
ATA  RESUMIDA  DA  430ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 28/04/1997

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e sete, em segunda 
convocação,  às  vinte  horas  e  trinta  minutos,  com cento  e  setenta  e  um 
Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidente              : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidência    : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretaria: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Alexandre Barradas de Oliveira

3) EXPEDIENTE
Presidente - Determinou a execução do Hino do Clube, e, posteriormente, o 
recolhimento do livro de presença, declarando instalada a reunião. Justificou 
a ausência do Vice-Presidente Sérgio Lazzarini, por motivo de viagem. Para 
compor a mesa dos trabalhos, com a aquiescência do plenário convidou o 
Primeiro Secretário Paulo Cesar de Arruda Castanho para ocupar a Vice-
Presidência,  a  Segunda  Secretária  Dulce  Arena  Avancini  para  ocupar  a 
Primeira Secretaria. Propôs ao plenário que aprovasse a indicação que fazia 
do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira para assumir a Segunda Secretaria, 
que foi aprovada. Submeteu ao Conselho proposição de voto de louvor ao 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling, na pessoa do Presidente da Comissão 
Pró-Memória,  Cons.  Francisco  Lotufo  Filho,  pelo  magnífico  trabalho  de 
levantamento do patrimônio imobiliário do Clube, documento distribuído aos 
Conselheiros  com  o  complemento  do  material  desta  reunião.  Aprovada. 
Levou à consideração do plenário, ainda, proposta da Comissão de Esportes, 
consignando  votos  de  louvor  a  atletas  da  seção  de  Saltos  Ornamentais, 
conforme relação enviada com a convocação, a saber: Meeting do Canadá: 
Fabiana  Izumi  Hashimoto,  10º  lugar  e  Evelyn Wallace  Winkler,  9º  lugar, 
ambos na categoria Aberto, Manuela Leis Balsalobre, 4º lugar na categoria 
Juvenil e Cassius Ricardo Duran, 1º lugar em 3 provas na categoria Juvenil 
e  em  3  provas  na  categoria  Adulto;  Campeonato  Sulamericano:  Cassius 
Ricardo Duran, 1º lugar, Ivan da Costa Paixão, 3º lugar e Evelyn Wallace 
Winkler,  4º  lugar,  todos  na  categoria  Juvenil,  votos  estes  extensivos  ao 



Técnico Roberto Gonçalves e à Diretora Adjunta da seção, Wilma de Almeida 
Gonçalves. Aprovada.

