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ATA  RESUMIDA  DA  443ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 1998

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e oito, em segunda convocação, 
às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença duzentos e nove 
Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidência : José Edmur Vianna Coutinho e João Benedicto de Azevedo Marques
Vice-Presidência : Sérgio Lazzarini e José Manssur
Primeira Secretaria : Paulo Cesar de Arruda Castanho e Paulo Roberto Taglianetti
Segunda Secretaria : Dulce Arena Avancini e Lourival José Moraes Arroyo

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3) EXPEDIENTE
Posse dos Conselheiros Eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 09 
de maio de 1998
Presidente  -  Depois  de  determinar  o  recolhimento  do  livro  de  presença,  declarou 
instalada a reunião e prestou esclarecimentos sobre esta parte da reunião. Convidou o 
Conselheiro Plínio de Azevedo Marques para ler o Compromisso de Posse, tendo os 
demais eleitos repetido o texto. Declarou empossados nos cargos de Conselheiros do 
Clube, para os respectivos mandatos, os associados cujos nomes foram lidos pelo Sr. 
Primeiro Secretário, a saber: Grupo A -  Eleitos  para mandato de 6 anos, até 2004: 
Plínio de Azevedo Marques, Edmundo Comino, Osmar Rocha, Juarez Rufino Freire, 
Joaquim  de  Sá,  Manfred  Adolf  Sauer,  Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  e  Oswaldo 
Cocchi.  Grupo B -  Eleitos  para mandato de 6 anos,  até  2004:  Sérgio Fuchs Calil, 
Arnaldo  Couto  de  Magalhães  Ferraz,  Francisco  Antonio  Fraga,  Luiz  Eduardo  do 
Amaral  Cardia,  Francisco  Lopes  Júnior,  Mário  Carotini,  Anamaria  Andrade 
Damasceno, Roberto Höfling, Helmut Peter Schütt,  Miriam Lopes Freixosa,  Nelson 
Keffer  Marcondes  Machado,  Carlos  Henrique Silva Gordo Pugliesi,  João  Fernando 
Rossi, Eduardo Ribas Oliveira Machado, Carlos Fernandes Andrade, Marta Vella de 
Freitas, Mariangela Costa de Oliveira, Ivanilce Simeão Cappellano, Gilberto Affonseca 
Rogê  Ferreira,  José  Paulo  de  Camargo  Mello,  Ivo  Kesselring  Carotini,  Analice 
Cajueiro Fernandes, Mário de Britto Pereira, Oswaldo Luiz Coelho Martins Pereira, 
Maria Luiza Porto Ferreira Braga, Pedro Antonio Lousan Badra, Amarilis Pacheco Orsi 
,  Marcelo  Favalli,  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro,  José  Luiz  Toloza  Oliveira 
Costa,  Tarcísio  de  Barros  Bandeira,  Claudio  Damasceno  Júnior,  Alberto  João 



Domingues Filho, Marcelo Grassi, Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli, Osmar 
Carecho, Antonio José Pádua de Oliveira Bulgarelli, Francisco Giordano Neto, Antides 
Baroni Filho, Névio Carlos Luiz Vito Barattino, Ayrton Orsi, Marco Antonio Senise 
Gereto,  Ralph Jordan,  Olympio da Silva Caseiro,  Dora Maria de Aguiar Whitaker, 
Michel  Arkie,  Luiz  Eduardo  Fernandes,  Nelson  Napoli,  Marcelo  Macedo 
Schimmelpfeng,  Waldemar  Antonaccio  Junior,  Waldir  Lachowiski,  Peter  Benes 
Felsberg,  Afonso  Jorge  Serzedo,  Anna  Lourdes  Passalacqua  Frota  Godoy,  Ayrton 
Rodrigues  Liberado,  Luiz  Eugênio  de  Jesus  Espoladore,  Wilson  Carvalho,  Zarath 
Maggiorini de Jesus Glass e José Roberto Carneiro Novaes Júnior. Eleito para mandato 
de 2 anos, até 2000: Marcelo Amarante Mendes Filho. O Sr. Sérgio Luiz Bourgogne 
Sodré, eleito pelo Grupo A para mandato de 4 anos, até 2002, não compareceu.

