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ATA  RESUMIDA  DA  413ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 25/3/96

1) DATA E PRESENÇA:
Dia  vinte  e  cinco  de  março  de  mil  novecentos  e  noventa  e  seis,  em segunda 
convocação, às 20h30m, com cento e quarenta e três Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA:
Presidente               : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente      : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário : Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário : Paulo Cesar de Arruda Castanho

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3) EXPEDIENTE:
a) Homenagem da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e da 

Federação  Aquática  Paulista  ao  Esporte  Clube  Pinheiros,  pela 
performance no ano de 1995.

Presidente  -  Referindo-se  aos  Conselheiros  Antonio  Guerra  e  Ruy  Lansaro 
Paganini, disse que não tinha dúvida que essa perda dificilmente seria suprida a 
curto  prazo.  A  lembrança  ficará  sempre,  mas o  vazio  permanecerá  por  alguns 
meses e será sentido. Sua dúvida, era se seria possível realizar uma solenidade 
festiva,  como  estava  programado,  juntamente  com  a  homenagem  aos 
Conselheiros, falecidos nas últimas terça e quinta-feiras. Assim, considerando o 
amor  que  ambos  dedicaram  durante  a  vida  inteira  ao  Clube,  dedicou-lhes  a 
homenagem  que  o  Pinheiros  estaria  recebendo,  ressaltando  que  o  Clube 
distinguiu-se  na  Natação,  em  1995,  tendo  vencido  praticamente  todas  as 
competições.  Chamou  para  compor  a  mesa  dos  trabalhos  nesta  solenidade  o 
Presidente  da Diretoria,  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura;  o  Vice-Presidente  da 
Diretoria, Cezar Roberto Leão Granieri; o Presidente da Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos, Membro do COB e da FINA, Coaracy Nunes Filho; o Diretor 
Adjunto de Natação, Waldemar Antonaccio Jr; o Presidente da Federação Aquática 
Paulista e Conselheiro do Clube, Miguel Carlos Cagnoni; o Diretor de Esportes, 
Salvador Parisi e o Presidente da Comissão Permanente de Esportes, Edgard Ozon.

Presidente da Federação Aquática Paulista, Miguel Carlos Cagnoni - Falou de 
seu  orgulho  em  ser   Conselheiro  do  Clube.  Como  Presidente  da  Federação 
Aquática Paulista, saudou os integrantes da mesa dos trabalhos, estendendo a 
saudação ao Supervisor Técnico da Natação Competitiva, Alberto Bernardo Klar; 
ao Prof. Vanzella e atletas presentes. Explicou que a CBDA estabeleceu critério 
para apurar a melhor equipe de Natação da temporada. Apurados os pontos, o 
Pinheiros ficou em 1º lugar, tornando-se a melhor equipe de 1995. Destacou que o 
Clube ganhou todos os campeonatos paulistas de todas as categorias de inverno e 
de  verão.  Explicou  que  a  Federação  Paulista  instituiu  o  Diploma  de  Mérito 
Aquático  Presidente  João  Havelange  para  incentivar  as  equipes  de  SP  a 
conquistarem  mais  essa  honraria  de  ordem  nacional.  Passou  às  mãos  do  Sr. 
Presidente do Conselho o Diploma de Mérito Aquático Presidente João Havelange 
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ao Esporte Clube Pinheiros,  pela sua performance e por ter-se colocado em 1º 
lugar no Ranking Nacional de Natação em 1995.

Presidente - Atribuiu o êxito da Natação especialmente ao Técnico Alberto Klar, 
entregando referido Diploma ao Sr. Presidente da Diretoria.

Presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaracy Nunes 
Filho -  Dimensionou a homenagem prestada ao Clube,  explicando que no ano 
passado a Natação foi eleita o Esporte do Ano, não só pelo COB, mas também por 
200 jornalistas, devido ao títulos que vêm sendo levantados. E nesse contexto, a 
participação do Pinheiros foi decisiva. Disse que os Conselheiros e os Sócios como 
um todo devem se orgulhar do Clube, porque ele hoje representa um esporte de 
ponta no Brasil; tendo sido eleito o 1º de 1995 dentre 400 clubes de Natação no 
Brasil. Afirmou que o Clube é hoje ímpar no apoio ao esporte olímpico brasileiro, 
bastando ver os títulos que assumiu no ano passado, nos seus 17 esportes, 16 
deles  olímpicos,  alcançando  118  títulos  durante  o  ano.  Salientou  que  a 
Confederação e o Clube estão sempre juntos, a começar pelos atletas e técnicos 
integrantes  da  Seleção  Brasileira  que  participará  das  Olimpíadas  de  Atlanta 
(Alberto  Klar/Natação,  Roberto  Gonçalves/Saltos  Ornamentais,  Gilberto 
Guimarães/Polo-Aquático). Comentou que entre todos os esportes a Natação é o 
que  tem  maior  possibilidade  de  trazer  medalhas  para  o  Brasil,  inclusive 
considerando a atuação de Gustavo Borges. Observou que o Brasil seria imenso, 
na sua juventude, se todos os clubes tivessem a mesma filosofia tradicional do 
Pinheiros  nos  esportes  olímpicos,  fazendo-o  admirado  no  contexto  nacional. 
Acrescentou  que  realizou  no  Clube  um dos  maiores  Troféu  Brasil,  de  grande 
repercussão na nossa imprensa nacional e internacional.  Como homenagem da 
CBDA ao Clube, entregou ao Sr. Presidente um exemplar da Medalha outorgada a 
cada vencedor  do  Campeonato  Mundial  de  Piscina  Curta,  realizado  no  Rio  de 
Janeiro,  evento  máximo  da  história  do  esporte  aquático  brasileiro  em  1995. 
Entregou, ainda, ao Sr. Presidente, a Medalha de Participação de Voluntário do 
Campeonato Mundial de Natação.

Presidente  - Em seu nome, em nome do Conselho Deliberativo e da Diretoria, 
agradeceu  a  homenagem  e  a  presença  de  todos,  deixando-os  à  vontade  para 
permanecer ou não na reunião.

b) Comunicações  gerais;  comunicações  da  Diretoria;  comunicações  dos 
Presidentes das Comissões.

Presidente -  Propôs  a  prorrogação  do  Expediente  por  30  minutos,  aprovado. 
Comentou  sobre  a  sensação  de  vazio  que  pairava  no  plenário,  em  virtude  da 
ausência  dos  Cons.  Antonio  Guerra  e  Ruy  Lansaro  Paganini,  Ambos, 
coincidentemente, com personalidades bastante parecidas; que tinham como lema 
principal  das  suas  atitudes  no  Conselho  uma  postura  absolutamente 
independente;  e  por  isso  muitas  vezes  polêmica.  Ambos  tinham  uma história 
dentro do Clube e dentro do Conselho. E a cada reunião ocupavam a tribuna para 
apoiar,  discutir  ou contestar,  sempre  com um único  objetivo:  o  Esporte  Clube 
Pinheiros.  A  lição  que  eles  deixaram  há  que  ser  analisada  por  cada  um, 
ponderando  sobre  o  que  representa  o  mandato  do  Conselheiro,  lembrando 
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daqueles dois que se foram e que honraram seu mandato como ninguém. Ambos 
jamais deixarão o Clube.

Roberto  Machado  Moreira (Questão  de  ordem)  -  Interrompeu  para  propor  a 
suspensão da reunião em homenagem aos Conselheiros  falecidos, Ruy Lansaro 
Paganini  e  Antonio  Guerra,  nos  termos  do  Parágrafo  Único,  do  Art.  35  do 
Regimento do Conselho.

