
ATA RESUMIDA DA 464ª REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2000

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e nove de maio do ano dois mil, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e noventa 
e um Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidência: José Edmur Vianna Coutinho e Sergio Lazzarini
Vice-Presidência: Sergio Lazzarini, Renato Taglianetti e Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretaria: Paulo Cesar de Arruda Castanho e Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Dulce Arena Avancini, Alexandre Barradas de Oliveira e Paulo Roberto Taglianetti
Convidados: Rubens Catelli (Presidente da Assembléia Geral Ordinária de 13 de maio de 2000) e

José Edmur Vianna Coutinho

- Anunciado pelo Sr. Presidente, foi executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente  -  Determinou  a  suspensão  do  trabalho  de  extração  de 
fotografias para emissão de novas carteiras sociais de Conselheiros, cuja 
estrutura  fora  proporcionada pela  Central  de  Atendimento.  Lembrou aos 
Conselheiros  recém  eleitos  sobre  a  necessidade  de  assinar  o  livro  de 
presença,  o  qual,  pouco depois,  determinou fosse recolhido,  declarando 
instalada a reunião.

3) EXPEDIENTE
Posse  dos  Conselheiros  Eleitos  na  Assembléia  Geral  Ordinária 
realizada no dia 13 de maio de 2000.
Primeiro  Secretário  -  A  pedido  do  Dr.  Presidente,  leu  os  nomes  dos 
Conselheiros  a  serem  empossados,  a  saber:  Grupo  A  -  Eleitos  para 
mandato de 6 anos, até 2006: Dulce Arena Avancini, Edgard Ozon, Ernesto 
Júlio  Santos  Correa  Schleier,  Francisco  Luiz  Taglianetti,  Higino  Carlos 
Freitas de Oliveira,  Mário  Lima Cardoso,  Nilson José Iasi  e  Paulo Palo. 
Grupo  B  -  Eleitos  para  mandato  de  6  anos,  até  2006:  Achiles  Roberto 
Miglioli  ,  Ademir  Pereira,  Alcides  Leite  de  Gouvêa  Filho,  Alvaro  Vaselli, 
Anna Maria da Carvalheira Baur, Antonio Alberto Foschini, Antonio Carlos 
Marini  Teixeira,  Beatrice Mira Chrystman,  Beatriz  Luiza  Asson Sartorelli, 
Caio Roberto Moraes Garcia, Carlos Alexandre Brazolin, Carlos Roberto Sá 
de Miranda Bório, Cinthya Maggi Pinto Lima, Clovis Bergamo, Décio Cecílio 
da  Silva,  Diego  Mendes  Castro,  Djalma  Funaro,  Eduardo  Luiz  Malato, 
Eugênio  Lancsarics  Neto,  Fabio  Prado  Ferraro,  Francisco  de  Paula 
Boragina, Geraldo de Oliveira Couto, Gesualdo Di Nieri, Gilberto De Luccia, 
Hércules  José  Mônaco,  Ítalo  Della  Manna,  João  Bacchin  Neto,  João 
Benedicto  de  Azevedo  Marques,  João Paulo  Rossi,  Joaquim Dias  Tatit, 
José Roberto de Arruda Loviat, José Terra Valverde, Laerte Leite Cordeiro, 
Leila Eleny Amaro Marques, Leon Majer, Luís Eduardo Pinheiro Lima, Luiz 



Koji Ohara, Luiz Roberto Martinez, Marcelo Amarante Mendes Filho, Maria 
Cristina Nogueira de Sá Pikielny, Maria José Villaça, Marley Perrota Spada, 
Nelly  Mourão  Netto,  Ovidio  Lopes  Guimarães  Junior,  Paulo  Kesselring 
Carotini, Paulo Roberto Taglianetti, Paulo Sérgio Teixeira Mesquita, Peter 
Alfredo  Burmester,  Qamal  Elias  Donato,  Raphael  Falcone,  Reinaldo 
Pinheiro  Lima,  Roberto  Gasparini,  Ronaldo  de  Miranda  Amaral,  Sergio 
Russo,  Sérgio  Salles,  Sílvia  Schuster,  Walter  Leonelli,  Walter  da  Silva 
Bacelar de Barros e Wanderley Lazareth.

Presidente - Convidou o Conselheiro Edgard Ozon para ler o Compromisso 
de Posse, pedindo que os demais repetissem o texto, mas este abriu mão 
da deferência, indicando para fazê-lo a Conselheira Dulce Arena Avancini, 
por  ser  a  Conselheira  que recebeu o  maior  número de  votos  na  última 
eleição, homenageando, assim, as demais Conselheiras eleitas.

Dulce  Arena  Avancini  -  Leu  o  Compromisso  de  Posse,  tendo  sido 
acompanhada na leitura pelos demais.

Presidente - Declarou empossados no cargo de Conselheiro os Associados 
antes  relacionados,  para  os  respectivos  mandatos,  com exceção do  Sr. 
Mário Lima Cardoso, que justificou sua ausência por motivo de saúde.

Antonio  de  Alcântara  Machado Rudge -  A convite  do  Sr.  Presidente, 
saudou os Conselheiros recém-eleitos, em nome do Conselho Deliberativo, 
dizendo o seguinte: “... Muitos que aqui hoje iniciam este período legislativo 
por aqui já estiveram, alguns até por décadas, prestando a sua colaboração 
a este Plenário. Outros iniciam agora a sua caminhada, ocasionando uma 
parcial  renovação,  o  que nos parece altamente saudável  O universo do 
nosso Conselho sem dúvida alguma é dos mais variados. Aqui se mesclam 
profissionais  liberais,  comerciantes,  aposentados,  estudantes,  donas  de 
casa,  em  uma  saudável  convivência,  que  representa,  se  bem  que  em 
menor  escala,  as  diferenciações  de  que  se  compõe  o  nosso  quadro 
associativo.  Jovens e menos jovens aqui  discutem livres de pressões e 
injunções,  de  acordo  unicamente  com  a  sua  consciência,  os  grandes 
assuntos que afetam a vida do nosso Clube. Esta independência provém da 
liderança  que  as  senhores  e  os  senhores  possuem  nas  seções  que 
freqüentam, através de uma participação atuante nesses setores, que se 
reflete na quantidade expressiva de votos que lhes foram outorgados na 
última  eleição.  Felizmente,  o  nosso  sistema  eleitoral,  altamente 
democrático,  de  candidaturas individuais,  não permite  que ninguém seja 
eleito  por  indicação de alguém ou mesmo por ser amigo daquele outro, 
exigindo do candidato um forte desejo de trabalho intenso na busca de seu 
sucesso eleitoral.  Disto resulta que temos tido,  ao longo da história,  um 
Conselho  altamente  atuante,  sempre  atento  no  sentido  de  dar  suporte 
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necessário à nossa Diretoria Executiva, nas inúmeras ocasiões em que foi 
solicitado. Não querendo aqui adotar ares professorais, não me parece ser 
repetitivo lembrar-lhes que temos de ter sempre em mente que o somos 
hoje, como clube associativo, que atingiu brilhantemente o seu centenário, 
digno  do  respeito  da  sociedade  paulista  e  admiração  de  quantos  nos 
visitam, deve-se ao trabalho de várias gerações que nos precederam, e que 
com certeza esperavam que nós não deixemos fenecer os ideais que os 
nortearam. Sejam, pois, bem vindos. Temos a certeza de que trarão para 
este recinto o seu entusiasmo e sobretudo o seu amor ao nosso querido 
Esporte Clube Pinheiros, cerrando assim fileiras com os que aqui estão, 
para que possamos nos tornar cada vez maiores, se possível isso ainda for. 
“. 