Roberto Luiz Pinto e Silva – Convidado, saudou os Conselheiros recém-eleitos em 
nome do Conselho, manifestando-se nos seguintes termos: “Foi com muita satisfação 
que recebi convite do Sr. Presidente desta Casa, para em nome da Mesa saudá-los neste 
dia  de  festa  e  que  consagra o  resultado  das  urnas  da  eleição  do  dia  9,  quando os 
senhores  e  senhoras  tomaram  posse  e  passam  a  fazer  parte  deste  colegiado.  Sem 
dúvida,  os  senhores,  que  pela  primeira vez  têm assento  a  este  plenário  certamente 
estarão emocionados, como eu estive, neste mesmo mês de 1982, quando fui eleito 
para o meu primeiro mandato. Naquela oportunidade, comecei a perceber o quanto era 
importante representar o associado neste plenário e o imenso grau de responsabilidade 
para bem fazê-lo. Os senhores passam a pertencer ao órgão maior do Esporte Clube 
Pinheiros,  o  Conselho  Deliberativo.  É  através  do  Conselho  que  são  fixadas  as 
principais diretrizes para a administração de nosso Clube, sempre voltadas ao interesse 
maior que é o associado. Nós somos os responsáveis pela eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente  da  Diretoria,  somos  os  responsáveis  pela  eleição  da  Mesa  e  das 
Comissões,  o  que  faremos  em seguida.  Semi  deste  plenário,  estatutariamente,  dois 
terços  dos  Diretores,  que  juntamente  com  o  Presidente  e  com  o  Vice-Presidente 
administram  este  Clube.  Portanto,  senhores,  a  partir  deste  momento  a  nossa 
responsabilidade, como Conselheiros, é muito maior do que poderíamos imaginar, pois 
através  de  nosso  voto  consciente,  livre  e  independente  atenderemos  os  anseios  de 
nossos associados, dentro de princípios de bom senso, razoabilidade e sempre dando 
prioridade  para  aquilo  que  seja  o  interesse  coletivo.  O  exercício  pleno  de  nosso 
mandato ocorre quando exercemos o direito do voto. Portanto, é na oportunidade do 
voto que estamos realmente cumprindo o mandato que nos foi confiado pelo associado. 
O voto é a passagem mais importante na nossa atuação aqui no plenário. Por isso, 
Senhores, quero fazer uma reflexão neste momento sobre aquilo que se conhece dentro 
das hostes políticas de nosso Clube como situação, entre aspas, e oposição, entre aspas. 
Os senhores foram eleitos por duas chapas, uma representando a chamada “situação” e 
outra a “oposição”. Penso que é válida e democrática a disputa de qualquer eleição 
juntando-se chapas. Porém, a partir deste momento, penso que não há qualquer sentido 
em distribuir-se neste plenário como grupos de “situação” e de “oposição”, pois  os 
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senhores  acabam  de  assumir  uma  compromisso  formal  que  ao  seu  final  diz 
“promovendo o  progresso  e  o  bem geral  do  Esporte  Clube  Pinheiros”.  Ora,  quem 
assumiu  tal  compromisso  só  tem  um  objetivo”:  promover  e  bem  representar  o 
associado, procurando obter o melhor para a coletividade e para o Clube.  Não tem 
sentido todos nós procurarmos o mesmo objetivo e sermos “oposição” ou “situação”. O 
que haverá, e sempre  muito sadio, opiniões divergentes, que servirão para orientar 
nossas decisão quando votarmos. Permitam-me contar uma pequena mas verdadeira 
história. Em maio de 1992, candidatei-me à Presidência desta Casa, através de uma 
chapa denominada Coligação Independente, e que era tachada de “oposição” na época. 
E a chapa Sempre Pinheiros naquela oportunidade era a “situação”. Em uma eleição 
acirrada, tão somente pelo equilíbrio, pois sempre foi pautada pela lealdade e respeito, 
venci  por  mínima  margem,  apenas  13  votos,  meu  particular  amigo,  o  Conselheiro 
Pedro Paulo de Salles Oliveira, que nesta oportunidade está tomando posse, reeleito 
por  expressiva  votação,  mercê  de  sua  brilhante  participação  nas  gestões  passadas. 
Naquela  oportunidade  a  chamada  chapa  completa  envolvia  o  registro  de  todas  as 
Comissões  Permanentes.  Hoje  foi  corrigida  tal  anomalia,  à  vista  de  serem  órgãos 
autônomos,  e  portanto  independentes  e  desvinculados  de  outros  órgãos.  A  minha 
chapa, naquela oportunidade, elegeu apenas duas das sete Comissões. O meu primeiro 
ato como Presidente - e aqui têm alguns que podem confirmar - foi reunir todos os 
Presidentes  das  Comissões  eleitas,  para  afirmar  que  a  partir  daquele  momento 
estaríamos reunidos em um único objetivo: o Clube e o Associado. As chapas, em que 
nós  tínhamos  concorrido,  para  mim naquele  momento  deixavam de  existir.  Assim 
entendo que esta deva ser a atitude do Conselheiro a partir de sua posse, discutir e votar 
propostas com total independência, julgando aquilo que for melhor para o Clube e para 
o Associado, observando o que melhor  ditar a consciência de cada um. Todos  podem 
e devem discutir as propostas até em grupos,  a fim de que melhor possam aferir e 
direcionar  a  sua  decisão em plenário.  Mas  na hora  de votar   o  que prevalece  é  a 
independência e a consciência de cada um, pois o voto é individual. Finalizando, como 
forma  de  homenagear  os  25  Conselheiros  que  tomam  assento  neste  plenário  pela 
primeira vez, e os 45 Conselheiros que foram reeleitos, peço que se levantem, para que 
eu possa transmitir esta homenagem em nome de todos os demais, o mais jovem entre 
todos os Conselheiros eleitos, apenas eu pediria para se levantar apenas este que eu vou 
nomear, porque é uma homenagem que eu vou fazer e para ele, e que será extensiva a 
todos os senhores. Então, que se levante Luiz Eduardo do Amaral Cardia, que com 
apenas 22 anos veio preservar o nome da Família, pois teve em seu saudoso pai, Luiz 
Delfino de Andrade Cardia, um dos mais proeminentes Conselheiros que passaram por 
esta  Casa,  seu pai,  e  que  neste  momento deve estar  orgulhoso do filho.  Eu queria 
também contar uma outra historinha, para homenagear um outro Conselheiro que faz 
parte da minha aqui dentro deste Conselho, porque sempre foi aquele que me apoiou. 
Eu vou contar uma pequena historinha.  Há cerca de cinqüenta anos,  quando eu fui 
escrever esta saudação, e escrevi que já fazia cinqüenta anos, eu falei: Puxa, como eu 
estou ficando velho! Mas há cerca de cinqüenta anos passados, quando no lugar do 
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Salão de Festas havia um campo de futebol, eu era jogados do Infantil do nosso Clube, 
o técnico era um jovem senhor que continua jovem e senhor, pois aos 90 anos de idade, 
fará 91 agora no mês de julho próximo, disputou mais uma eleição para o Conselho  e 
simplesmente foi eleito com a maior votação na categoria Veteranos. Assim, ao Dr. 
Plínio de Azevedo Marques as minhas homenagens. E que todos possam dignificar os 
seus mandatos como sempre o Dr. Plínio dignificou e honrou. A todos os senhores eu 
peço que sejam bem vindos aqui neste plenário e que Deus os ajude e os ilumine, para 
que possam cumprir os seus mandatos e saiam daqui um dia  com a missão cumprida 
dizendo: “Eu fui Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros”.”

