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ATA RESUMIDA DA 475ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO 
DIA 28 DE MAIO DE 2001

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

2)2) MESA DIRETORA
Presidente               : Sergio Lazzarini
Vice-Presidente       : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária  : Dulce Arena Avancini
Segundo Secretário  : Paulo Roberto Taglianetti

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros, propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente – Em nome da Mesa do Conselho, e interpretando estar 
falando  em  nome  de  todos  os  Conselheiros,  propôs  voto  de  pelo 
falecimento do saudoso Conselheiro, Dr. Plínio de Azevedo Marques. 
Aprovado.

- A pedido do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, foi observado 
um  minuto  de  silêncio  em  homenagem  ao  Conselheiro  Plínio  de 
Azevedo Marques.

Presidente  – Submeteu  ao  plenário  voto  de  pesar  de  iniciativa  da 
Primeira  Secretária  Dulce  Arena  Avancini  e  dos  Conselheiros  Luiz 
Ernesto Machado Kawall e Osmar Rocha, pelo falecimento da Sra. Leda 
Piragybe Feio, mãe da Sra. Ângela Feio, que é esposa do Conselheiro 
Pedro Paulo  de Salles Oliveira. Aprovado. Apresentou ao plenário e 
foram  acolhidas  as  seguintes  propostas  de  votos  de  louvor:  1)  de 
iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, à Dra. 
Jaqueline Scholz Issa, Coordenadora  do Ambulatório de Tabagismo do 
Instituto do Coração, ao Instituto do Coração e à Associação Amigos do 
Coração, pela saudável contribuição prestada por ocasião de palestra 
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proferida pela  Dra.  Jaqueline  em evento  promovido pela  Associação 
Amigos do Coração em parceria com a Fundação Zerbini - Instituto do 
Coração - do Hospital das Clínicas de São  Paulo, realizado no Clube 
no 05 de maio, sob o tema Anti-tabagismo; 2) também do Conselheiro 
Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório,  aos  12  associados  que 
participaram da Maratona da Cidade de Porto Alegre (RS), com especial 
destaque  a  Antonio  Carlos  Fiore,  que  obteve  o  excelente  tempo  de 
3h2min31seg; 3) de autoria do Vice-Presidente Paulo Cesar de Arruda 
Castanho, ao associado e ex-Conselheiro Adilson Borges de Queiroz, 
pela  sua  recente  assunção  da  Presidência  da  Associação  dos 
Profissionais de Propaganda; 4) do Conselheiro Antonio Inserra Júnior, 
à Equipe Juvenil Masculina de Pólo Aquático, que se sagrou Campeã 
Estadual Paulista invicta, disputando 16 jogos.

Primeira Secretária –  Colocou à  disposição dos  Conselheiros,  para 
consulta  na  Secretaria,  o  relatório  A.V.O.  (Análise  da  Variação 
Orçamentária)  referente ao mês de fevereiro deste ano, bem como o 
Balanço  Patrimonial  do  Clube  em  28/02/2001.  Comunicou  que  o 
Conselho Fiscal ficou assim constituído para o biênio 2001/2003, após 
eleição havida na sua primeira reunião: Presidente - Cláudio Alves D
´Amorim, Secretário - José Antônio Marques, Membro Efetivo - Roberto 
Gouveia Quartim, Membros Suplentes - Luiz Bacarin, Oscar Roberto 
Soares  de  Souza  e  Rubens  Bove.  Deu  conhecimento  de  ofício  da 
Diretoria, formalizando nomeações feitas pelo seu Presidente no dia 14 
de maio, para o biênio 2001/2003, a saber: Presidente do Centro Pró-
Memória  “Hans  Nobiling”:  Conselheiro  Vicente  Carlos  Gonçalves 
Finamore; Consultores Especiais da Presidência: Conselheiros Marcelo 
Figueiredo  Portugal  Gouvêa,  Alberto  Antônio  Pascarelli  Fasanaro  e 
Carlos Augusto de Barros e Silva. Informou que o Sr. Presidente do 
Conselho, com fundamento no inciso II, do Art. 5º, combinado com o 
inciso II, do Art. 11, ambos do Regimento Processual Disciplinar, após 
diligências determinou o arquivamento da Representação  nº 82/00, de 
interesse  da  Atleta  Benemérita  Maria  Carlotta  Ribeiro  Ratto  e  do 
Registro de Ocorrência nº 32/01, de interesse do Conselheiro Marcelo 
Grassi.  Finalmente,  leu correspondência  da Diretoria  distribuída na 
entrada da reunião,  informando sobre medidas de racionalização do 
uso de energia elétrica.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira –  Rejubilou-se  com todos  pelo  10º 
aniversário de existência do Centro Pró-Memória “Hans Nobiling”, um 
antigo  Museu,  do  qual  participaram  Mário  Graco  Ribas  e  Alceu 
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Maynard de Araújo. Disse que todos os Presidentes, sem exceção, com 
o apoio de todas as Diretorias, deram ao Centro a possibilidade de se 
tornar o maior centro informativo de acervo de clubes esportivos do 
País. Pioneiro na prática de muitos esportes, o Clube reimprimiu essa 
tradição também na área da memória,  datando de 1970 a primeira 
iniciativa e os trabalhos iniciados na gestão de Waldemar Salmeron e 
Honorino  Gasparini.  Nove  anos  depois,  com a  demolição  do  prédio 
onde estava o Museu, o material todo foi encaixotado e guardado. Na 
gestão do Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge, houve uma 
idéia  já  perfilada  pelo  Presidente  anterior,  e  seguida  por  seus 
sucessores, de que se criasse um Centro Pró-Memória, que se chamou 
Comissão. Um centro dedicado à pesquisa e à preservação da memória 
tem por objeto a história de um povo ou de uma instituição, em geral 
sua  mantenedora,  mas  o  que  é  pouco  lembrado  é  que  este  centro 
possui  também sua própria  história.  Já  nesses  dez  anos,  o  Centro 
tinha um perfeito centro de pesquisas que lhe dá presença marcante 
nos eventos e exposições. Mas é no dia a dia que vigora uma atividade 
constante de pesquisa, organização e conservação de um acervo que já 
chega a  20.000 peças,  análise  de  documentos,  internos  e  externos, 
cadastro  de  informações  em  um  banco  de  dados  especialmente 
desenvolvido.  Graças  a  esse  trabalho,  o  Centro  Pró-Memória  vem 
cumprindo um papel conhecido entre os pesquisadores: O de Centro de 
Pesquisa Histórica e Museológica. Falou, também, da restauração do 
acervo  fotográfico,  do  Museu  Oral,  que  tomou  até  agora  154 
depoimentos de personalidades.  Homenageando àqueles pioneiros que 
participaram  no  Centro,  contou  que  no  Centenário,  a  Diretoria  os 
obsequiou  e  os  permitiu  apresentar  quase  50  sugestões,  a  grande 
maioria aceita quase sem discussão. O Centenário foi uma época em 
que o Centro teve grande importância, o que foi muito gratificante. O 
Centro está catalogado em todos os Museus do Brasil e é conhecido 
internacionalmente.  Todo  o  seu  acervo  está  absolutamente 
informatizado e ao alcance.  Para isso,  conta com a boa vontade da 
Diretoria de Informática, que deu todo o apoio para a implantação de 
sistema  bastante  moderno.  Foram  pioneiros  no  Centro,  alguns  já 
falecidos:  Francisco  Lotufo  Filho,  seu  Presidente;  Plínio  de  Azevedo 
Marques,  seu  Presidente;  Alex  Loschtinin,  Wilton Guimarães,  Dulce 
Arena  Avancini,  José  de  Barros, Henrique  Peters  e  Pedro  Paulo  de 
Salles Oliveira. Fizeram também parte: Augusto Pires, Jacob Tabacnik, 
Osmar  Rocha,  Waldemar  Pasqua,  Joaquim Dias  Tatit,  Luiz  Ernesto 
Machado  Kawall,  Tarsila  Pousa  Machado,  Jurandir  Índio  do  Brasil 
Goldschmidt e João Benedicto de Azevedo Marques. Elogiou o trabalho 
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da  Museóloga  Yara  Rovai,  a  quem  muito  se  deve  quanto  ao  bom 
funcionamento técnico e organizacional do Centro. Elogiou a atuação e 
os  esforços  dedicados  pela  Secretária  Dulce  Arena  Avancini,  em 
especial nas dificuldades e nas doenças de Francisco Lotufo Filho, José 
de  Barros  e  Plínio  de  Azevedo  Marques.   Lembrou  que  depois  do 
falecimento  do  Dr.  Francisco  Lotufo  Filho  trouxe  ao  Conselho  e  foi 
aprovada a inserção no Estatuto de vários artigos instituindo o Centro 
Pró-Memória.  Dirigiu-se  voto  de  louvor  à  Conselheira  Dulce  Arena 
Avancini.

