saúde e Higiene; Edgard Ozon, Presidente da Comissão de Esportes; Antonio Guerra, Presidente da Comissão 
de Veteranos.

Presidente em exercício - Declarou os eleitos empossados e os convidou para subirem ao palco para assinar o 
Termo de Posse. Em seguida, transmitiu a direção dos trabalhos ao Presidente recém empossado, desejando a 
todos profícua gestão.

Presidente eleito - Nomeou e empossou os Cons. Eduardo Lobo Fonseca e Paulo Cesar de Arruda Castanho, 
para exercer, respectivamente, os cargos de Primeiro e Segundo Secretários, no biênio 1994/96, tendo ambos 
assinado o Livro de Termos de Posse. Em seguida, agradeceu o apoio recebido, reafirmando o que havia dito 
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quando de sua primeira eleição para a presidência, no sentido de que os Conselheiros devem estar sempre 
atentos, para verificar quais as necessidades e a convicção de cada sócio que representam. De outro lado, 
podem e  devem ficar  tranqüilos,  porque  a  Mesa  e  o  Conselho serão órgãos independentes,  respeitando a 
independência dos demais órgãos do Clube. Este o objetivo e que será rigorosamente cumprido nos próximos 2 
anos.

Item 3 - Várias.
Ivan Gilberto Castaldi Filho - Reafirmou a urgência da construção de uma nova piscina para a prática de 
hidroginástica e aprendizado de natação para adultos, justificando sua afirmação. Com relação ao Dep. Médico, 
reclamou que a freqüência dos médicos em serviço tem sido aleatória. Assim, sugeriu a adoção de livro de 
ponto para solucionar o problema. Disse, ainda, que há negligência na escolha dos filmes infantis exibidos nas 
tardes de domingo, que necessariamente devem ser dublados e condizentes com a média de idade do público 
alvo.

Otto Hermann Neumann - Apresentou projeto visando beneficiar os esportes competitivos, por intermédio de 
proposta baseada na "Lei Zico", que permite que o Clube disponha de um aporte maior de recursos financeiros, 
para manter as equipes adultas dentro de um nível competitivo que hoje não é possível. Citou exemplos no 
sentido de que hoje o Pinheiros arca com todos os investimentos, estrutura técnica, material e humana, para 
depois ser abandonado quando os atletas chegam ao ponto de darem retorno ao Clube.

Vicente Carlos Gonçalves - Repudiou circular da Chapa MCI, dizendo que não costuma dar muita atenção a 
cartas sem assinatura. Observou, porém, que citada carta continha aleivosias e ofendia a dignidade de muitos 
Conselheiros, inclusive os candidatos à presidências e à vice-presidência, que acabavam de receber o voto da 
grande maioria dos presentes. Disse não acreditar que o Presidente e Vice-Presidente, ou mesmo a Diretoria, 
fossem dados a conchavos de última hora, para serem subservientes ao poder da Diretoria. Disse que participou 
do grupo que envidou esforços, para que o Pinheiros seja unido e não desunido. Trouxe seu protesto a essa 
afirmativa em carta apócrifa. Se sigla tem que ser respeitada, só respeita uma: ECP.

Paulo Ayres de Camargo - Traçou paralelo entre o disposto no Art. 4º do Estatuto Social versus a saúde da 
alma e do corpo,  dizendo que estes dois componentes do ser se completam, são igualmente importantes e 
devem ser tratados e preservados com muito desvelo e carinho. No entanto, no Clube há maior preocupação 
com o aperfeiçoamento físico do que com a alma, relegada a segundo plano. As atividades destinadas ao 
aperfeiçoamento da alma são esporádicas. O Clube deveria instituir cursos de literatura, de canto, de música e 
de teatro, editar uma apostila com regras e recomendações sobre o comportamento dos associados e afixar, nos 
jardins e demais recantos, cartazes no mesmo sentido. A cordialidade faz bem e pode ser observada em gestos 
simples. Lembrou o otimismo que transmitia o saudoso Cons. Fernando Spada, e leu soneto contendo frases 
saudáveis, concluindo que se o sócio for assim orientado, o Clube será mais alegre, mais feliz e muito, muito 
melhor.

Presidente - Antes de anunciar o encerramento dos trabalhos, convidou os presentes a participarem de coquetel 
oferecido pela Diretoria, no Restaurante do CCR. Informou o número de Conselheiros presentes e deu por 
encerrados os trabalhos às 23hm41m.

Obs: Esta ata foi aprovada na 394ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 27 de junho de 
1994, com a retificação já dela constante.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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