Sérgio  Fuchs  Calil –  Convidado,  falou  em nome  dos  Conselheiros  recém-eleitos, 
dizendo: “Depois dos atos de civismo de 9 de maio, nós estamos tomando consciência 
das responsabilidades que nos esperam daqui para frente. Estamos chegando de várias 
maneiras,  estamos  chegando  de  todas  as  formas.  Estão  chegando  jovens,  como 
acabamos de ver. Estão chegando não tão jovens. Estão chegando pessoas experientes e 
não tão experientes. Estão chegando pessoas loquazes, outros nem tanto. Outros mais, 
outros menos convincentes. São soldados que estão chegando para se agregarem a este 
batalhão de idealistas. É uma noite de estréia para alguns. É uma noite de retorno para 
outros. E são muitos os que estreiam. São muitas as estréias. Mas nem tanto uma torre 
de Babel. Há uma linguagem mais unificada, uma linguagem mais agregadora, que é a 
linguagem do idealismo. É uma linguagem que merece aplausos, os aplausos que aqui 
ouvimos a cada nome citado. Aplausos que devem ser de todos para todos. Esta missão 
será uma missão de 6 anos, uma missão cheia de episódios. Com certeza uma missão 
com muitos  capítulos e com muitos  personagens,  como foi no passado e que é no 
Clube. Nada mais somos do que o reflexo desta sociedade. Temos muito a fazer daqui 
para  frente.  Tive  a  honra  de  emprestado  pelo  Conselho   para  exercer  cargos  da 
Diretoria, nestes últimos 12 anos, desde 1986. E passamos por grandes dificuldades. E 
pude  sentir  como  é  importante  haver  uma  harmonia  entre  aquilo  que  pensam  os 
Conselheiros,,  aquilo  que executa a Diretoria e aquilo que quer o nosso associado. 
Lembro-me bem dos inúmeros planos econômicos que tivemos de ultrapassar. Lembro-
me  das  políticas  salariais  que  enfrentamos.  Lembro-me  das  inúmeras  moedas  que 
tivemos.  Era  Cruzado,  Cruzado  Novo,  Cruzeiro,  Cruzeiro  Real,  U.R.V.,  Real. 
Passamos  por  tudo  isso.  Vimos  despencar  as  nossas  receitas  financeiras,  tendo  de 
superar tudo isso com o discernimento, com o bom senso do Conselho, com o apoio 
incontestável  deste  Conselho.  Passamos  por  outros  episódios.  Mais  recentemente 
passamos pelo episódio do INSS. E tudo foi superado graças a esta integração entre os 
órgãos do Clube e este apoio dos membros desta casa.  Por diversas eu desci  estas 
escadarias,  para tentar colocar as nossas propostas, com firmeza, com a certeza de que 
nós estávamos sendo inspirados pelo hino que ouvimos aqui no começo, e inspirados 
sobretudo por este símbolo que está aqui na minha frente. E o resultado de tudo isso 
tem de ser analisado com pragmatismo. O que é que nós temos hoje? Temos um Clube 
forte. Temos um Clube saudável. Temos um Clube de idéias divergentes. Mas aqui 
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dentro não há conflito entre nós. Aqui dentro há discussão de idéias. Aqui dentro existe 
um campo que é um campo de paz. E assim deve ser. E assim deve permanecer. Mas 
esta noite é uma noite de solenidades . Esta noite é uma noite de festa. É uma noite em 
que se abrem cortinas. Amanhã o cenário será outro. Amanhã este palco será ampliado. 
Não terá mais estes tantos metros que aqui vemos. Terá 180.000 metros quadrados. 
Amanhã nós teremos mais de 40.000 personagens com os quais vamos nos encontrar 
quotidianamente. Face a face, estaremos nós obrigados a atender os seus anseios, a 
analisar os seus pedidos e a construir um Clube cada vez melhor. Mas não só de tijolos, 
de argamassa. O nosso papel no Conselho  é um pouco diferente. A nossa construção é 
uma construção que se faz com muitas palavras, com muita seriedade e,  ao invés da 
argamassa, um diálogo permanente. Estes são os ingredientes que nós jamais devemos 
nos esquecer. Mas tudo isso não basta para se ter um lar. E este é o nosso segundo lar. 
Construímos a casa. Mas para que este lar se materialize, é absolutamente necessário 
que se exalem perfumes de abnegação, que se exale a verdade, que se exale sobretudo o 
amor pelo Clube Pinheiros. Senhor Presidente, eu quero transmitir, em nome do terço 
que chega, o nosso compromisso com a lealdade, e sobretudo o nosso compromisso 
com o trabalho, do qual jamais abdicamos, e é somente ele que nos entusiasma no dia a 
dia. É a herança maior que nós vamos deixar aos nossos filhos. É a nossa presença atrás 
das nossas oficinas, atrás dos nossos escritórios, dando consistência ao nosso dia a dia. 
Senhor Presidente, eu não poderia encerrar este breve pronunciamento sem externar a 
minha  profunda  admiração  e  respeito  a  todos  aqueles  que  encerram  hoje  o  seu 
mandato, à Mesa do Conselho e aos integrantes das Comissões Permanentes. Aceitem, 
portanto, em meu nome e em nome dos pares, os profundos agradecimentos.”.