Vicente Gonçalves Finamore – Agradeceu ao orador e o elogiou pela 
descrição  do  Centro  Pró-Memória,  cuja  presidência  assumiu 
recentemente.  Homenageou o último Presidente do Centro, Dr. Plínio 
de Azevedo Marques, seu amigo e companheiro de Diretoria a partir da 
gestão  de  João  Antônio  de  Souza  Ribeiro,  acrescentando  que  não 
caracterizava sua manifestação como uma homenagem póstuma, mas 
como uma homenagem de alegria ao Dr. Plínio, porque com ele nunca 
houve tristeza.

Edgard Ozon –  Ao  propor  a  inserção  em ata  de  votos  de  louvor  a 
atletas  da  seção  de  Judô,  contou  detalhes  sobre  a  competição  e 
informou que no último dia 06 de maio, em Vitória – ES, assistiu à 
Seletiva para o Campeonato Mundial de Judô (Munique - Alemanha, 
26 a 29/07/2001), onde quatro pinheirenses se classificaram: Daniel 
Andrei Fernandes (peso pesado) e Priscila de Almeida Marques (peso 
pesado), mais os dois pesos leves: Reinaldo Vicente dos Santos  (meio 
leve) e Andréa Berti Rodrigues (peso ligeiro). A 2ª colocação ficou com o 
peso médio Renato Dagnino. O meio médio Alexsander José Guedes  e 
o peso leve Sérgio Ricardo de Souza Oliveira irão como reservas. Essa 
seletiva já foi feita pela nova Diretoria da CBJ, que trata como figura 
importante o atleta, bem como os técnicos,  professores e dirigentes. 
Estendeu o voto aos Professores e aos Técnicos João Gonçalves Filho, 
Sérgio Malhado Baldijão e Mauro dos Santos Oliveira.

Hugo Nivaldo Napoli – Convidou os Conselheiros para assistir à peça 
teatral Arsênico e Alfazema, exibida no Auditório do CCR de quarta-
feira a sábado, às 21h e, no domingo, às 20h, que conta no seu elenco 
com ele, orador, mais dois Conselheiros e a atual Diretora de Artes.