Primeira Secretária - Colocou à disposição dos Conselheiros na Secretaria o 
relatório  A.V.O.  -  Análise  da  Variação  Orçamentária  referente  ao  mês de 
março/97. Informou o recebimento da carta DI.128/97, por meio da qual a 
Diretoria  relacionou  os  Diretores  Executivos  e  Adjuntos  que  solicitaram 
demissão  de  seus  respectivos  cargos  e  por  via  de  conseqüência,  foram 
reintegrados ao Conselho: Diretores Executivos :Antonio Toloza de Oliveira e 
Costa  Filho  (Diretor  de  Segurança,  Portarias  e  Estacionamento),  Hugo 
Ulbrich Júnior (Diretor de Serviços Gerais), José Roberto Carneiro Novaes 
(Diretor  de  Higiene  e  Saúde),  José  Terra  Valverde  (Diretor  de  Relações 
Esportivas),  Paulo  Palo  (Diretor  de  Suprimentos),  Sérgio  Luiz  Bourgogne 
Sodré  (Diretor  de  Serviços  Jurídicos),  Walter  Carvalho  Silva  (Diretor  de 
Relações Sociais); Diretores Adjuntos: Vicente Cucê Pavone (Diretor Adjunto 
de Controladoria Financeira e Tesouraria), Raphael Falcone (Diretor Adjunto 
de Segurança,  Portarias  e  Estacionamento),  Antonio  Júlio  Martins Lemos 
(Diretor Adjunto de Segurança, Portarias e Estacionamento), Nelly Mourão 
Netto (Diretora Adjunta de Serviços Gerais), Roberto Höfling (Diretor Adjunto 
de Planejamento de Obras), Victor Américo Cucé (Diretor Adjunto de Higiene 
e  Saúde),  Dulce  Magnanini  Auriemo  (Diretora  Adjunta  de  Promoções 
Culturais),  Mário  Fittipaldi  (Diretor  Adjunto  de  Relações  Educacionais), 
Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny (Diretor Adjunta de Teatro), Francisco 
Lopes Júnior (Diretor Adjunto de Iniciação  Esportiva), Aldo Malagoli (Diretor 
Adjunto  de  Futebol),  Antonio  Moreno  Neto  (Diretor  Adjunto  de  Futebol 
Menor),  Gladys  Bechara  Demétrio  (Diretora  Adjunta  de  Condicionamento 
Físico),  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho  (Diretor  Adjunto  de  Atividades 
Recreativas), Francisco Del Posso Games (Diretor Adjunto de Suprimentos), 
Michel Arkie (Diretor Adjunto de Bolão), Carlos Roberto Sá de Miranda Bório 
(Diretor  Adjunto  de  Ginástica  Olímpica  ),  Reinaldo  Fernandes  Campos 
(Diretor  Adjunto  de  Handebol),  Arnaldo  Luiz  de  Queiroz  Pereira   (Diretor 
Adjunto  de  Judô),  Waldemar  Antonaccio  Júnior  (Diretor  Adjunto  de 
Natação),  Wilma  de  Almeida  Gonçalves  (Diretora  Adjunta  de  Saltos 
Ornamentais), Gilberto De Luccia (Diretor Adjunto de Tênis), Diego Mendes 
Castro  (Diretor  Adjunto  de  Boliche  ),  Osmar  Rocha  (Diretor  Adjunto  de 
Veteranos)  e  Nilde  Conceição  Rainho  (Diretora  Adjunta  do  Departamento 
Feminino).

Francisco Lotufo Filho - Agradeceu à Mesa do Conselho pela homenagem, 
pedindo  que  os  membros  da  Comissão  Pró-Memória  presentes  se 
levantassem, em sinal de agradecimento. Acrescentou que nesse trabalho há 
um ponto muito sensível, qual seja a revelação de que na aquisição de uma 
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grande área do Clube, por um valor naquela época considerável, um grupo 
de  diretores  de  então  subscreveu  a  escritura  como  avalista  do  preço 
acertado. Relacionou os nomes, solicitou que os que estivessem presentes se 
levantassem para receber a homenagem da Comissão. Contou que num dado 
momento da vida do Clube um grupo de diretores, entre eles Alberto Gosson 
Jorge, teve que assinar promissória para se levantar fundos, a fim de pagar 
despesas  do  mês,  pois  o  Clube  estava  em  situação  difícil.  Disse  que  a 
Comissão  se  empenhará  em  preparar  o  Livro  do  Centenário  do  Clube, 
pedindo  a  colaboração  de  todos  nesse  intento  (Posteriormente,  no  dia 
30/4/97, o Cons. Francisco Lotufo Filho encaminhou ao Conselho a relação 
do grupo de  diretores  signatários das notas promissórias,  a  saber:  Pedro 
Paulo de Salles  Oliveira,  Hugo Ulbrich,  Vicente Carlos Gonçalves,  Edgard 
Giometti,  Quirino Ferreira Neto,  Paulo José Crescente,  Álvaro Lopes, Luiz 
Mendes  Gonçalves  Júnior  e  os  falecidos  diretores  Hugo  Carotini,  Hedair 
Labre França, Nicolau Cardillo Neto e Waldemar Salmeron).

Presidente -  Leu proposta  do  Cons.  José Manssur,  consignando voto de 
pronto  restabelecimento  ao  Diretor  Administrativo  Marcelo  Figueiredo 
Portugal Gouvêa, que se encontrava hospitalizado. Aprovada.