Primeiro Secretário - Comunicou o recebimento de ofícios da Diretoria, informando 
os nomes dos Diretores que permanecerão ocupando os seus cargos bem como recente 
nomeação  (DI.197/98  e  DI.202/98).  E  mais,  que,  em  face  dessas  informações,  os 
Conselheiros  Alberto  João  Domingues  Filho,  Arnaldo  Couto  Magalhães  Ferraz, 
Francisco  Antônio  Fraga,  Francisco  Lopes  Júnior,  Mário  de  Britto  Pereira,  Michel 
Arkie, Nelson Keffer Marcondes Machado, Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli 
e Sérgio Fuchs Calil, recém-empossados, estariam automaticamente licenciados e não 
tomariam parte da Ordem do Dia (eleição), em razão de impedimento estatutário (Art. 
66, § 4º). 

Ruy de Salles  Penteado –  Convidado pelo Sr.  Presidente,  leu o Compromisso  de 
Posse, tendo os demais repetido os mesmos termos.
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Presidente  –  Após  a  leitura  do  Compromisso  de  Posse,  declarou  empossados  nos 
cargos de Conselheiros do Clube os Suplentes convocados para esta reunião, a saber: 
Grupo A: Ruy de Salles Penteado.  Grupo B (por ordem de votação):  José Osvaldo 
Negrini  Quirino,  Anna Maria da Carvalheira Baur,  Ademir Pereira,  Renato Alberto 
Aldo Miracca, Antides Baroni Neto,  Antonio Carlos de Sá, Américo Dupas Júnior, 
Antonio Carlos Marini  Teixeira,  Philip  Wolff,  Wladimyr Sanchez,  Nelson da Cruz 
Santos, Henrique Avancine, Carlos Alexandre Brazolin. Ronaldo de Miranda Amaral. 
Walter da Silva Barcelar de Barros. Gesualdo Di Nieri, Eduardo Luiz Malato, Pedro 
Eduardo Maiera Casseb, Mário dos Santos Guitti, Cinthya Maggi Pinto Lima, Vicente 
Tena Garcia, Nice de Lima, Paulo Rui Godoi, Peter Alfredo Burmester, Fernando Pupo 
de Campos Maia, Caio Roberto Moraes Garcia, Lais Helena Pinheiro Lima e Silva, 
José Roberto de Arruda Loviat, Joaquim Dias Tatit, Décio Cecílio da Silva, Francisco 
Roberto Taglianetti,  Fotios  Apostolopoulos,  Francisco Eduardo Camargo de Abreu, 
Laerte Leite Cordeiro, Leila Eleny Amaro Marques e Achiles Roberto Miglioli. O Sr. 
Eugênio Lancsarics Neto não compareceu. Submeteu ao plenário a possibilidade de 
prorrogar  o  prazo  regimental,  para  que  fossem  ouvidos  os  oradores  inscritos. 
Aprovado.