Presidente -  Convido o Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
candidato mais votado nas eleições de 13 de maio deste ano, para falar em 
nome dos Conselheiros recém eleitos. (Palmas). 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório -  Tendo sido convidado pelo Sr. 
Presidente  como  candidato  mais  votado  nas  últimas  eleições,  assim 
manifestou-se: “Pela segunda vez sou honrado com o convite do Presidente 
desta Casa para saudar em nome dos membros que vão compor o nosso 
Conselho Deliberativo. Há 6 anos, quando ocupava esta tribuna, falava da 
responsabilidade a nós delegada pelos associados - responsabilidade neste 
momento redobrada diante do expressivo resultado das eleições realizadas 
no último dia 13 de maio. A leitura dos números demonstra nitidamente, e 
de  forma  inequívoca,  que  a  condução  dos  destinos  do  nosso  Clube 
mereceu a aprovação da maioria dos pinheirenses. Como membro da atual 
Diretoria Executiva, sinto-me à vontade para dizer que o reconhecimento 
nos gratifica.  Mas,  ao mesmo tempo,  nos impõe uma consciência ainda 
maior da importância de saber ouvir e filtrar as sugestões que nos forem 
encaminhadas,  implementando-as  sempre  que  tiverem  como  objetivo  a 
satisfação do sócio e o crescimento do nosso Esporte Clube Pinheiros. A 
propósito,  as  certificações  ISO  9002  que  possuímos,  nas  áreas  de 
Atendimento  ao  Associado e  Administração de  Esportes,  demonstram a 
nossa sintonia com a modernidade e a nossa preocupação em acompanhar 
os  passos  rápidos  da  evolução  tecnológica.  Por  outro  lado,  embora 
tenhamos  o  privilégio  de  desfrutar  de  um  ambiente  que  caminha  em 
absoluta  harmonia e  perfeito  equilíbrio  administrativo,  não podemos nos 
afastar da realidade que existe fora dos nossos muros. Estamos dentro de 
uma cidade desumana, onde o respeito ao cidadão está cada vez mais 
deteriorado  e  os  princípios  éticos  não  passam  de  palavras  sem 
consistência. O Pinheiros é um exemplo de sucesso nas áreas esportiva, 
cultural e social. E, por isso, não tem só o direito, mas o dever de dar a sua 
contribuição  à  sociedade,  através  da  seriedade,  da  experiência,  da 
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capacidade administrativa e do espírito coletivo de homens que souberam 
construir os seus 100 anos de gloriosa história. E que nós, Conselheiros, 
tenhamos  a  inspiração  para  fazer  sempre  o  melhor.  Voltando  a  este 
momento  festivo,  registramos,  com  muita  alegria,  que  como  sócios 
participantes  das  atividades  diárias  do  Clube,  teremos  a  satisfação  de 
contar  daqui  para  frente,  no  nosso  convívio  de  lazer,  com a  agradável 
companhia do Presidente deste Conselho, que ora se despede,  ao qual 
peço  a  permissão  de  quebrar  a  formalidade  que  o  momento  exige, 
chamando-o de amigo Muca. O nosso Conselho não vai deixar de tê-lo, 
pois irá se somar aos seus demais membros, e assim sendo, ganhamos 
nós, seus amigos. Diria agora que a nossa sociedade esbanja qualidade, ao 
mesmo tempo que deixa de dirigir esta Casa um exemplar e competente 
pinheirense, de pronto o sucederá outro, com qualidades reconhecidamente 
indiscutíveis. Agora, peço licença para fazer um registro particular (e tomo 
essa  liberdade  por  estar  em  casa,  estar  entre  amigos).  Gostaria  de 
agradecer  publicamente  à  minha  mulher  Elza  Marina,  que  sempre  me 
acompanha, aos meus filhos Márcia e João Pedro, que me dão a maior 
força, aos meus pais aqui presentes, que dividem com o Clube a minha 
dedicação. Sem a compreensão e o apoio deles nada seria possível.”.

Presidente - Tendo expirado o prazo regimental, propôs a prorrogação do 
Expediente, o que foi aprovado. Pediu aos presentes que desligassem os 
aparelhos  celulares.  Comunicou  que  os  Conselheiros  Álvaro  Vaselli  - 
Diretor  Adjunto  de  Recreação Esportiva,  Carlos  Roberto  Sá  de Miranda 
Bório - Diretor de Marketing, Gilberto De Luccia - Diretor Adjunto de Tênis, 
Nelly Mourão Netto - Diretora Adjunta de Serviços Gerais, Raphael Falcone 
- Diretor Adjunto de Segurança e Roberto Gasparini - Diretor de Tesouraria, 
recém-empossados, estavam automaticamente licenciados e não tomariam 
parte na Ordem do Dia, em razão de impedimento estatutário.