Wilma de Almeida Gonçalves - Propôs a inserção de voto de louvor à seção 
de  Natação,  extensivo  ao  Diretor  Adjunto  Waldemar  Antonaccio  Júnior, 
tendo em vista que o nadador Gustavo Borges, representando o Brasil em 
Gotemburgo,  sagrou-se Bicampeão Mundial,  obtendo,  ainda,  um segundo 
lugar em outra prova. Aprovada. Parabenizou a seção de Polo Aquático, os 
técnicos  e  o  Diretor  Adjunto  Wanderley  Lazareth,  pelo  fato  da  equipe 
Feminina ter alcançado o título de Campeã do Torneio João Gonçalves Filho. 
Destacou, também, a seção de Saltos Ornamentais, que conquistou vários 
títulos no Circuito Nacional. Felicitou o Pinheiros como um todo pelo feito.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  das  atas  das  428ª  reunião  ordinária  e  429ª 

reunião extraordinária, ambas realizada em 22/4/97.
Presidente - Leu proposta do Cons. José Manssur, solicitando retificação da 
ata da 429ª reunião no sentido de constar o pronunciamento integral do 
Cons. Renato Taglianetti. 

Deliberação:
Não  havendo  contestação,  declarou  as  atas  aprovadas,  com a  retificação 
proposta quanto à segunda delas.
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Item 2 - Eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Diretoria e dos 
Membros  Efetivos  e  Suplentes  do  Conselho  Fiscal,  para  o 
biênio 1997/1999.

Presidente  -  Informou  sobre  as  normas  legais  que  regem  a  matéria. 
Submeteu  ao  plenário  o  nome  de  cinco  Conselheiros  para  integrar  a 
Comissão  de  Recepção  e  Apuração  da  votação,  a  saber:  Cons.  Walter 
Carvalho Silva (Presidente), Roberto Gasparini, Cenira Gonçalves Cardoso, 
Flávio Alterthum e José Ricardo Pinheiro Lima. Aprovado.

Antonio  Alberto  Foschini -  Na  qualidade  de  Presidente  da  Comissão 
Jurídica, parabenizou e agradeceu de público a atenção recebida da atual 
Diretoria como um todo, em especial do Presidente Arlindo Virgílio Machado 
Moura, que muitas vezes compareceu pessoalmente para esclarecer dúvidas 
perante  a  Comissão,  demonstrando  sempre  total  lisura  e  completo 
conhecimento dos assuntos discutidos.