Apparecido Teixeira – Referindo-se à Assembléia de 09 de maio, ressaltou que entre 
os  recém-eleitos  empossados  Conselheiros  estava  seu  filho,  Antônio Carlos  Marini 
Teixeira,  a  quem desejou  felicidades  extensivas  aos  demais  empossados.  Propôs  a 
inserção em ata de voto de louvor a todos os associados, que mais uma vez valorizaram 
o voto; aos candidatos, pois todos foram vencedores, contribuindo para a valorização 
ainda maior dos princípios democráticos e de livre escolha; aos dirigentes do pleito e à 
própria Diretoria, pela lisura e imparcialidade com que conduziram os trabalhos.

Paulo Kesselring Carotini – Parabenizou os novos Conselheiros e os Conselheiros 
reeleitos,  com  destaque  ao  Conselheiro  Plínio  de  Azevedo  Marques;  mais  os 
Coordenadores Arlindo Virgílio Machado Moura, da Chapa União, Sérgio Vergueiro e 
José Paulo de Camargo Mello, da Chapa Renovação, congratulando-se com eles pelo 
alto nível da campanha. Cumprimentou, também, o Dr. Antônio de Alcântara Machado 
Rudge, pela lisura com que presidiu os trabalhos de votação e de apuração. Disse da 
sua satisfação e alegria em ter presenciado um pleito sem depredação moral ou ataques 
pessoais, de candidatos com um único objetivo: a vontade de ser Conselheiro do Clube, 
dando ênfase à plena harmonia até entre adversários de idéias.

José Manssur – Propôs fosse consignado em ata voto de pesar pelo falecimento do Dr. 
Sérgio  Marques  da  Cruz,  renomado  advogado,  prestando  homenagem  póstuma  ao 
associado. Aprovado.
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Roberto Luiz Pinto e Silva - Solicitou que a homenagem fosse estendida em relação 
aos dois filhos do ilustre advogado, também recentemente falecidos.

Presidente – Em nome da Mesa do Conselho, associou-se aos votos aprovados, que foi 
subscrito  pelos  Conselheiros  Carlos  Alexandre  Brazolin,  Antônio  de  Alcântara 
Machado  Rudge,  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda,  Paulo  Roberto  Taglianetti, 
Cantídio Salvador Filardi, Rubens Catelli, João Benedicto de Azevedo Marques, Pedro 
Paulo de Salles Oliveira. Lembrou que dez dias após a morte de Sérgio Marques da 
Cruz faleceram seus filhos, Ricardo e Leonardo Marques da Cruz, em um acidente de 
helicóptero.  Associando-se  ao  Conselheiro  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva,  propôs  a 
inserção em ata voto de pesar pelo falecimento desses dois jovens. Propôs, ainda, que 
fosse consignado em ata voto de pesar pelo falecimento do Dr. Paulino Lazzarini, pai 
do Vice-Presidente do Conselho Sérgio Lazzarini.  Aprovado. Submeteu ao plenário 
proposta de voto de júbilo e muita satisfação, ao Conselheiro Antônio de Alcântara 
Machado Rudge, pela impressionante capacidade de trabalho, de administração e de 
resolução dos vários problemas, estendendo o voto aos funcionários, ao Conselheiro 
Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  ao  sócio  Durval  Vieira  de  Souza  Neto,  que  o 
secretariaram, enfim, a todos que participaram e acompanharam e que permitiram que 
a Assembléia de 09 de maio fosse bem sucedida. Aprovado.