Primeiro  Secretário  -  A  pedido  do  Sr.  Presidente,  leu  os  nomes  dos 
Suplentes  convocados para a  reunião (em ordem de votação),  a  serem 
empossados,  quais  sejam:  Suplente do Grupo A:  Luiz Ernesto Machado 
Kawall;  Suplentes  do  Grupo  B:  Nilde  Conceição  Rainho,  Arnaldo  Osse 
Filho, Vicente Tena Garcia , Nice de Lima, Henrique Avancine, Mário dos 
Santos  Guitti,  Alice  Rodriques  Barbosa,  Ângelo  Cutrale  Neto,  Rubens 
Bandeira  Bizarro  da  Nave,  Antonio  Inserra  Júnior,  Fábio  Eduardo Nesti, 
Anníbal Vicente Rossi, Ney Roberto Caminha David, Claudio César Lopes 
Almeida Curtinhas, Edwin Zollner, Arthur Fernando Arnold Battaglia, Mário 
Marrese, Renato Bongiovanni, Fotios Apostolopoulos, Francisco de Assis 
Ramalho Além, Guilherme de Martini Neto, Carlos Gustavo Machado Rizzo, 
Gustavo André Lourenço Hoeppner,  Francisco Eduardo Camargo Abreu, 
José Maradei Neto, Miguel Vignola, Renato Cunha Carvalho Silva, Roberto 
Albuquerque Ribeiro e Jorge Dieguez Tena.
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Presidente  -  Convidou  o  Sr.  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall  para  ler  o 
Compromisso de Posse, pedindo que os demais repetissem o texto.

Luiz Ernesto Machado Kawall - Leu o Compromisso de Posse, tendo sido 
acompanhado na leitura pelos demais.

Presidente  - Declarou  empossados  no  cargo  de  Conselheiro  referidos 
Associados, com exceção do Sr. Rubens Bandeira Bizarro da Nave, que 
não  compareceu.  Informou  que,  de  acordo  com  o  Estatuto  Social,  o 
Conselheiro Fotios Apostolopoulos,  Diretor Adjunto de Marketing,  recém-
empossado,  estava  automaticamente  licenciado  e  não  tomaria  parte  na 
Ordem do Dia, tendo sido, inclusive, convocado o seu substituto.

Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros,  propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente - Submeteu ao plenário  proposta da Mesa do Conselho,  no 
sentido de inserir em ata votos de pesar pelo falecimento do Sr. Salvador 
Granieri  Sobrinho,  pai  do Sr.  Presidente da Diretoria,  Conselheiro Cezar 
Roberto  Leão  Granieri  (proposição  idêntica  foi  apresentada  pelo 
Conselheiro  José  Manssur),  e  pelo  falecimento  do  Sr.  Vicente  Guastelli 
Neto, ex-Conselheiro do Clube e pai  do ex-Conselheiro Carlos Guastelli. 
Proposição  aprovada.  Também  submeteu  ao  plenário  proposições  do 
Conselheiro Marcelo Grassi, a saber: 1) no sentido de inserir em ata voto de 
louvor,  e  de  pesar,  conforme  esclareceu  o  proponente,  pelo  recente 
falecimento do Sr. Tércio de Souza Ferreira, que foi Campeão pelo Clube 
nas modalidades de Tênis e de Saltos Ornamentais; consignando em ata 
voto  de  pronto  restabelecimento  do  Conselheiro  Mário  Lima  Cardoso, 
recentemente  submetido  a  uma cirurgia.  Propostas  aprovadas.  Também 
colocou em votação proposta de autoria do Conselheiro Geraldo de Oliveira 
Couto, de inserção em ata de voto de louvor aos Atletas Geraldo Paes de 
Barros Couto Neto, Luiz Roberto Arruda e Gisele Migliori, pela conquista do 
título de Campeões Brasileiros de Boliche, nas respectivas categorias, no 
15º Campeonato Brasileiro de Clubes da 2ª Divisão, em abril  deste ano, 
bem como à Atleta Fernanda Ortiz,  que representou o Brasil  no Greater 
Miami International, em maio de 2000, tendo se sagrado Campeã na fase 
de Duplas Femininas, votos extensivos ao Diretor Adjunto de Boliche Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues. Proposta Aprovada. Submeteu à consideração 
do  Conselho,  ainda,  proposta  da  Comissão  de  Esportes,  no  sentido  de 
inserir  em  ata  votos  de  louvor  a  destaques  esportivos  das  seções  de 
Esgrima, Natação e Saltos Ornamentais, no mês de abril deste ano, cuja 
relação havia sido encaminhada aos Srs. Conselheiros juntamente com a 
convocação, a saber:  Esgrima: à Diretora Adjunta Maria Valéria Espíndola 
Domingues, aos Técnicos Márcia da Silva Leonelli, Cláudio Gonçalves dos 
Santos e Ramon Luis Hernandez Leon e aos Atletas Carolina Oliveira Preto 
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Amaral Santos, Marco Antonio Trevisani Martins, Marcos de Faria Cardoso, 
Marília  Pellegrino  Camargo Mello,  Priscila  Vallinoto  e  Roberto  Lazzarini, 
pela participação e resultados obtidos no Torneio Nacional Cidade do Rio 
de Janeiro; Natação: ao Diretor Adjunto André Perego Fiore, aos Técnicos 
Fernando Antonio Vanzella  e  Álvaro Kenmatsu Taba e aos Atletas Alan 
Massao Nagaoka, Daniel Novak e Renato Yuji Okamoto, pela paricipação e 
resultados alcançados nas categorias Infantil e Juvenil no Troféu Mustapha 
Larfaqui, realizado em Durban, África do Sul;  Saltos Ornamentais: à então 
Diretora  Adjunta  Wilma  de  Almeida  Gonçalves,  aos  Técnicos  Roberto 
Gonçalves e Cristina Almeida Gonçalves Freitas Guimarães e aos Atletas 
Amanda André Monteiro,  Andrea Bacchi,  Edson Pereira  de  Souza Leão 
Neto, Eliana Furuyama, Emerson Souza Neves, Fabiana Izumi Hashimoto, 
Felipe  Nunes  Burattini,  Gabriel  Ulhoa  Canto  Gebara,  Gustavo  Kelme 
Zuccaratto,  Ivan da Costa Paixão,  Louisa  Campbell  Mathieson,  Manuela 
Leis  Balsalobre,  Marcela  Zaniboni,  Marcella  Bosschart  Souza,  Marianna 
Westphalen Porto, Milena Bobadilha Neumann, Murilo Galves Marques de 
Oliveira,  Nicholas  Ravinowich  Tebet,  Roberto  Bacchi,  Thais  Muntada 
Cavinatto,  Ubirajara Nogueira Barbosa,  Vitória Oliveira Pereira de Souza 
Leão,  pela  participação  e  resultados  alcançados  nas  categorias  Adulto, 
Grupos A, B, C e D na 2ª Etapa do Campeonato Estadual, realizada no 
recinto  do  nosso  Clube  e  no  Clube  Semanal  de  Cultura  Artística,  em 
Campinas,  SP.  Votos  aprovados.  Em  seguida,  submeteu  ao  plenário 
proposição  do  Conselheiro  Antonio  Alberto  Foschini,  no  sentido  de 
consignar em ata voto de louvor à Associada Renata Certain, filha do sócio 
Luiz Augusto de Carvalho Certain, paraatleta recentemente homenageada 
por  uma  organização  internacional  denominada  Panathlon  International. 
Finalmente,  submeteu à consideração do plenário  proposta da Mesa do 
Conselho,  no  sentido  de  inserir  em  ata  voto  de  congratulações  com  o 
Conselheiro Efetivo Dr. Rubens Catelli, pela forma correta e eficiente com 
que presidiu os trabalhos da Assembléia Geral e 13 de maio deste ano, 
voto  este  extensivo  aos  associados  então  designados  Presidentes  das 
seções  eleitorais,  demais  membros  da  Mesa  Diretora  dos  trabalhos,  à 
Comissão de Apuração que atuou no pleito e ao corpo funcional como um 
todo. Voto aprovado. 