José Manssur - Pronunciou-se homenageando o Presidente Arlindo Virgílio 
Machado  Moura,  dizendo  o  seguinte:  “Com alguma freqüência  me  tenho 
questionado sobre quais as razões que, ao longo de quase um século, tem 
mantido este nosso Clube por todos tão amado, no altar da glória. E dentre 
tantas respostas que encontrei, todas por si só bastantes para justificar a 
grandeza histórica de nossa entidade querida, coincidindo com o momento 
cívico  que,  dentro  de  alguns  minutos,  iremos  vivenciar,  acabei  por  me 
convencer que a forma soberana, independente, sem grandes traumas, a não 
ser  o  decorrente  das  disputas  sadias,  limitadas  no campo das idéias,  de 
escolha de nossos dirigentes maiores - em alternatividade bienal - Presidente 
desta Casa e da Diretoria - é por si só fator que tem e, em muito contribuído 
para  a  enorme  dimensão  do  E.C.Pinheiros  -  granjeando-lhe  o  respeito 
nacional e internacional que, com louvor, lhe é outorgado. Entretanto, mister 
acentuar que emana desta Casa, a responsabilidade pela eleição daqueles 
responsáveis  pelos  destinos  legislativo  e  executivo  de  nosso  Clube.  Esta 
missão,  impostergável  é  sublime,  pelo  momento histórico que representa, 
fixando a sucessão oriunda do voto de confiança àqueles que se apresentam 
para o exercício da nobre missão. Ao que há de ser eleito, permita-me que 
lhe diga que no cimo das escadarias das honras, o posto que ides receber é 
alto e envaidecedor. Aceitá-lo com humildade, mas sem vacilações de ser seu 
norte inicial. Se o que vier a ser eleito pedisse a mim uma definição, numa só 
palavra da missão e das tarefas que dentro em breve lhe serão confiadas e 
responderia: cuide de assegurar aos associados deste clube, tal como vem 
sendo feito, o exercício pleno e verdadeiro de seus direitos, devendo sempre 
saber que o Presidente não é o arbitro ou senhor destes mesmos direitos; 
antes há de ser seu servo e humilde guardião. Aja com clarividência para 
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saber  discernir  quais  são  entre  as  obras  a  realizar,  as  verdadeiramente 
prioritárias,  pela  sua  utilidade  e  não  vos  deixeis  levar  pelas  aparências; 
dinamismo e determinação para executá-las; humildade e constância para 
levá-las ao fim. Tenha em mente que o homem, no exercício de tão relevantes 
tarefas, não mais se pertence; passa a ser ente público; use de audácia para 
mudar o que deve ser mudado, paciência para as que não puder e sabedoria 
para distinguir uma das outras. Permita-me, porém, dizer uma só palavra a 
quem  hoje  será  sucedido.  A  V.Sa,  Presidente  Arlindo  Virgílio  Machado 
Moura, direi o mesmo que consta na Catedral de Florença - erguida com 
majestade secular  -  a mais  bela e profunda homenagem que a Casa dos 
Médicis dedicou - um dia - a um de seus membros maiores - o pensador 
político Nicolau Macchiaveli, que ali jaz em descanso eterno - Naquele templo 
sagrado, ao lado do altar, contrastando com a rigidez e frieza do mármore em 
que esculpida,  frase singela,  simples,  despojada: “Nenhuma palavra,  para 
tão  grande  homem.”  Bastava-me  isso,  apenas,  para  render-lhe  o  tributo 
merecido - porque neste pensamento que se lhe aplica, nada há de afetação. 
Expressa profunda e bela homenagem, que a julgo merecida a quem soube 
escrever seu nome com letras d'ouro na história dos grandes dirigentes de 
nossa  Associação,  posto  que  seu  conteúdo,  transcendendo  a  própria 
literalidade,  alcança  ao  mesmo  tempo,  na  grandeza  que  se  lhe  quis 
emprestar, o real significado que desobriga os grandes homens de louvores e 
elogios, pois estes por maiores que sejam não conseguirão retratar a obra 
que  nos  legastes.  Na  reunião  passada,  notáveis  melhores  do  que  eu 
conseguiram retratar o trabalho excepcional que o Presidente da Diretoria 
executou ao longo de quatro anos e que com certeza já o coloca no rol dos 
grandes  presidentes  que  ornamentam a  galeria  dos  notáveis  deste  nosso 
Clube  glorioso.  Mas,  o  homem por  onde  passa  deixa  pegadas,  visíveis  e 
invisíveis  -  aquelas  se  materializam em suas  obras  -  estas  se  enxergam 
através  da  conduta  adotada,  ao  longo  de  sua  existência,  como legado  a 
gerações futuras. E o que nos destes ao longo deste tempo? Quem pretender 
enxergar com olhos de querer ver, constatará que no exercício do mandato 
procurastes sempre ser justo em suas ações, resoluto na virtude, embora 
calmo por  temperamento,  prudente  em suas  decisões,  vimos  sempre  um 
homem sedento em que não se cometessem injustiças, mostrastes acima de 
tudo equilíbrio e honradez. Mas o que mais impressionou: revelastes uma 
virtude  fundamental  ao  homem  -  soubestes  mostrar  coragem,  na 
adversidade -  E  coragem de ter  medo,  mas jamais  deixar  de enfrentar  a 
situação. E deste modo vos comportastes, quando os nostálgicos da ditadura 
-  sabedores  de  que  derrubar  um leão,  mesmo que  traiçoeiramente  como 
efetuado, rende minutos de fama a mais, do que pisar em simples gatos, 
tentaram  fechar  este  monumento  histórico  de  civismo  nacional  - 
E.C.Pinheiros -  logrados  no seu intento  menor,  porém, diante  da atitude 
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firme de seu dirigente maior - e quem vos fala é testemunha ocular daquela 
noite em que, esquecendo de vosso aniversário, encontrava-me, convocado 
por V.Sa,  em seu gabinete de trabalho para,  com outros Pinheirenses de 
fibra adotar as medidas legais cabíveis e que permitiram já, ao nascer do sol, 
escancarar nossas portas majestosas a todos os nossos associados,  como 
resposta  aos  medíocres que forjados  no arbítrio  e  na prepotência,  nunca 
conseguiram  saber  -  tal  como  asseverou  o  Ministro  Cordeiro  Guerra  ao 
saudar  o  Presidente  François  Meterrand,  no  STF que sempre  os  homens 
valerão  do  por  suas  virtudes,  mas  que  se  impossível  valorá-Ias,  a  mais 
valiosa,  por  isso  que  não  comporta  fingimentos  é  a  coragem sentimento 
maior que revelastes em momento histórico conseguindo diante da aparente 
adversidade fazer tremular, impávida, a bandeira azul e preto, no pedestal da 
glória conseguida ao longo de uma centúria. Fostes o líder da resistência 
cívica  que  dobrou  de  joelhos  os  adeptos  da  lei  da  força  e  que  jamais 
souberam o que vem a ser a força da lei. Dentro em breve, escolhido será seu 
sucessor - A vós restará a consciência do dever cumprido - E que sentimento 
melhor há de ter um homem, após o exercício por delegação, de tarefa árdua 
confiada  por  seus  pares  do  que  dizer:  combati  o  bom combate  e  nunca 
esmoreci  no  cumprimento  de  meus  deveres.  Vinde  a  nós  já  na  próxima 
reunião desta Casa - Poder Maior e que jamais desrespeitastes no exercício 
de seu mandato - sentai-vos entre aqueles que como vós, dia a dia, ajudam a 
escrever a história majestosa deste Clube. Recebeis agora o abraço de todos 
e que as palmas que ides talvez ouvir, saiba não são pelas despretensiosas 
palavras  pronunciadas  pelo  menor  dentre  todos  neste  Colegiado,  mas, 
porque fruto da emoção e da sinceridade, pelo menos ecoaram com a certeza 
de que buscaram reverenciar um homem grande, um grande homem.”.