Marcelo Favalli – Comunicou que naquela semana seria realizado em 
Barcelona  –  Espanha,  um torneio  internacional  de  Tênis,  reunindo 
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atletas de  28 países,  entre  45 e  50 anos de idade,  e  que a  equipe 
brasileira,  entre outros,  seria representada por Júlio Góes,  Edivaldo 
Barbosa, Fernando Gentil, Roger Guedes e João Soares, inclusive com 
a participação e presença do Conselheiro Marcelo Grassi.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri –  Prestou  homenagem  ao  falecido 
Conselheiro  Plínio  de  Azevedo  Marques,  dizendo:  “eu  não  poderia 
deixar de vir a esta tribuna, estou voltando aqui depois de 14 anos, 
porque nesse espaço todo ocupei cargos na Diretoria, então eu só vinha 
aqui como Diretor. Mas hoje estou vindo com uma missão para mim 
muito difícil, que é para pedir e acompanhar os votos de pesar pelo 
falecimento do Dr. Plínio de Azevedo Marques, um homem que para 
mim teve as três coisas importantes que uma pessoa pode ter na vida. 
Ele foi um pai, pelo amor e compreensão que teve comigo; um irmão 
pela sua amizade;  e  um amigo pela sua fidelidade.  O Dr.  Plínio  de 
Azevedo Marques, filho de Benedicto de Azevedo Marques e de Thereza 
Campos de Azevedo Marques, nasceu em Jaboticabal em 16 de julho 
de 1907. Tinha onze irmãos e fez seus estudos primários e secundários 
em Campinas e em São Paulo. Cursou a tradicional Escola Três Rios, 
onde fez os cursos de Bacharelado e de Doutorado. Foi um exemplo 
típico de  profissional  liberal.  Era  da época em que o  dentista  fazia 
todas as especialidades. Clinicou durante mais de 60 anos, tendo o seu 
primeiro  consultório  na  Rua  Xavier  de  Toledo  e  depois  na  Rua 
Conselheiro Crispiniano. Trabalho desde criança, quando auxiliava no 
Cartório Masagão, em São Paulo. Trabalhou durante muitos anos no 
Sindicato dos Trabalhadores da Light, onde era seu dentista. Nos anos 
60 participou intensamente da campanha para a aquisição de sede 
própria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, APCD, sendo 
em seguida eleito seu Presidente. Durante a sua gestão foi adquirida a 
sede na Rua Humaitá, iniciando uma nova etapa na vida da entidade. 
Reformou e deu grande apoio à escola de aperfeiçoamento profissional 
da  APCD,  realizando  inúmeros  cursos  e  congressos  estaduais, 
nacionais e internacionais. Amava intensamente a sua profissão, tendo 
lutado junto com outros colegas para a criação do Conselho Federal de 
Odontologia, sendo seu primeiro Vice-Presidente. Como homenagem da 
classe, recebeu a Carteira nº 1 do Conselho. Mas o Dr. Plínio tinha 
outras paixões que envolveram a sua vida. Casado há 63 anos com 
Dona Célia Maciel de Azevedo Marques, tinha na família e em seu filho 
João Benedicto e sua nora Maria Laura, que nos honram com as suas 
presenças, e sua neta Gabriela, casada com Rui Manuel, suas grandes 
paixões. Dona Célia foi importantíssima em sua vida profissional, pois 
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sempre trabalhou ao seu lado no consultório. Além da Odontologia, o 
Dr.  Plínio  de  Azevedo  Marques  era  um  sampaulino  fanático,  que 
freqüentou durante anos o Pacaembu, tendo sido Conselheiro do São 
Paulo Futebol Clube.  O seu pensão pelo esporte, em 1943, conduziu-o 
ao nosso Clube Pinheiros, onde também deixou a sua marca de pessoa 
afável, querida e profundamente educada. Aqui no Pinheiros exerceu 
durante mais de quarenta anos o cargo de Conselheiro, tendo ainda 
sido Diretor do Clube e fundador e Presidente do Centro Pró-Memória 
Hans Nobiling. Entre os episódios característicos da delicadeza de alma 
do Dr. Plínio está o seu trabalho de coordenação do levantamento de 
todas  as  espécies  que  embelezam  os  jardins  do  Clube.  Grande 
admirador  dos  esportes,  em  especial  do  futebol,  fundou  o  futebol 
infantil do Clube em 1948 e sempre apoiou as competições tenísticas, 
instituindo o Torneio das Classes Liberais.  Em 1932, como todos que 
amavam São Paulo, participou da Revolução Constitucionalista. Sua 
vida  foi  intensa  e  suas  paixões  pela  família,  pelo  esporte  e  pela 
profissão  de  dentista  formam uma trindade  que  o  dignificam como 
exemplo de cidadão que sempre serviu à sociedade, ao País e ao nosso 
Clube.  E,  encerrando,  eu  tenho  certeza  de  que  alguns  minutos  do 
falecimento do Dr. Plínio, ele entrando no céu deve ter encontrado seus 
pais,  seus  irmãos,  grandes  Conselheiros  do  São  Paulo,  grandes 
Conselheiros deste Clube e deveriam estar lá também duas pessoas 
que eu faço questão de citar, o Hans Nobiling, para lhe dizer: “Plínio, 
como você amou o clube que eu fundei!”.  E o Dr. Francisco Lotufo, 
para lhe dizer: “Plínio, você foi um grande Presidente do Centro Pró-
Memória”. “

José  Manssur –  Também  homenageou  o  Dr.  Plínio  de  Azevedo 
Marques,  “talvez  não  devesse  mais  fazer  uso  da  palavra.  Mas  o 
respeito, a reverência e acima de tudo a homenagem  devida a um dos 
ícones deste Conselho, e que aqui honrou e dignificou esta Casa ao 
longo de mais de quarenta anos,  obriga-me a fazer  uso da palavra. 
Saudade, Senhor Presidente,  palavra única em todas as Línguas do 
mundo, e privilegiadamente existente na nossa, é a única forma de se 
definir o sentimento pelo infausto acontecimento decorrente da morte 
de Plínio de Azevedo Marques. Saudade, que como diz o poeta, é uma 
pedra de gelo que caindo em nossos corações faz com que preservemos 
as  imagens  mais  candentes  daqueles  a  quem queremos  bem.  Num 
incrível  paradoxo,  Senhor  Presidente,  eu  ousaria  dizer  que  a 
inexorabilidade dos fatos da vida material podem ter feito com que o 
destino e o próprio passar do tempo nos levasse à figura de Plínio de 
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Azevedo  Marques.  Mas  sob  o  ponto  de  vista  filosófico,  Senhor 
Presidente, Plínio de Azevedo Marques vive. Porque há certos homens 
que  não  morrem.  Simplesmente  se  encantam  e  permanecem  vivos 
pelos exemplos marcantes de suas vidas. Porque onde passam, deixam 
pegadas. Umas visíveis, outras invisíveis. As visíveis materializadas em 
suas  obras,  em  seus  familiares.  As  invisíveis,  nos  exemplos  de 
dignidade, de compostura, de nobreza, de caráter, de ética tanto em 
falta nos momentos presentes, lamentavelmente, em nosso país. Mas 
quando temos de reverenciar homens desse jaez, mister vir a público, 
tomarmos um pouco de tempo e falarmos o que deve ser dito.  Não 
olharei  mais  a  este  Conselho  e  verificarei  nas  primeiras  fileiras, 
sentado ao lado de seu filho querido e companheiro de todas as horas, 
Plínio  de  Azevedo  Marques.  Mas  os  exemplos  marcantes  de  sua 
atuação, às vezes até silente, mas com sua postura sóbria a mostrar 
uma eloqüência maior do que aqueles que falam, esta atmosfera estará 
sempre impregnada com a sua presença. Eu vou ousar dizer, Senhor 
Presidente, que um poeta que o senhor muito bem conhece, porque 
também   da  sua  escola,  dizia,  num  momento  de  rara  inspiração: 
Descansem o meu túmulo  na floresta  dos  homens desconhecida.  E 
escrevam na cruz: Foi poeta. Sonhou e amou a vida. O Dr. Plínio está 
descansando nessa mesma floresta. E poderíamos escrever, sem medo 
de errar: Amou a vida. Amou seus filhos. Amou seus amigos. Sonhou e 
acima de tudo amou este Clube, que haverá eternamente de amá-lo, 
pelos exemplos que aqui deixou.”.