Presidente - Convidou o Dr. Rubens Catelli para compor a Mesa Diretora 
dos trabalhos, tendo este aceito o convite e tomado assento à mesa.

Primeiro  Secretário  -  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros,  para 
consulta  na  Secretaria,  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação 
Orçamentária)  referente  ao  mês  de  março,  bem  como  o  Balanço 
Patrimonial  do  Clube em 31 de março  e  em 30 de abril  de  2000.  Deu 
conhecimento de cartas recebidas da Diretoria, a saber: 1) informando que 
solicitaram  demissão  e  se  reintegrariam  ao  Conselho  Deliberativo,  os 
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seguintes Diretores Executivos e Adjuntos:  Nilson José Iasi,  Paulo Palo, 
Arthur Fernando Arnold Battaglia,  Hércules José Mônaco,  Edwin Zollner, 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Ernesto Júlio Santos Correa Schleier, Nilde 
Conceição Rainho, Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny,  Michel Arkie, 
Reinaldo Fernandes Campos, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Wanderley 
Lazareth, Wilma de Almeida Gonçalves, Francisco de Assis Ramalho Além, 
Miguel Vignola; 2) comunicando a demissão do Diretor Adjunto de Higiene e 
Saúde  Mário  Marrese.  Comunicou,  também,  que  a  Diretoria,  a  par  de 
sugestão anteriormente apresentada em plenário pelo Conselheiro Pedro 
Paulo de Salles Oliveira, acolheu a idéia e resolveu que,  por ocasião da 
próxima  Festa  do  Atleta  e,  obviamente,  em  todas  as  demais,  os  dois 
melhores atletas do ano, um no feminino e outro no masculino, a critério da 
Diretoria de Esportes, serão agraciados com o "Troféu José de Barros". 
Atendendo  ao  pedido  formalizado  pela  Diretoria,  orientou  os  Srs. 
Conselheiros sobre a sistemática para a obtenção de convites para a Festa 
Junina deste ano. Deu conhecimento de que a Diretoria enviou cópia da 
sentença do processo nº 99-047039-3 da 4ª Vara Cível da Capital, tendo 
como autores o então Conselheiro Paulo Rui de Godoy e a Conselheira 
Anna Lourdes Passalacqua Frota de Godoy,  contra  o Sr.  Presidente do 
Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros e contra o Esporte Clube 
Pinheiros.  O Sr.  Juiz  julgou improcedentes a ação principal  e  a medida 
cautelar  ajuizadas  por  ambos,  de  rito  ordinário,  revogando  a  liminar  de 
suspensão do andamento do processo disciplinar, que se lhes havia sido 
concedida  no  processo  cautelar.  Estendeu  aos  Conselheiros  convites 
encaminhados pela Sra. Lucy de Araújo Lima Delduque (Tia Lucy), Diretora 
do  Jardim  da  Infância,  em comemoração  aos  55  anos  de  fundação  da 
Escolinha, o primeiro, para a comemoração propriamente dita, no dia 1º de 
junho e, o segundo, para a mostra de trabalhos “Brasil 500 Anos”, no dia 03 
do mesmo mês. Finalmente, informou que os Conselheiros Luiz Mendes 
Gonçalves  Júnior  e  Edgard Ozon e dos Associados Fábio Della  Nina e 
Sthatis  Scretas,  solicitaram  demissão,  respectivamente  dos  cargos  de 
Presidente, Membros e Secretário da Comissão de Veteranos.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia -  Propôs fosse consignado em ata voto 
de louvor aos tenistas pinheirenses Celso Ribeiro Neto e Patrícia Coimbra, 
que  se  sagraram  Campeões  Sul-americanos  de  Tênis  pela  Seleção 
Brasileira Juvenil, estendendo a homenagem ao Diretor Adjunto de Tênis 
Gilberto De Luccia. Proposta aprovada.

Edgard  Ozon  -  Agradeceu  a  pessoas  que  direta  ou  indiretamente 
cooperaram para a sua recondução ao cargo de Conselheiro, citando os 
Drs. José Edmur Vianna Coutinho, Sergio Lazzarini, Paulo Cesar de Arruda 
Castanho e a Sra. Dulce Arena Avancini. Homenageou os funcionários do 
Conselho, Lurdinha, Edinalva e Jorge, bem como o Gerente Geral Antonio 
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Celso Monari, o Consultor da Presidência da Diretoria Nicolau Biccari, os 
demais Gerentes e o corpo funcional como um todo, que trabalharam em 
função das eleições de 13 de maio. Deu ênfase à condução dos trabalhos 
pela  Mesa  Diretora  da  Assembléia  Geral,  a  saber:  Conselheiro  Efetivo 
Rubens  Catelli  (Presidente),  Conselheiro  Antonio  da  Silva  Villarinhos  e 
Associado Fábio  Della  Nina  (Secretários)  e  Conselheiro  Efetivo  Roberto 
Luiz  Pinto  e  Silva  (Presidente  da  Comissão  de  Apuração).  Também 
agradeceu ao Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri, ao seu 
Vice-Presidente, Sérgio Fuchs Calil e sua esposa, Sra. Irene Sinkus Calil e 
às Associadas que trabalharam na campanha da chapa pela qual foi eleito, 
Diretores de Área e Adjuntos, bem como aos ex-Presidentes Arlindo Virgílio 
Machado Moura, Fernando Silva Xavier e Antonio de Alcântara Machado 
Rudge,  aos  Conselheiros  no  exercício  do  mandato  que  o  apoiaram,  às 
candidatas e respectivos esposos e familiares.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 463ª reunião ordinária,  realizada no 

dia 24 de abril de 2000.
Presidente  - Não  havendo  manifestação  em  contrário,  declarou  a  ata 
aprovada, conforme apresentada.