Presidente -  Insistiu  em  terminar  seu  pronunciamento,  considerando  um 
acontecimento de grande significação. Comentou que no sábado que antecedeu 
seu  falecimento,  o  Cons.  Guerra  o  havia  procurado,  solicitando  etiquetas  para 
enviar mensagem aos Conselheiros. Depois de sua morte, foi verificado junto à 
família se o Cons. Guerra tinha concluído a mensagem que pretendia encaminhar, 
e ele havia rascunhado o seguinte bilhete, que o Sr. Presidente leu e comentou 
parte a parte: “Sorte eu ter pertencido a este Egrégio Conselho e poder prestar 
serviços ao Clube e à nossa coletividade... Ao terminar o meu mandato, depois de 
32 anos consecutivos como membro do Conselho Deliberativo, desejo agradecer a 
todos  os  companheiros  e  pedir  desculpas  por  atitudes  às  vezes  intempestivas. 
Tenho,  contudo,  a consciência  tranqüila  de  que sempre  me norteou  o bem do 
Pinheiros e de nossa coletividade. Obrigado a todos. Como candidato à reeleição 
pelo Conselho, solicito a cooperação de todos os companheiros para que possa 
continuar a prestar serviços ao nosso clube...".

Achiles Roberto Miglioli -  Propôs  fosse  observado um minuto  de  silêncio  em 
homenagem aos Cons. Antonio Guerra e Ruy Lansaro Paganini.

Presidente - Leu, ainda, mensagem do Cons. Renato Cunha Carvalho Silva, um 
dos Coordenadores do Programa Tecnologia do Plano Diretor de Desenvolvimento, 
do qual fazia parte também o Cons.  Antonio  Guerra. Tendo recebido inúmeros 
votos  individualizados,  propôs  que  os  mesmos  fossem  encaminhados  por 
intermédio  da  Mesa,  e  em  nome  de  todos  os  Conselheiros  que  os  haviam 
subscrito, aprovado. Propôs a observação de um minuto de silêncio em memória 
de ambos Conselheiros, o que a Casa observou de pé.

Severiano Atanes Netto (Questão de ordem) - Disse que teve oportunidade de se 
aproximar do Cons. Antonio Guerra, pois foi o médico que o atendeu na terça-feira 
de seu falecimento. Acrescentou que pensava que pouco tinha lhe oferecido em 
troca do que havia recebido dele, em termos de alegria de viver, de sua pureza de 
vida e lealdade de criança; e leu mensagem que havia recebido dele recentemente, 
acreditando  que  a  mesma  não  se  dirigia  só  a  ele  (orador),  mas  a  todos  os 
Conselheiros. 

Presidente - Submeteu ao plenário proposta de votos de pesar pelos seguintes 
falecimentos:  1)  da  Sra.  Doralice  Leão  Granieri,  mãe  do  Vice-Presidente  da 
Diretoria,  Cons.  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  ocorrido  em  6/2/96;  2)  do  Sr. 
Guilherme Pereira de Almeida Júnior, sogro do Cons. Paulo Roberto Taglianetti, 
ocorrido  no  dia  13/1/96;  3)  da  Sra.  Stella  Pedroso  Mendes,  madrasta  do  ex-
Conselheiro  e  ex-Diretor  Eduardo  Vianna  Mendes  (Canhoto),  ocorrido  em 
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13/3/96; 4) da Sra. Cecília Salles de Escorel Costa, mãe do Diretor Adjunto de 
Tecnologia, Narciso M. da Costa Jr, aprovado.

José Roberto Coutinho de Arruda - Propôs voto de pesar pelo falecimento da 
Sra. Vera Pontes Pinto e Silva, tia do Sr. Presidente do Conselho e sogra do Cons. 
Adriano Amaral Resende, aprovado; informando sobre a Missa de 7º Dia.

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre a proposta do Cons. Roberto Machado 
Moreira, de suspensão da reunião, submetendo-a à votação, tendo a mesma sido 
aprovada.  Comunicou  as  Missas  de  7º  Dia  dos  Cons.  Antonio  Guerra  e  Ruy 
Lansaro Paganini.  Respondeu ao Cons.  José Manssur que na próxima reunião 
poderia  continuar  prestando  homenagem  aos  Conselheiros  falecidos.  Deu  por 
encerrados os trabalhos às 22h18m.

Obs: Esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  414ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 29 de abril de 1996.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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