João Benedicto de Azevedo Marques – Falou em agradecimento pelas 
homenagens  prestadas  ao  Dr.  Plínio  de  Azevedo  Marques,  “Ele 
descansou  e  partiu  com a  bandeira,  vestindo  a  bandeira  do  Clube 
Pinheiros, que foi sem dúvida uma das paixões de sua vida, junto à 
paixão  que  ele  tinha  pela  família  e  a  paixão  que  ele  tinha  pela 
profissão. Deixou uma marca, porque na vida, na longa vida, ele  me 
ensinou muito  mais  com o  exemplo do que com a palavra.  Ele  me 
ensinou com as  atitudes.  Ele  sempre  foi  um homem tolerante.  Ele 
sempre foi um homem compreensivo. Mas ele foi sempre um homem 
profundamente reto.  E tinha no Clube Pinheiros a extensão de sua 
casa e a extensão de sua família. Então, eu compareço a esta tribuna, 
sem dúvida emocionado, e com a obrigação de continuar carregando 
aqui dentro do Clube aquela extraordinária paixão que ele tinha pela 
nossa  convivência,  pela  nossa  sociedade,  pelo  ambiente  que  nós 
freqüentamos. A Família só tem uma palavra a dizer neste momento, 
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além  da  saudade.  É  uma  palavra  de  muito  obrigado  pelas 
manifestações de amizade que muito nos confortaram.”.

4)4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  das  atas  das  473ª  e  474ª  reuniões 

ordinárias, realizadas, respectivamente, nos dias 16 e 
23 de abril de 2001

Presidente –  Não tendo havido manifestação em contrário, declarou 
ambas atas aprovadas, conforme apresentadas.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-02/2001  -  Primeira 
discussão e votação da proposta subscrita por noventa e 
quatro (94)  Conselheiros no exercício do mandato, de 
alteração do Art. 86 do Estatuto Social.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura –  Esclareceu  que  subscreveu  a 
proposição  por  entender  que  ela  deveria  ser  discutida.  Entretanto, 
pediu que o plenário se abstraísse de qualquer conotação política, em 
especial porque a proposta veio do seio do próprio Conselho, para ser 
analisada  com  muita  tranqüilidade  e  sabedoria.  O  Clube  tem 
reconhecido  sucesso  no  seu  desenvolvimento  e  progresso,  de 
administrações no regime presidencialista. É preciso cuidado para não 
avançar na gestão da Diretoria. O Estatuto prevê uma única reeleição 
para o Presidente e para o Vice-Presidente. Deve-se levar em conta que 
a formação da Diretoria é uma atribuição da Presidência. Verifica-se ao 
longo das diversas administrações que existem alguns cargos no Clube 
muito  específicos,  e  que às  vezes  é  difícil  se  encontrar  alguém que 
possa dar continuidade a um trabalho. Mas mais do que isso é o ato de 
gestão, é a vontade daquele que pelo Conselho foi eleito. Na Diretoria 
do Presidente Celso Hahne, que por uma aprovação do Conselho teve 3 
mandatos  consecutivos,  a  manutenção  dos  seus  Diretores  foi  uma 
constante, e que prestaram relevantes serviços ao Clube. Quando ele, 
orador, assumiu a Presidência, em continuidade, em substituição a um 
ciclo da Presidência que se concluiu, de Antonio de Alcântara Machado 
Rudge,  de  4  anos,  fez  uma  profunda  modificação  na  Diretoria, 
substituindo 13 dos 17 Diretores executivos. É também uma questão 
de  oportunidade  e  daquele  que  vai  formar  essa  Diretoria  e  das 
condições existentes naquele momento.  Muitas vezes é  necessária a 
continuidade  de  alguém  que  está  se  desincumbindo  muito  bem 
daquela missão. Pediu que o plenário refletisse sobre a decisão, que 
deveria  ser  tratada  muito  claramente  no  âmbito  e  no  interesse  do 
Conselho  Deliberativo  e  que  a  proposta,  se  acolhida,  tivesse  a  sua 



9

vigência a partir da próxima Diretoria, por ser uma coisa impessoal. 
Posicionou-se pela independência da gestão, uma das características 
do  regime  presidencialista.  Lembrou  que  elegemos  o  Presidente  da 
República,  mas  a  escolha  dos  Ministros  é  de  livre  arbítrio  desse 
Presidente, como tem ocorrido na vida do Pinheiros, ao longo da sua 
existência,  e  com  sucesso,  com  grandes  vantagens  do  regime 
presidencialista. 