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 2000/2002.

Presidente  - Elencou  os  dispositivos  estatutários  e  regimentais  que 
regulamentam a matéria. Comunicou que o Conselheiro Ayrton Orsi retirou 
a sua candidatura ao cargo de Presidente da Comissão Permanente de 
Saúde e Higiene no último dia 18, e por isso não haveria cédulas com o seu 
nome na eleição da Presidência da referida Comissão. Em virtude de serem 
os Srs. Vice-Presidente Sergio Lazzarini e Primeiro Secretário Paulo Cesar 
de Arruda Castanho candidatos ao pleito que se realizaria a seguir, estando 
ambos  impedidos  para  participar  da  Mesa  Diretora  dos  Trabalhos, 
submeteu  ao  plenário  os  nomes  dos  Conselheiros  Renato  Taglianetti  e 
Alexandre  Barradas  de  Oliveira,  para  ocupar,  respectivamente,  a  Vice-
Presidência  e  a  Segunda  Secretaria  “ad  hoc”,  passando  a  Segunda 
Secretária  Dulce  Arena  Avancini  a  ocupar  a  Primeira  Secretaria.  As 
indicações  foram  aprovadas.  Como  prevê  o  Art.  17  do  Regimento  das 
Eleições  Realizadas  no  Conselho  Deliberativo,  informou  os  nomes  dos 
Conselheiros  que os  representantes  das  chapas  concorrentes  indicaram 
para fazer  parte  das Mesas Receptoras de  votos,  a  saber:  Urna nº  1  - 
Presidente  e  Vice-Presidente  do  Conselho  Deliberativo:  Aldo  Malagoli  e 
Sérgio  Vergueiro;  Urna  nº  2  -  Membros  da  Comissão  Permanente  de 
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Sindicância:  Flávio  Alterthum  e  Peter  Benes  Felsberg;  Urna  nº  3  - 
Presidente da Comissão Permanente Financeira: Mário Avancini e Analice 
Cajueiro  Fernandes;  Urna  nº  4  -  Presidente  da  Comissão  Permanente 
Jurídica: Amarilis Pacheco Orsi e Antonio da Silva Villarinhos; Urna nº 5 - 
Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Obras:  Anamaria  Andrade 
Damasceno  e  Fellippe  Tayar;  Urna  nº  6  -  Presidente  da  Comissão 
Permanente de Saúde e Higiene: Carlos Alexandre Brazolin e José Paulo 
de Camargo Mello; Urna nº 7 - Presidente da Comissão Permanente de 
Esportes:  Ivanilce Simeão Cappellano e Ricardo Coutinho Carvalhal;  Urna 
nº 8 - Presidente da Comissão Permanente de Veteranos: Sérgio Salles e 
Miriam  Lopes  Freixosa,  Propôs  que  a  Comissão  de  Apuração  fosse 
constituída pelos mesmos Conselheiros, sob a presidência do Conselheiro 
Efetivo  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura,  tendo  o  plenário  concordado. 
Comunicou  que  a  Chapa  União-Centenário  abriu  mão  da  indicação  de 
fiscais  e  que a  Chapa Renovação indicou o  nome do Conselheiro  Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia para fiscalizar o pleito.

João  Benedicto  de  Azevedo  Marques  (pela  ordem)  –  Pronunciou-se 
mencionando o Art.  57,  II,  do Regimento Interno do Conselho. Primeiro, 
pediu ao Sr. Presidente que possibilitasse ao seu pai, o Conselheiro Plínio 
de Azevedo Marques,  votar sem precisar subir  ao local  pré-estabelecido 
(palco), tendo em vista seu problema de locomoção.

Presidente – Lembrou ao orador  que ambos já haviam acordado neste 
sentido, até por ser o Conselheiro Plínio de Azevedo Marques merecedor 
de todas as honras.

João  Benedicto  de  Azevedo  Marques  –  Deixou  consignado  seu 
entendimento de que é importante que o processo de eleição da Mesa e 
das Comissões seja o mais transparente e o mais democrático possível. 
Indagado pelo Sr. Presidente, respondeu que estava se baseando no inciso 
II do Art. 57 do Regimento do Conselho, que estabelece que o Conselheiro 
poderá  falar  pela  ordem “para reclamar  contra  a  preterição de qualquer 
formalidade regimental ou estatutária, no tocante à matéria submetida ao 
plenário,  nesse momento”. Então, com relação à eleição da Mesa, disse 
que o processo eleitoral terminou no dia 13 de maio e as chapas tiveram 
que se inscrever no dia 14, um domingo, Dia das Mães, o que representou 
uma cassação do legítimo direito dos novos Conselheiros que estavam se 
elegendo de poderem se candidatar. E seria muito simples se corrigir esse 
erro, bastando convocar a Assembléia Geral para o dia 6 de maio, para que 
houvesse um interregno de uma semana, para que os Conselheiros eleitos 
pudessem se articular, conhecer os seus pares. Registrou sua irresignação 
por esse tipo de procedimento, que torna menos democrático o processo 
eleitoral. Apelou ao Sr. Presidente, e ao futuro Presidente que evite essa 
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situação desconfortável nas próximas eleições, lembrando que o parágrafo 
único do Art. 1º do Regulamento Eleitoral determina que as chapas poderão 
se inscrever  5 dias antes das eleições e que esse dispositivo teria sido 
revogado pelo Art. 87 do Regimento do Conselho, que fala em 15 dias.