Primeiro Secretário
Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria os relatórios A.V.O. 
- Análise da Variação Orçamentária referentes ao mês de abril de 1998 e o Balanço 
Patrimonial do Clube em 30 de abril de 1998. Leu, integralmente, carta recebida da 
Diretoria,  sobre  a  programação  das  atividades  da  Coordenação  de  Planejamento 
Estratégico instituída em 21 de janeiro deste ano, visando a reformulação da primeira 
versão  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  a  ser  submetido  ao  Conselho  pela 
Diretoria na forma de proposta. (of. DI.157/98). Informou que os Conselheiros Carlos 
Cavalcanti de Araújo e José Carlos Apasse solicitaram licença, tendo sido convocados 
seus Suplentes.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação das atas das 441ª e 442ª reuniões, ambas realizada no 

dia 27 de abril de 1998.
Presidente – Apresentou pedido do Conselheiro Sérgio Vergueiro, no sentido de que 
fosse integralmente transcrito na ata resumida o seu pronunciamento no item 2 da Ordem 
do Dia da 441ª reunião, bem como que as modificações aprovadas nas atas do Conselho 
fossem distribuídas aos Srs. Conselheiros na sessão seguinte. O Sr. Presidente explicou 
que o Regimento Interno prevê a retificação de atas e estabelece que o proponente deve 
expor, indicando claramente o trecho a que se refere. No caso o Conselheiro não fizera 
essa indicação, mas tem sido aprovado pedido de Conselheiro de reprodução integral do 
seu pronunciamento. Submeteu ao plenário a ata resumida, com a retificação proposta, 
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tendo  a  mesma  sido  aprovada.  Idêntico  pedido  formulou  o  Conselheiro  Claudio 
Damasceno Júnior. O Sr. Presidente deu por aprovadas as atas.

Tarcísio de Barros Bandeira (questão de ordem) - Como Conselheiro recém-eleito, 
disse que se abstinha de votar as atas, pois não tinha participado das reuniões.

Item 2 - Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, 
dos  Membros  da  Comissão  Permanente  de  Sindicância  e  dos 
Presidentes  das  Comissões  Permanentes  Financeira,  Jurídica,  de 
Obras,  de  Saúde  e  Higiene,  de  Esportes  e  de  Veteranos,  para  o 
biênio 1998/2000.

Presidente –  Esclareceu a respeito dos processos de votação e apuração desta eleição. 
Comunicou que em virtude de ser, assim como o Vice-Presidente, candidato no pleito 
que se realizaria a seguir, consideravam-se, assim como os Secretários, impedidos para 
participar  da  Mesa  Diretora  dos  Trabalhos.  Submeteu  ao  plenário  os  nomes  dos 
Conselheiros João Benedito de Azevedo Marques, para a Presidência; José Manssur, 
para a Vice-Presidência; Paulo Roberto Taglianetti para a Primeira Secretaria e Lourival 
José Moraes Arroyo para a Segunda Secretaria: Acolhida a indicação, tendo os indicados 
assumido os respectivos postos.

Presidente (João Benedicto de Azevedo Marques) -  Agradeceu ao Dr. José Edmur 
Vianna Coutinho pela indicação e ao plenário pela sua aceitação, dizendo que recebia 
aquela indicação como um prolongamento da homenagem feita ao seu pai, Conselheiro 
Plínio de Azevedo Marques. Da mesma forma, transmitiu os agradecimentos de seu pai, 
aos Conselheiros Roberto Luiz Pinto e Silva e Paulo Kesselring Carotini, pelas gentis 
palavras  proferidas,  bem  como  registrou  seu  agradecimento  a  todos  aqueles  que 
sufragaram o nome do Dr.  Plínio de Azevedo Marques,  pessoa que dá exemplo,  em 
primeiro lugar, da alegria de viver, da vontade de viver e do desejo de servir, e acima de 
tudo, de um grande amor pelo Clube. Submeteu ao Conselho os nomes dos Conselheiros 
que pretendia fizessem parte da Mesa Receptora e da Comissão de Apuração, a saber: 
Urna nº 01: Presidência e Vice-Presidência do Conselho Deliberativo – Evandro Antonio 
Cimino e Lúcia Maria Nagazawa;  Urna nº 02: Membros da Comissão Permanente de 
Sindicância – Felippe Tayar e Anamaria Andrade Damasceno;  Urna nº 03: Presidência 
da Comissão Financeira - Francisco Flaquer (indicado  também para presidir a Comissão 
de Apuração) e Juarez Rufino Freire;  Urna nº 04: Presidência da Comissão Jurídica - 
Flávio Alterthum e Nely Aparecida Magnani Hildebrandi;  Urna nº 05: Presidência da 
Comissão  de  Obras  -  Osmar  Carecho  e  Waldemar  Antonaccio  Júnior;  Urna  nº  06: 
Presidência  da Comissão  de  Saúde e  Higiene  -  Névio  Carlos  Luiz  Vito  Barattino  e 
Sérgio Russo; Urna nº 07: Presidência da Comissão de Esportes - José Barbosa e Pedro 
Antônio Lousan Badra;  Urna nº 08: Presidência da Comissão de Veteranos - Antides 
Baroni  Filho  e  Diego  Mendes  Castro.  Informou  que  a  indicação  de  fiscais  estava 
dispensada,  porque  havia  apenas  uma chapa  inscrita.  Determinou  o  fechamento  das 
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urnas  e  iniciou  o  processo  de  votação  propriamente  dito  chamando  para  votar  os 
Conselheiros que tinham pedido preferência. 