José  Manssur -   Analisou  o  aspecto  técnico  da  proposta,  pedindo 
bastante reflexão pelo plenário, porquanto ela nasceu no seio da Casa 
e ao Conselho competiria decidir sobre a sua conveniência. O Art. 82 
do Estatuto Social consagra o princípio que em Direito Administrativo 
se  chama  de  poder  discricionário,  pois  estabelece  que  o  Clube  é 
administrado  por  uma  Diretoria  constituída  de  Presidente  e  Vice-
Presidente, eleitos pelo Conselho, em votação secreta, e por no mínimo 
7 e no máximo 16 Diretores de Área, de livre nomeação e exoneração 
do Presidente. Assim, entendeu um pouco preocupante uma eventual 
ingerência, porque a proposta só previa a alteração do Art. 86, mas não 
falava nada do Art. 82, podendo haver um conflito capaz de trazer uma 
mácula insuperável com relação à mudança pretendida. Em segundo 
lugar, se aprovada a proposta entraria em vigor tão logo publicada. E 
pelo  princípio  da  irretroatividade,  ela  não  poderia  apanhar  o  ato 
jurídico praticado na semana passada. Em tese, ela só poderá entrar 
em vigor a partir de 2003, transformando o Estatuto em uma “colcha 
de retalhos”, ao passo que ele deve ser um diploma no mais possível 
consolidado,  porque  estabelece  a  segurança  jurídica  do  nosso 
relacionamento  dentro  do  Clube.  Finalmente,  disse  que  o  texto 
proposto  mencionava  o  exercício  dos  cargos  de  Assessores  de 
Planejamento,  dos  Diretores  de  Áreas,  de  2  anos,  e  ao  término  do 
segundo mandato somente um terço poderia permanecer na Diretoria, 
mas não abrangia os Diretores Adjuntos.  Portanto, antecipou seu voto 
pela  manutenção  da  redação  vigente.   Quanto  à  emenda  da 
Conselheira Ivanilce Simeão Cappellano, disse que além de entender 
inviável todo o Conselho se reunir para sabatinar Diretores, trazia duas 
máculas  também  intransponíveis,  porque  não  se  apresentava 
devidamente justificada e porque se aprovada deixaria de especificar, 
na  parte  relativa  à  competência  do  Conselho,  um  item:  sabatinar 
eventuais Diretores indicados pela Diretoria.

Edgard Ozon – Reconheceu que o Estatuto foi alterado algumas vezes, 
bem  como  que  é  preciso  adaptá-lo  às  normas  atuais,  sempre  que 
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possível.  Com referência aos Diretores Adjuntos,  eles são nomeados 
pelos Diretores de Área. Então, eles são específicos, mas o são naquela 
seção esportiva, social e nos outros departamentos; não mandam no 
Clube. Esporte é com o Diretor de Esportes, Social é com o Diretor 
Social, e assim por diante. No Clube já houve eleições por chapas, em 
que  os  Diretores  eram  eleitos,  cumpriam  6  anos  de  mandato  e 
deixaram a Diretoria quando o mandato terminava. Não havia solução 
de  continuidade  em  administração  nenhuma.  No  regime 
presidencialista, o Presidente – que é  eleito pelo plenário e empossado 
pelo Presidente da Mesa em reunião solene do Conselho - nomeia os 
Diretores sem problema e sem interferência do Conselho. A proposta 
foi feita pensando nessa variação de mandos. Com a continuidade o 
Diretor muitas vezes perde até o élan e, aí, o Gerente da Área é quem 
acaba mandando. Nós somos administrados quase que pelos Gerentes, 
que  embora  sejam  funcionários  muito  bons,  companheiros  e 
competentes, não são como um Diretor, que é Conselheiro e é eleito 
pelo  Conselho.  Ele  é  que  tem que  dirigir  o  seu Departamento.  Um 
Diretor que fica 4 anos numa Diretoria, com essa porta que abrimos, 
ele  fica  um terço,  mais  dois  anos,  terminando o  mandato,  ele  vem 
ocupar sua cadeira neste Conselho, traz uma boa bagagem, o que é 
benéfico.  A  proposta  pretende  apenas  que  haja  uma  alternância 
saudável. Somos 201 Conselheiros. Freqüentando o Clube diariamente, 
vê-se que os próprios associados, que nos elegem - e, muitas vezes, 
conhecem  o  Clube  melhor  que  nós  -  estão  cansados  dessa 
continuidade. Isso não é benéfico. Com relação à preocupação quanto 
aos  Diretores  Adjuntos,  disse  que  há  aqueles  que  permanecem  no 
cargo há 15, 20 anos, como ele, orador, permaneceu no Judô durante 
20 anos e, em seguida, foi convidado para ser Diretor de Esportes. Não 
há problema, isso é benéfico para a Diretoria desde que o Diretor tenha 
capacidade e seja da área. Agora, a recondução, ou não, logicamente, 
depende do novo Diretor, eleito. Disse esperar que sua proposta fosse 
aprovada,  mas  que  inclinaria  à  decisão  do  plenário.  Finalmente, 
lembrou que o atual  Presidente da Diretoria  substituiu 8 Diretores, 
quase chegando a um terço, o que afastava o problema da escolha.

Mário  Lima  Cardoso –  Defendeu  a  rejeição  da  proposta, 
argumentando  que,  quanto  à  alternância  de  poder,  o  cargo  é 
discricionário,  igual  ao  de  um  Ministro,  que  é  convidado  e 
desconvidado. A alternância de poder está muito ligada aos aspectos 
práticos que esses dois terços ficariam no poder. Perguntou quais os 
critérios estabelecidos para que a Presidência disponha de um Diretor 
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perante  o  Conselho,  entendendo que  são  decisões  aleatórias,  muito 
ligadas  ao  ato  de  gestão.   Se  aprovada  a  proposta   o  Presidente 
determinará,  evidentemente,  se  algum  Diretor  o  desagradar,  ou 
administrativamente,  ou  por  protestos  genéricos,  estabelecidos  pelo 
próprio órgão maior do Clube que é o Conselho, ele terá que fazer uma 
avaliação  criteriosa,  para  dispor,  ou  não,  desse  Diretor.  Quanto  à 
alternância  de  poder,  lembrou  que  houve  mais  ou  menos  umas  4 
propostas no sentido de que Conselheiros com mais de 30 anos de 
mandato, pudessem continuar no cargo sem disputar eleição. Indagou, 
também, se alguma dessas propostas não teria sido apresentada ou 
subscrita  pelo  Conselheiro  Edgard  Ozon,  pois,  se  isso  fosse 
confirmado,  seria  uma  contradição  quando  o  mesmo  se  referiu  à 
alternância  de  poder.  Disse  preferir  que  o  cargo  ficasse  ligado 
exclusivamente ao ato de gestão. 