Presidente – Interrompeu o orador, perguntando a ele qual a formalidade 
estatutária ou regimental que teria sido preterida. Após argumentação do 
orador,  o  Sr.  Presidente deixou claro que não houve preterição alguma, 
porque o  Estatuto  remete  a  matéria  ao  Regimento  Interno  do  Conselho 
Deliberativo,  e  este,  estabelece o prazo de 15 dias para a inscrição de 
candidatos  à  eleição  em  discussão,  prazo  rigorosamente  concedido. 
Registrou o protesto do orador.

- Passou-se à votação, votando inicialmente os Conselheiros que tinham 
pedido preferência. Em seguida, passou-se à apuração dos votos. 

Presidente da Comissão de Apuração, Arlindo Virgílio Machado Moura 
- Proclamou os resultados apurados, a saber:  Urna nº 01: Presidência e 
Vice-Presidência do Conselho Deliberativo - Chapa “União-Centenário”: 176 
votos; em branco: 007 votos; não houve voto nulo; Urna nº 02: Membros da 
Comissão  Permanente  de  Sindicância  -  Chapa  “União-Centenário”:  159 
votos; em branco: 024 votos; não houve voto nulo; Urna nº 03: Presidência 
da Comissão Financeira - Chapa “União-Centenário”: 157 votos; em branco: 
026  votos;  não  houve  voto  nulo;  Urna nº  04:  Presidência  da  Comissão 
Jurídica - Chapa “União-Centenário”: 139 votos; Chapa “Renovação”: 029 
votos, em branco: 013 votos; 002 votos nulos;  Urna nº 05: Presidência da 
Comissão  de  Obras  -  Chapa  “União-Centenário”:  140  votos;  Chapa 
“Renovação”: 035 votos, em branco: 005 votos; 003 votos nulos;  Urna nº 
06:  Presidência  da  Comissão  de  Saúde  e  Higiene  -  Chapa  “União-
Centenário”: 160 votos; em branco: 022 votos; não houve voto nulo; Urna nº 
07: Presidência da Comissão de Esportes - Chapa “União-Centenário”: 168 
votos; em branco: 015 votos; não houve voto nulo; Urna nº 08: Presidência 
da  Comissão  de  Veteranos  -  Chapa  “União-Centenário”:  152  votos;  em 
branco:  031  votos;  não  houve  voto  nulo;  totalizando  183  Conselheiros 
votantes.  Agradeceu  demais  componentes  da  Comissão  de  Apuração  e 
devolveu a condução dos trabalhos ao Sr. Presidente do Conselho.

Presidente - Agradeceu ao Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura. E 
na sua pessoa, cumprimentou todos aqueles que participaram das Mesas 
Receptoras  de  votos  e  da  Comissão  de  Apuração.  Declarou  eleitos  e 
empossou, nos respectivos cargos, para a gestão 2000/2002, os candidatos 
inscritos pela Chapa União-Centenário, a saber: Sergio Lazzarini e Paulo 
Cesar de Arruda Castanho, respectivamente para os cargos de Presidente 
e  Vice-Presidente  do  Conselho  Deliberativo;  José  Roberto  Coutinho  de 
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Arruda, Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, Antonio Toloza de Oliveira e 
Costa Filho e Maria José Villaça, Membros da Comissão Permanente de 
Sindicância;  Marco  Antonio  Senise  Gereto,  Presidente  da  Comissão 
Permanente  Financeira;  José  Manssur,  Presidente  da  Comissão 
Permanente  Jurídica;  Marcelo  Amarante  Mendes  Filho,  Presidente  da 
Comissão  Permanente  de  Obras;  Pedro  Guilherme  de  Vergueiro  Lobo, 
Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Higiene; Luiz Koji Ohara, 
Presidente da Comissão Permanente de Esportes; e Juarez Rufino Freire, 
Presidente da Comissão Permanente de Veteranos. O Conselheiro Ayrton 
Rodrigues  Liberado  foi  declarado  eleito  para  o  cargo  de  Membro  da 
Comissão Permanente de Sindicância, mas não tomou posse porque não 
compareceu à reunião em virtude de ter sido recentemente submetido a 
uma cirurgia; exceto ele, os Conselheiros então empossados assinaram o 
Livro  de  Termos  de  Posse.  A  seguir,  transmitiu  a  Presidência  ao 
Conselheiro Sergio Lazzarini, desde logo convidando para assumir a Vice-
Presidência  o  Conselheiro  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho.  Antes  de 
deixar  a  mesa  dos  trabalhos,  agradeceu  aos  Conselheiros  Renato 
Taglianetti  e  Alexandre  Barradas de  Oliveira  pela  colaboração prestada, 
respectivamente na Vice-Presidência e Segunda Secretaria.

Presidente  (Sergio  Lazzarini)  -  Nomeou  os  Conselheiros  Dulce  Arena 
Avancini e Paulo Roberto Taglianetti, respectivamente Primeira e Segundo 
Secretários, empossando-os nos referidos cargos. (Antes de tomar assento 
à mesa, os Conselheiros assinaram o Livro de Termos de Posse.