- Passa-se à votação.

Presidente (João Benedicto de Azevedo Marques) – Registrou a presença em plenário 
do Deputado Federal Cunha Bueno. Deu por encerrada a votação e determinou o início 
da apuração dos votos.

- Passa-se à apuração.

Presidente  (João  Benedicto  de  Azevedo  Marques)  –  Ao  término  da  apuração, 
agradeceu a colaboração de todos os membros da Comissão de Recepção e de Apuração 
dos votos, e pediu ao Sr. Primeiro Secretário que proclamasse os resultados apurados.

Deliberação
Primeiro Secretário (Paulo Roberto Taglianetti)  – Leu:  Urna nº  01:  Presidência e 
Vice-Presidência do Conselho Deliberativo –  Chapa “União”: 124 votos; em branco: 76 
votos;  não  houve  voto  nulo;  Urna  nº  02:  Membros  da  Comissão  Permanente  de 
Sindicância –  Chapa “União”: 137 votos; em branco: 63 votos; não houve voto nulo; 
Urna  nº  03:  Presidência  da  Comissão  Financeira  -  Chapa  “União”:  136  votos;  em 
branco: 61 votos; não houve voto nulo; Urna nº 04: Presidência da Comissão Jurídica - 
Chapa “União”: 137 votos;  em branco: 61 votos;  não houve voto nulo;  Urna nº  05: 
Presidência da Comissão de Obras - Chapa “União”: 120 votos; em branco: 78 votos; 
não houve voto nulo; Urna nº 06: Presidência da Comissão de Saúde e Higiene - Chapa 
“União”:  132 votos;  em branco:  65 votos;  nulo:  1 voto;  Urna nº  07:  Presidência da 
Comissão de Esportes - Chapa “União”: 119 votos; em branco: 78 votos; não houve voto 
nulo;  Urna nº 08: Presidência da Comissão de Veteranos - Chapa “União”: 126 votos; 
em branco: 71 votos; não houve voto nulo; totalizando 200 Conselheiros votantes.

Presidente (João Benedicto de Azevedo Marques) – Agradeceu a colaboração de seus 
companheiros  de Mesa,  declarou  eleitos  e  empossou,  nos  respectivos  cargos,  para  a 
gestão 1998/2000, os seguintes Conselheiros:  José Edmur Vianna Coutinho e Sérgio 
Lazzarini, respectivamente para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo; Ovídio Lopes Guimarães Júnior, José Roberto Coutinho de Arruda, Maria 
José  Villaça,  Ayrton  Rodrigues  Liberado  e  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro, 
Membros  da  Comissão  de  Sindicância;  Adriano  Amaral  Resende,  Presidente  da 
Comissão  Financeira;  Antonio  Alberto  Foschini,  Presidente  da  Comissão  Jurídica; 
Arnaldo Osse Filho, Presidente da Comissão de Obras; Qamal Elias Donato, Presidente 
da  Comissão  de  Saúde  e  Higiene;  João  Paulo  Rossi,  Presidente  da  Comissão  de 
Esportes;  Luiz Mendes Gonçalves Júnior,  Presidente da Comissão de Veteranos;  aos 
quais desejou uma feliz gestão, uma gestão com independência, com dignidade, com 
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seriedade, como sempre se caracterizou os trabalhos do Conselho. Finalmente, convidou 
todos os empossados para assinar o Livro de Termos de Posse e transmitiu a presidência 
dos trabalhos ao Presidente recém-eleito.

- Os  Conselheiros  José  Edmur  Vianna  Coutinho  e  Sérgio  Lazzarini  assumem,  
respectivamente, a Presidência e a Vice-Presidência.