Edgard Ozon – Negou, esclarecendo que não o fez por razão de foro 
íntimo. Aliás, ficou contentíssimo com a rejeição da proposta, porque 
participou de várias eleições e sempre foi eleito.  Lembrou, inclusive, 
que na oportunidade o continuísmo não foi aprovado pelo Conselho.

Mário Lima Cardoso –  Pediu ao Sr.  Presidente que localizasse nos 
arquivos  do  Conselho  as  propostas  dessa  natureza,  para  que  não 
houvesse confronto de memória e, se estivesse enganado, compareceria 
e se desculparia com o aparteante.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Deixou registrado que também 
assinou a proposta, porque na oportunidade entendia realmente como 
pertinente a idéia e como uma forma de prestar uma homenagem ao 
Conselheiro Edgard Ozon, por considerá-lo um dos Conselheiros mais 
atuantes do Clube, inclusive um dos responsáveis pela sua presença 
nesta Casa. Entretanto, alguns aspectos levantados na tribuna ficaram 
de  certa  forma  conflitantes.  Primeiro,  com  relação  ao  Art.  82,  que 
estabelece um poder discricionário para o Presidente de livre nomeação 
e exoneração de toda a Diretoria, com relação a esta proposta atual. 
Segundo,  quanto  ao  aspecto  da  vigência  da  proposta  de  alteração. 
Nessas condições, perguntou se não seria conveniente que o processo 
retornasse à Comissão Jurídica, para que se manifestasse efetivamente 
sobre tais aspectos, os quais lhe pareceu não tinham sido devidamente 
contemplados na proposta.
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Presidente –  Deu  por  encerrados  os  debates.  Julgou  oportuna  a 
manifestação do orador, porque algumas questões prejudiciais tinham 
sido levantadas pelo Conselheiro José Manssur, lamentando que este 
tenha perdido  a  oportunidade  de  fazê-las  quando da  apreciação  da 
proposta pela Comissão Jurídica, pois essas questões poderiam estar 
solvidas. Entendeu que o Conselho realmente precisava, antes de votar 
o mérito deste assunto, pedir um novo pronunciamento a respeito da 
incompatibilidade da proposta com o Art. 82 do Estatuto. Quanto à 
outra indagação, entendeu não haver dúvidas de que no ordenamento 
jurídico nacional e constitucional nada que seja aprovado a partir de 
hoje pode retroagir, a não ser com efeitos penais benéficos. Portanto, 
este aspecto não depende de votação.

Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu acolher a 
preliminar  argüida  pelo  Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli 
Fasanaro, suspendendo a votação da proposta, para que retornem os 
autos à Comissão Jurídica, a fim de que esta se pronuncie acerca de 
questões controvertidas da proposição, então levantadas.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-05/2001,  referente  ao 
Recurso  Ordinário  interposto  por  associado,  contra 
penalidade de noventa (90) dias de suspensão que lhe foi 
aplicada pela Diretoria em decorrência do processo C.P. 
47/00.

Renato  Taglianetti –  Confessou que  lendo  o  recurso  sentiu-se  até 
insultado,  por  uma razão muito  simples:  o  que vale no mundo é  o 
exemplo. O recorrente, conforme informações do setor disciplinar, é um 
indivíduo que se caracteriza pela agressividade, pela incapacidade de 
conviver honestamente com os outros. Basta dizer que já foi penalizado 
3 ou 4 vezes por agressões praticadas contra outros sócios. Mas o mais 
grave de tudo foi  que,  depois de ter sido suspenso por 90 dias,  ele 
tomou essa atitude e quer nos fazer o papel ridículo de acreditar nas 
suas palavras. Diz ele que teria ido visitar uma exposição no Salão de 
Festas, depois entrou alegando que não sabia ter sido suspenso por 90 
dias. Ao manusear o processo, verifica-se que ele foi notificado com 
absoluta  certeza.  Ele  disse  inclusive  que  se  mudou,  e  no  Estatuto 
existe a obrigação de o sócio quando muda o seu endereço comunicar o 
seu novo endereço ao Clube. O recorrente não o fez e diz que estava 
morando com a namorada.  Defendeu que a atitude da Diretoria  de 
aplicar a penalidade ao recorrente deveria ser definitivamente apoiada, 
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porque  realmente  tudo  o  que  ele  alegava  não  mostrava  a  verdade. 
Lembrou que o recorrente está sendo objeto de um processo, em que se 
procura demonstrar que ele furtou o talão de cheques de um sócio, no 
Tênis,  e  fez  uso desses  cheques,  trazendo complicações para o  seu 
titular.  Disse  que  o  exemplo  é  a  base  da  nossa  formação,  sendo 
necessário lembrar  dos meninos e  jovens que existem aqui.  Se não 
soubermos  repelir  os  indivíduos  que  praticam  atos  como  estes 
praticados por este recorrente, estaremos simplesmente perdidos. 

Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, deu por encerrados 
os debates.

Sérgio Henrique de Sá –  Propôs  fosse realizada votação simbólica. 
Aprovado.

Deliberação:
Submetida à votação pelo Sr. Presidente, o plenário, por unanimidade 
de votos, resolveu negar provimento ao recurso, ficando mantida 
a decisão recorrida.