José  Edmur  Vianna  Coutinho  (da  tribuna)  - Ao  se  despedir  da 
Presidência, assim se pronunciou: “...  A passagem de um associado por 
qualquer dos órgãos que compõem a administração de um Clube é sempre 
um momento  marcante  na  sua  vida.  E  essa  constatação  é  tanto  maior 
quando  se  tem a  honra  de  dirigir  um colegiado  como  o  é  o  Conselho 
Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. Realmente, desde 1.978, quando 
fui eleito pela primeira vez para participar deste Conselho, tive oportunidade 
de integrar Comissões permanentes como a de Sindicância, de Esportes e 
Jurídica, além daquela que tratou da reforma estatutária.  Essa trajetória, 
que  culminou  com  o  assento  na  Vice-Presidência  em  1.994  e  na 
Presidência desde 1.996, me fez pensar, e creio que isso acontece com 
todos os que de determinado momento se despedem, se, pesados os prós 
e os contras, fiz algo pelo nosso querido Pinheiros. E tudo isso para mim foi 
extremamente marcante.  Ainda que temendo estar  sujeito  ao anátema - 
elogio em boca própria é vitupério - concluo que a resposta é sim. Embora 
possa me colocar  entre  os menos expressivos dos dirigentes,  vislumbro 
nesse passado de 22 anos fatos positivos dirigidos sempre à finalidade do 
nosso Clube, e cobertos, tanto quanto possível,  pelo anonimato ou pela 
discrição  que  devem imperar  nas  ações  praticadas  com amor.  Procurei 
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representar sempre o Conselho Deliberativo de forma a colocá-lo sempre 
no  patamar  que  é  seu  apanágio,  participando  nessa condição,  e  assim 
prestigiando,  de  todos  os  eventos  e  solenidades,  nas  mais  variadas 
atividades,  esportivas,  culturais  e  sociais,  culminando  nos  festejos  do 
centenário do nosso Clube, que são tantos que sua enumeração seria longa 
e  até  fastidiosa.  O  Conselho  Deliberativo  é  um  órgão  soberano,  é 
legislativo, é fiscal, é tribunal, com um não pequeno número de atribuições 
que  o  elevam  à  categoria  de  origem,  norte  e  bússola  dos  atos 
administrativos  que  sejam  praticados  no  nosso  Clube.  Essa  enorme 
responsabilidade  tem  sido  atenuada  pela  harmonia  existente  entre 
Conselho e Diretoria que, não perdendo sua autonomia, têm feito convergir 
suas  ações  para  o  seu  fim  maior,  que  é  o  bem  estar  da  sociedade 
pinheirense. Às Diretorias, pois, primeiro a dirigida pelo Conselheiro Arlindo 
Virgílio Machado Moura e depois à atual presidida pelo Conselheiro Cezar 
Roberto Leão Granieri, faço presente os meus agradecimentos, em nome 
da  Mesa  do  Conselho  que  presidi  nestes  últimos  quatro  anos.  Sua 
composição, por pinheirenses de escol e dirigidas por líderes incontestes, 
têm  sido  a  segurança  da  condução  correta  da  nossa  entidade.  Nesse 
percurso, senti  a importância do trabalho dos funcionários do Clube, em 
suas mais diferentes áreas, sem os quais nada poderia ter sido feito. A eles, 
sempre, em nome da Mesa do Conselho, o agradecimento sincero a quem 
encaminho através da equipe que, nestes anos nos auxiliou, a começar 
pela incansável e eficiente secretária geral Maria de Lourdes Fonseca, a 
Lurdinha,  a  Edinalva  Aparecida  de  Paula,  ao  Jorge  Luiz  Massaro,  ao 
Cristiano Borges do Nascimento e ao Renato Florêncio. Na hora em que 
ocorre  uma  despedida,  principalmente  em  ocasiões  como  esta 
principalmente, há, sempre, a lembrança dos familiares. Esses que, no lar, 
dão  a  importantíssima  contribuição  de  compreensão,  apoio,  incentivo  e 
conselhos.  À  minha  querida  esposa  e  companheira  Maria  Apparecida 
Guzzo  Coutinho,  a  Pida,  (Palmas)  e  aos  meus  filhos,  não  menos 
companheiros,  e  seus  cônjuges,  e,  como  não  podia  deixar  e  ser,  aos 
pequeninos netos, agradeço a alegria imensa, o meu muito obrigado, pelo 
muito  que  representaram  nesses  anos  de  dedicação  ao  Clube.  Aos 
associados que, em primeiro lugar, me elegeram para integrar o Conselho e 
àqueles  que,  nestes  anos  têm  me  prestigiado  com  seus  comentários, 
críticas e elogios, em especial à nossa página na Revista do Pinheiros, meu 
muito obrigado e a promessa de, quando seja para tanto chamado, dar a 
minha  humilde  colaboração  ao  Clube,  além  do  exercício  normal  de 
Conselheiro,  que  dele  não  poderei  me  afastar.  E  agora  dirijo-me  aos 
Conselheiros. Aos que já compõem o colegiado e aos que o fazem pela 
primeira vez. Ser Conselheiro é ter obrigações. A bem dizer só obrigações. 
É uma honra porque é cargo que se ocupa por delegação dos associados 
mas,  por  isso  mesmo,  um  munus.  Seja  participando  das  reuniões, 
discutindo  e  deliberando,  seja  nas  Comissões  Permanentes  dando 
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pareceres,  seja  nas  Comissões  Processantes  investigando  infrações  e 
aconselhando penalidades, ou, até mesmo, em Comissões Especiais, está 
sempre presente a obrigação, muito mais do que o eventual direito. Este se 
sublima no momento em que o Conselheiro exerce o direito, que é poder, 
de decidir fazendo que sejam cumpridos o Estatuto Social e os Regimentos, 
bem como ao elaborar leis, ao acolher ou rejeitar propostas da Diretoria, em 
especial as suas anuais previsão orçamentária e prestação de contas e ao 
resolver sobre a aplicação de penalidades em sócios. Sou testemunha de 
que o nosso Conselho Deliberativo é bom, muito bom, eficiente, cônscio de 
que uma sociedade como a nossa tem suas normas e que elas devem ser 
obedecidas.  Aos  Senhores  Conselheiros,  efusivos  agradecimentos  pelo 
enorme  trabalho  que  já  produziram  e  a  certeza  de  que  continuarão  a 
efetivar. Na condução deste colegiado e aqui vai, propositalmente, minha 
última referência, tive ao meu lado três pessoas extraordinárias. O agora 
Presidente Dr. Sergio Lazzarini,  o agora Vice-Presidente Paulo César de 
Arruda Castanho e a agora Primeira Secretária Dulce Arena Avancini. Com 
eles tive o prazer, e já o disse antes, a honra, de partilhar o comando do 
Conselho. As judiciosas ponderações desses verdadeiros companheiros e 
co-partícipes, em numerosas reuniões, foram a fonte perene dos elementos 
que  ditaram  as  minhas  decisões.  Aos  meus  amigos  e  companheiros, 
deixem-me repetir essa palavra pronunciada na sua mais ampla acepção, 
agradecimentos por tudo que fizeram pelo nosso Clube. E agora, com o 
novo integrante, Dr. Paulo Roberto Taglianetti,  pela batuta do Dr.  Sergio 
Lazzarini, tenho certeza de que muito, e mais, farão para que o Conselho 
Deliberativo continue a ser o centro nervoso de nossa sociedade. A todos, 
muito obrigado....”.