Presidente (José Edmur Vianna Coutinho) – Agradeceu aos Conselheiros que fizeram 
parte da Mesa do Conselho que dirigiu o processo eleitoral, bem como os que fizeram 
parte  das  Mesas  de  Recepção  de  Votos  e  da  Comissão  de  Apuração.  Nomeou  os 
Conselheiros Paulo Cesar de Arruda Castanho e Dulce Arena Avancini para exercer, 
respectivamente,  os cargos de Primeiro e Segundo Secretários,  no biênio 1998/2000, 
declarando-os empossados a seguir e convidando-os a assinar o Livro de Termos de 
Posse.  Finalmente,  pronunciou-se  dizendo:  “Senhores  Conselheiros,  eu  não  poderia 
terminar  este  ato  sem dirigir  algumas palavras  a  todos  os  que estão aqui.  Sejam as 
minhas  primeiras  palavras,  na  qualidade  de  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  do 
Esporte Clube Pinheiros  de elogio à forma com que essas eleições se processaram e, em 
conseqüência,  de  agradecimento  à  Mesa  presidida  pelo  eminente  Conselheiro  João 
Benedicto  de  Azevedo  Marques,  assim  como  aos  demais  participantes  desta  festa, 
Conselheiros que compuseram as Mesas Receptoras de votos e a Comissão de Apuração. 
A todos os Conselheiros que aqui estão ou que estiveram, aos que votaram na nossa 
chapa  e  aos  que  não  o  fizeram,  mas  que  compareceram  e  democraticamente 
manifestaram, de uma forma ou de outra, a sua preferência, muito obrigado. É usual, 
numa ocasião como esta, repetir-se palavras sempre a ela apropriadas, mesmo porque 
são sempre atuais e acima de tudo verdadeiras. Quando, em 1996, fomos eleitos para o 
exercício destes cargos, tive a oportunidade de ressaltar, e ora o faço novamente em meu 
nome e dos demais eleitos nesta noite, que neste Clube, em uma associação como a 
nossa, não devem existir diferenças, não devem ser formadas, ou estimuladas, facções. 
Existe uma disputa saudável da qual saem escolhidos os que deverão ser guindados aos 
cargos estabelecidos no Estatuto.  Essa disputa, porém, deve terminar neste momento. 
Lembro,  e agora reafirmo,  que quando ingressamos em uma entidade como o nosso 
Clube, não o fizemos para criar inimizades. Não foi para, nestes episódicos momentos, 
estabelecer  fossos  que  levem  alguém  a  não  querer  manter  como  este  ou  aquele 
companheiro  de  Clube,  uma amizade  maior  ou  uma inimizade  maior.  Somos  todos 
sócios do Esporte Clube Pinheiros  e aqui entramos para estar com nossas famílias, para 
nos divertir, para fazer novas amizades, melhorar o nosso relacionamento, viver melhor. 
Esta é a própria razão da existência do nosso Clube. Nossa temporária ocupação destes 
cargos é um privilégio, motivo de orgulho no mesmo momento em que colocamos à 
disposição de todos os associados, o nosso trabalho que, ao final , vai permitir consolidar 
uma convivência de constante amizade. O Conselho Deliberativo é um dos órgãos de 
direção do Clube. Nós, os Conselheiros, constituímos o órgão mais importante, uma vez 
que  a  Diretoria  executa  aquilo  que  nós,  com  independência,  determinamos  ou 
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autorizamos.  É  com  a  consciência  dessa  independência,  da  soberania  das  nossas 
decisões, que devemos servir aos associados, independência à qual deve corresponder, 
sempre, uma harmonia com os demais órgãos do Clube, objetivando o sócio para que ele 
seja presenteado com aquilo que haja de melhor para ser oferecido a ele. É grande a 
importância  do  Conselho  Deliberativo  na  estrutura  do  nosso  Clube.  Já  sabem  os 
senhores, pela leitura do Estatuto Social, e dos Regimentos, como é grande e abrangente 
a competência do Conselho  na decisão relativa aos destinos do nosso Clube que, agora, 
se defrontará com as novidades que cercam o final do século e a virada do milênio. 
Temos em frente o Fórum Pinheiros 2000, de setembro de 1993, cujas conclusões, em 
parte implantadas, estão sendo objeto dos últimos estudos e cujos resultados serão por 
nós apreciados e votados. Está aí a Lei Pelé, que,  entre outras coisas, leva os clubes 
esportivos à condição de empresa e todas as conseqüências a essa condição inerentes. 
São desafios  que só se  opõem aos  que  têm capacidade para enfrentá-los.  Aos meus 
companheiros de Mesa,  muito obrigado. Votos para saibamos enfrentar,  como temos 
feito durante estes últimos dois anos, todos os problemas que se antepõem. A todos os 
nossos agradecimentos.”.

Item 3 - Várias.
Presidente  – Tendo  ultrapassado  o  prazo  regimental,  como  não  houve  pedido  de 
prorrogação da sessão para a apreciação deste item, informou o número de Conselheiros 
que tinham assinado a lista de presença, o horário e deu por encerrados os trabalhos aos 
05 minutos do dia 26 de maio de 1998.

***

Observação: Esta  ata  foi  aprovada  na  444ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  
Deliberativo, realizada no dia 29 de junho de 1998, com as retificações já  
dela constantes.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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