Item 4 - Várias.
“Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa – Senhor Presidente, Senhores 
Conselheiros, Senhores Membros da Diretoria. Por amor à concisão, eu 
escrevi o que eu vou falar, porque assim os senhores não ficam tendo 
de ouvir repetições. É a primeira vez que tenho a honra de assomar 
esta tribuna e dirigir a palavra aos Conselheiros integrantes do órgão 
máximo deste centenário Clube. Apesar disso, durante 8 anos exerci 
com orgulho a Diretoria  Administrativa do Esporte  Clube Pinheiros. 
Acompanhei atento quase todas as reuniões deste Egrégio Conselho no 
período.  Com formação  jurídica  e  alguma experiência  no  exame de 
Estatutos,  Regimentos,  mecanismos  dos  Conselhos  Deliberativos  de 
entidades  esportivas,  não  posso  deixar  de  registrar  alguns 
acontecimentos que ocorreram nas últimas reuniões deste colegiado e 
que  me  causaram  perplexidade  e  mesmo  inconformismo,  porque 
entendi  terem sido violados  o  bom senso,  o  equilíbrio  e  a bandeira 
democrática que aqui deve pairar sempre. Refiro-me em especial a 3 
fatos.  O  primeiro,  quando  de  uma  votação,  com  contagem  visual, 
obtido o resultado de 77 a 76 votos, a Mesa do Conselho não fez a 
recontagem, quando era evidente a possibilidade de erro, pois se sabe 
que  Conselheiros  que  no  início  de  uma  contagem  estão  sentados, 
durante a mesma se levantam ou vice-versa. Assisti reunidos, sob a 
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Presidência dos Conselheiros Sérgio Vergueiro,  Roberto  Luiz  Pinto e 
Silva  e  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  os  quais,  ainda  que  tendo 
preferências políticas no Clube, jamais assumiram atitudes como essa. 
Democraticamente  faziam  a  recontagem.  A  segunda  atitude  foi 
justamente  em  decorrência  dessa  deliberação,  cuja  Resolução  foi 
comunicada à Diretoria e afixada nos quadros de avisos do Conselho 
dois dias após a reunião.  Ora,  acompanhando os expedientes já há 
anos, inclusive porque diretamente interessado nas decisões sobre o 
julgamento  de  recursos  interpostos  contra  a  aplicação  de  penas 
disciplinares, nunca vi tal agilidade. Alguns associados, com os quais 
conversei a respeito, me disseram que essa pressa era em decorrência 
de que a decisão seria desfavorável à Diretoria, tudo isso às vésperas 
de acirrado pleito para a Presidência do Clube. Preferi não acreditar 
que isso pudesse ter ocorrido. Mas confesso que o episódio não me 
agradou.  O terceiro  e  último inconformismo de  minha parte  deu-se 
justamente no dia 23 de abril,  quando da eleição do Presidente da 
Diretoria  e  do  Conselho  Fiscal,  oportunidade  em que  apenas  duas 
horas antes do pleito um Conselheiro   é  substituído pelo Suplente. 
Como se sabe, a Mesa do Conselho solicita sempre à Diretoria que com 
dez  dias  sejam  –  vejam  bem,  Srs.  Conselheiros,  com  dez  dias  de 
antecedência, informe o nome dos Diretores que vão deixar as funções, 
para assumir o Conselho, tudo com o objetivo de poder convocar os ou 
dispensar Suplentes. Lembro-me perfeitamente que anos atrás trocava 
idéias com o Conselheiro  José Manssur, sobre um pedido de licença 
ou  reintegração,  não  me  lembro  bem,  mas  sei  que  era  do  então 
Conselheiro  Vicente Renato Paolillo,  quando ele, José Manssur, em 
um sábado, questionava se seria viável a licença ou reintegração para 
uma reunião que ocorreria dois dias após,  isto é,  na segunda-feira. 
Justamente a sua dúvida se prendia ao curto prazo de dois dias, pois 
entendia que a essa altura o colégio eleitoral já estava composto. O que 
se dirá de duas horas! Se essa substituição foi legal, certamente não foi 
ética, de bom senso e nem de equilíbrio. Senhor Presidente, Senhores 
Conselheiros,  voltando  agora  ao  Conselho,  e  podendo  usar  esta 
democrática tribuna, só queria que ficasse registrado que não calarei 
diante de fatos como os mencionados, e que no meu ponto de vista não 
estão de acordo com as tradições do glorioso Esporte Clube Pinheiros. 
Ainda tenho presentes as palavras proferidas pelo Sr.  Presidente do 
Conselho Deliberativo na posse do Presidente da Diretoria, Sérgio Calil, 
quando fez  uma dissertação sobre a democracia.  Não senti  a  plena 
aplicação desse princípio nos episódios acima relatados. Era o que eu 
tinha a dizer. (Palmas)
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- Discurso lido e não encaminhado à Taquigrafia para transcrição.