Presidente - Pediu ao Dr. José Edmur Vianna Coutinho que permanecesse 
na mesa dos trabalhos até o final da reunião, tendo este aceito o convite. 
Solicitou à Sra. Primeira Secretária que homenageasse com flores a Sra. 
Maria Aparecida Guzzo Coutinho, pelo encerramento de 4 anos de mandato 
junto com o seu marido, homenagem que foi prestada em seguida. Ocupou 
a tribuna para se pronunciar, dizendo o seguinte: “... O centenário Esporte 
Clube Pinheiros cumpre mais uma jornada. Encerra-se mais um processo 
eleitoral  que democraticamente  elegeu os  novos Conselheiros,  legítimos 
representantes do corpo associativo.  Inicia-se com a nossa posse,  nova 
jornada  rumo  ao  segundo  centenário.  Seria  ocioso  repetir,  nesta 
oportunidade, os tão decantados méritos desta associação civil que - como 
poucas  -  conseguiu  atingir  100  anos  de  existência,  magnificamente 
comemorados nos festejos do ano passado. Faço parte de uma geração 
que aqui praticamente nasceu e cuja família já atingiu o terceiro estágio de 
sócios. Eu, que já ostento cabelos brancos. Outro dia confidenciava com 
amigos  de  nosso  Clube:  -  quantas  instituições  têm,  como  a  nossa,  a 
qualidade de vida e a convivência de pessoas desde criança, passando 
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pela  juventude,  idade  adulta,  casamento,  filhos,  netos  e  até  bisnetos? 
Quantas entidades deste planeta ostentam o privilégio de antigos meninos 
continuarem  juntos  hoje  como  Conselheiros,  Diretores,  Assessores, 
Presidentes  e  ex-Presidentes  de  Conselho  e  de  Diretoria  como  neste 
momento? Vemos hoje, com satisfação, que grande parte dos Conselheiros 
aqui  cresceu  como  eu,  de  meninos  e  meninas,  hoje  senhores  com  os 
cabelos  encanecidos,  orgulhosos  de  integrarem  esta  secular  entidade. 
Acabamos de sair de um processo eleitoral em que a vitória significativa 
levou  os  integrantes  da  Chapa  “União  -  Centenário”  a  preencher  a 
totalidade das vagas existentes. A manifestação dos associados, em pleito 
livre e democrático, sem dúvida espelha a vontade de continuidade dos 
rumos  emprestados  pela  Diretoria  a  esta  associação  e  que  tem  sido 
responsável  pela  sua  grandiosidade.  Essa  vontade,  todavia,  nos  impõe 
maior  responsabilidade.  O  prestígio  dessa  votação  nos  exige  mais 
humildade,  respeito  e  aceitação  das  críticas  da  oposição,  quando 
construtivas e objetivadoras da melhoria e do aperfeiçoamento de nossas 
atividades sociais. É importante frisar que os cem anos do Esporte Clube 
Pinheiros  não  foram  conquistados  ao  léu,  mas  através  de  uma  rígida 
vontade associativa de pertencer a uma entidade tipicamente familiar e de 
amigos,  que  transpõe  gerações  interligadas  ao  curso  dos  anos.  Os 
componentes deste Clube sabem que uma instituição só se faz, como esta, 
com cem anos quando seus integrantes têm esse espírito familiar, respeito 
e obediência aos seus Estatutos e Regulamentos Sociais. Essa é a garantia 
jurídica  de  sobrevivência  afável  dos  sócios  vivendo  o  seu  segundo  lar. 
Neste  passo,  cabe  fazer  uma  referência  especial  ao  nosso  ilustre  ex-
Presidente, José Edmur Vianna Coutinho, que ora encerra seu mandato. 
Que  a  liturgia  do  cargo  me  permita  saudar  fraternalmente  o  nosso 
companheiro “Muca”, algumas vezes incompreendido, outras tido até como 
autoritário, porque jamais transigiu em permitir que se desrespeitassem as 
regras  de  convivência  estabelecidas  pelo  nosso  Estatuto  Social  e 
Regimentos Internos. Caro “Muca”, eu e nossos companheiros integrantes 
da  Mesa  somos  testemunhas  vivas  de  quantos  dias,  quantas  noites, 
quantos feriados e fins de semana você deixou o lazer e se dedicou ao 
Esporte  Clube  Pinheiros,  sem  nenhum  interesse  pessoal,  mas  com  a 
firmeza de quem tem o dever de exigir o respeito às nossas leis internas. 
Só sua gentil  esposa Maria  Aparecida é que dedicou maior  parte  ainda 
desse tempo - anonimamente - ao Esporte Clube Pinheiros, em horas, dias 
e meses de privação de sua companhia no lar. O Esporte Clube Pinheiros 
agradece  a  sua  dedicação  durante  todos  esses  anos.  Agora,  que 
empossamos  a  Mesa  do  Conselho  e  os  novos  Conselheiros,  também 
seremos  rigorosos  em  exigir  o  cumprimento  de  nossos  Estatutos  e 
Regimentos do Clube Pinheiros, porque temos a convicção e a certeza de 
que só assim continuaremos a honrar e salvaguardar a nossa instituição 
centenária. Para encerrar, gostaria de aproveitar um exemplo da História. 
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Ela nos conta que os Generais de Roma, responsáveis pela expansão do 
Império Romano pelo mundo, onde o sol nunca se punha, quando voltavam 
de suas batalhas e antes de entrar  na Cidade,  determinavam que seus 
soldados  se  despojassem das  armas,  para  que  o  espírito  belicoso  das 
guerras não contaminasse a vida da Cidade. Encerrada a batalha, vencidos 
e vencedores procuravam iniciar nova jornada, com harmonia construtiva, 
sem motivações militares e guerreiras. Que o exemplo do Império Romano 
inspire esta nova jornada.  Que todos se apresentem despidos de ódios, 
maledicências ou imprecações. Que as feridas da disputa sejam curadas e 
que juntos, vencedores e vencidos,  consigamos iniciar  a grande jornada 
para a conquista do Segundo Centenário do Esporte Clube Pinheiros. Muito 
obrigado.”.

Presidente  - Como se tratava de uma noite  festiva,  pediu licença para 
encerrar  os trabalhos às 0h2,  tendo o plenário  consentido.  Convidou os 
presentes  para  participar  de  coquetel  que  seria  em  seguida  oferecido. 
Finalmente, informou o número de Conselheiros que tinham assinado o livro 
de presença.

***

Obs: esta  ata  foi  integralmente  aproada  na  465ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 26 de junho de 2000.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
Biênio 1998/2000 Biênio 1998/2000

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
Biênio 2000/2002 Biênio 2000/2002
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