- Em  seguida,  o  plenário  iniciou  o  processo  de  votação,  seguido  da 
apuração de votos.

Presidente  - Conforme  o  Mapa  de  Apuração  fornecido  pela  Comissão, 
informou  os  resultados  apurados  e  proclamou  eleitos  para  os  cargos  de 
Presidente  e  Vice-Presidente  da  Diretoria,  no  biênio  1997/1999, 
respectivamente,  os  Conselheiros  Cezar  Roberto  Leão  Granieri  e  Sérgio 
Fuchs Calil, da "Chapa União", que obtiveram 160 votos, sendo apurados 26 
votos em branco e 01 nulo. Como Membros Efetivos do Conselho Fiscal, para 
o biênio 1997/1999,  foram eleitos os Associados Mário Augusto Gouveia, 
Roberto  Della  Manna  e  Jalil  Habib  Saad.  Como  Membros  Suplentes,  os 
Associados João Manoel Rossi Filho, Gilberto Coutinho Carvalhal e Orlando 
Mauro Soares  de  Moraes,  todos  da "Chapa Atuação",  que  obtiveram 170 
votos,  sendo  apurados  17  votos  em  branco.  Declarou  empossados  nos 
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respectivos cargos e diplomou os Membros do Conselho Fiscal então eleitos. 
Agradeceu aos membros da Comissão de Recepção e Apuração de votos a 
sua colaboração.

Item 3 - Várias.
Wilma de Almeida Gonçalves - Elencando conquistas de renomados atletas 
pinheirenses,  pediu maior atenção da nova Diretoria com relação à parte 
aquática do Clube, reivindicando a construção de uma piscina aquecida para 
os  praticantes  de  Saltos  Ornamentais,  que  ficam  prejudicados  pelas 
alterações climáticas. Aproveitou para parabenizar a Diretoria pela execução 
das obras nova Portaria do Boliche e Piscina de Hidroginástica.

Presidente - Antes de terminar a reunião, agradeceu ao Cons. Alexandre 
Barradas  de  Oliveira  pela  colaboração  prestada  no  exercício  da  Segunda 
Secretaria da mesa dos trabalhos, informou o número de Conselheiros que 
assinaram a lista de presença e deu por encerrada a reunião às 22h50m.

Obs: Esta ata foi integralmente aprovada na 431ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 26 de abril de 1997.

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
OAB/SP 22.489 OAB/SP 16.027
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