Presidente –  Senhores  Conselheiros,  antes  de  dar  a  palavra  ao 
próximo  Conselheiro   inscrito,  e  como  fui  citado  nominalmente, 
inclusive sobre argumentos de ordem ética, eu vou responder ao ilustre 
e novo  Conselheiro que pela primeira vez se manifesta nesta Casa. Em 
primeiro lugar, o Conselheiro  Marcelo Portugal Gouvêa, que durante 
tantos anos manipulou, estudou o Regimento Disciplinar, o Regimento 
da  Diretoria  e  o  Regimento  do  Conselho,  lamentavelmente  não 
aprendeu, não leu uma disposição do Parágrafo Único do artigo 70 do 
Regimento, que diz que são três os processos de votação: simbólico, 
nominal e por escrutínio secreto. E o parágrafo único, que ele não leu e 
agora  eu  sugiro  que  ele  leia,  diz  que  iniciada  a  votação  de  uma 
proposição  por  um processo,  não  poderá  ser  adotado  outro.  Se  ele 
estava preocupado naquela reunião com a votação, há de lembrar, e 
consta em ata, que quem se levantou pediu que eu promovesse uma 
votação nominal,  quando tinha sido  iniciado o  processo  de  votação 
simbólica. Portanto, em obediência ao Parágrafo Único do artigo 70 do 
Regimento, eu não poderia alterar o processo de votação adotado. Se 
alguém fez  um requerimento errado e  equivocado,  corre  à conta de 
quem fez o requerimento. O que deveria e poderia ter sido pedido era 
verificação de votação. Não foi pedida verificação de votação. Foi pedida 
votação nominal. Portanto, cumpri o meu dever de aplicar o Regimento. 
Ponto número 1. Segundo ponto: Quando assumi a Presidência desta 
Mesa,  assumi  um  compromisso  com  os  Srs.  Conselheiros,  e 
compromisso  pessoal  comigo  mesmo,  de  cumprir,  jurei  cumprir  os 
Estatutos do Clube Pinheiros, Regimento do Conselho e as normas que 
regem  a  nossa  vida  social.  Não  haverá  quem  me  faça  fugir  dessa 
obrigação, até porque entendo que é um compromisso de ordem moral 
e  ética  de  quem  assume  cargos  neste  Clube.  E  dentro  desse 
compromisso que assumi perante todos os senhores, é meu dever ser 
ágil nas comunicações e deliberações deste Conselho. Se num passado 
determinados  assuntos  não  tinham a  transparência  necessária  e  a 
agilidade para levar ao conhecimento de todos decisões deste Conselho, 
este Conselho tem na minha pessoa o mais fiel soldado para comunicar 
a todos quantos se interessam, entre quarenta mil  associados deste 
Clube,  o  que  este  Conselho  decide.  O  que  hoje  os  Senhores  estão 
decidindo,  amanhã estará  afixado  nos  quadros  do  Clube  Pinheiros, 
porque é  minha obrigação  assim agir.  Terceiro  Ponto:  Eu tinha em 
mãos,  no  dia  da  eleição  desta  Casa,  o  parecer  e  a  decisão  deste 
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Conselho  Deliberativo,  sob  a  Presidência  do  Conselheiro  Cantídio 
Filardi,  portanto  precedente  desta  Casa,  de  que  quando  um 
Conselheiro  se afasta deste Conselho, tem o direito, como qualquer 
parlamentar,  de  reassumir  no  dia  e  hora  que  bem  entender.  Essa 
decisão não foi minha. Essa decisão foi exatamente com o Conselheiro 
Vicente Renato Paolillo, que estava afastado, e chegou no dia da eleição 
e disse que queria reassumir o seu cargo, e reassumiu o seu cargo. 
Quando eu recebi um pedido de licença médica de um Conselheiro, era 
a  minha  obrigação,  e  eu  cumpro  a  minha  obrigação,  convocar  o 
Suplente. Até porque, pela primeira vez iniciei nesta Casa um processo 
mais do que democrático e transparente. Instituí nesta eleição a cédula 
única, para evitar que alguns maus Conselheiros quisessem violar o 
sigilo do voto, pedindo a segunda cédula para fazer a conferência de em 
quem tinha sido votado. Os Senhores elegeram democraticamente um 
Presidente nesta eleição, votando secretamente, sem que precisassem 
se humilhar para levar a segunda vida a cédula do outro candidato, 
para  prestar  contas  de  subserviência.  (Muito  bem).  Isto,  Senhores 
Conselheiros,  é  processo  democrático.  Isto  é  transparência.  Isto  é 
democracia. Lamento profundamente que o Conselheiro  Marcelo, que 
não  leu,  pelo  menos  até  agora,  durante  tantos  anos,  os  nossos 
dispositivos regimentais.  Tenho,  Marcelo Portugal Gouvêa,   o dever 
ético,  o  dever  estatutário,  o  dever  moral  perante  os  nossos 
Conselheiros,  de  cumprir  o  nosso  Estatuto.  Como  o  senhor,  já 
amarguei  derrotas  e  já  comemorei  vitórias.  Isto  é  democracia.  Sei 
perder  democraticamente  e  sei  vencer  democraticamente,  sem ter  a 
soberba de quem se acha dono imperial do poder. Era o que tinha a 
dizer, meus Senhores. (Palmas).”.

Anna Maria Carvalheira Baur – Manifestou-se em homenagem ao Dr. 
Cezar Roberto Leão Granieri, a quem parabenizou e disse que foi um 
grande  Presidente  da  Diretoria,  que  o  seu  mandato  teve  muitos 
eventos,  foi  o  Presidente  do  Centenário  do  Clube,  o  Presidente  da 
passagem do século, da passagem do milênio e nos 500 Anos do Brasil, 
que fez festas muito bonitas e para tudo isso e tudo foi muito bem 
comemorado.  Também  homenageou  os  Drs.  Sergio  Fuchs  Calil  e 
Antonio Moreno Neto, desejando-lhes que Deus os abençoe e ilumine e 
lhes dê sabedoria para que descubram os melhores e ao mais certos 
caminhos para dirigir o Clube.

Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima –   Manifestou  sua  preocupação  pela 
situação em que se encontra o Clube no que se refere ao problema de 
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energia  elétrica.  O  Clube  tem tomado  diversas  atitudes  em função 
desse problema,  efetuando diversos racionamentos,  apagando vários 
setores  e  tentando  fazer  uma  política  para  conter  essa  demanda. 
Solicitou que a Diretoria, por meio do seu pessoal técnico, ou dos seus 
Assessores na área de Engenharia Elétrica, se pronunciasse perante o 
Conselho e os associados, equacionando esse problema e informando 
os  números  aos  quais  devemos  chegar  para  atingir  as  exigências 
governamentais. Como atua na área, explicou tecnicamente o que pode 
ser feito para eliminar diversos pontos de consumo de energia mais 
consideráveis sem atrapalhar a ordem de trabalho e para que o Clube 
possa atingir o seu objetivo neste sentido. Pediu que a Diretoria fizesse 
um trabalho mostrando qual é potência instalada do Clube, quando 
está deduzindo em função de eliminar, por exemplo,  as quadras de 
Tênis  à noite,  a  iluminação da Pista de Atletismo e diversos outros 
setores,  para  atingir  o  seu  objetivo.  Citando  exemplo  verificado  no 
vestiário  da  piscina,  disse  que  tem  notado  um  pouco  de  falta  de 
orientação  e  de  coordenação  desse  trabalho,  bem  como  tem  visto 
diversos pontos de consumo sendo utilizados, quando poderiam estar 
sendo  desmobilizados  naquela  hora.  Informou  ter  tomado 
conhecimento de que há uma tendência de o Clube fechar na segunda-
feira,  dizendo que isso tem de ser  equacionado,  porque temos uma 
satisfação a dar aos associados. Imagine-se o associado, que paga uma 
mensalidade muito cara, ser privado de utilizar o Clube também nas 
segundas-feiras.  Tornou a  pedir  que  Diretoria  faça  um trabalho  de 
divulgação desses planos de racionamento e  exponha ao Conselho, e 
aos Associados, inclusive para conscientizá-los dessa necessidade.

Presidente –  Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista 
de presença, o horário e deu por encerrados os trabalhos às 22 horas. 

***

Obs: esta ata foi aprovada na 476ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 25 de junho de 2001, com as retificações já dela constantes.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
mlf


	Ata Resumida da 475ª Reunião EXTRAordinária, REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2001
	Sergio Lazzarini
	Sergio Lazzarini

