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ATA RESUMIDA DA 486ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE 
MAIO DE 2002

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e sete de maio do ano dois mil e dois, com início em segunda 
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença duzentos e 
um Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidência             : Paulo Cesar de Arruda Castanho, Dulce Arena Avancini, 

José Edmur Vianna Coutinho e Sergio Lazzarini
Vice-Presidência     : Dulce  Arena  Avancini  e  Paulo  Cesar  de  Arruda 

Castanho
Primeira Secretaria : José Roberto Coutinho de Arruda, Waldemar Antonaccio 

Júnior e Dulce Arena Avancini
Segundo Secretaria: Francisco Carlos Collet e Silva, Alexandre Barradas de 

Oliveira e José Paulo de Camargo Mello

3) COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS
Presidente em exercício –  Designou a Primeira Secretária Dulce Arena 
Avancini para assumir a Vice-Presidência e os Conselheiros José Roberto 
Coutinho  de  Arruda  e  Francisco  Carlos  Collet  e  Silva,  para  ocupar, 
respectivamente, as Primeira e Segunda Secretarias. Declarou instalada a 
reunião.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Posse  dos  Conselheiros  Eleitos  na  Assembléia  Geral  Ordinária 
realizada no dia 11 de maio de 2002.
Primeiro Secretário “ad hoc” - A pedido do Sr. Presidente, leu os nomes 
dos  Conselheiros  a  serem  empossados,  a  saber:  Grupo  A  (Sócios 
Veteranos) -  Eleitos para mandato de 6 anos, até 2008: Alcides Bracher 
Scheiba  Ribas,  Augusto  Miranda,  Hermenegildo  Grassi,  Hugo  Henrique 
Carraresi Neto, Hugo Hermínio Leber, Luiz Ernesto Machado Kawall, Ruy 
Sérgio de Azevedo Sodré e Synesio Alves de Lima; Eleito para mandato de 
2 anos, até 2004: Renato Alberto Aldo Miracca. Grupo B (Sócios há mais de 
10  anos)  -  Eleitos  para  mandato  de  6  anos,  até  2008:  Adriano  Amaral 
Resende, Afonso Ferreira de Figueiredo, Afonso Lopes Quintana, Aguinaldo 
Lopes  Quintana  Neto,  Alcides  Augusto  Junior,  Alexandre  Barradas  de 
Oliveira, Alexandre Perrone Lomonaco, Aloisio de Toledo César, Americo 
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Dupas Junior, Andrea Amato, Antonio Julio Martins Lemos, Antonio Tadeu 
Avelino, Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho, Arnaldo Luiz de Queiroz 
Pereira,  Bárbara Tietz,  Célio Cássio dos Santos,  Celso Campos Petroni, 
Cintia Turella di Stasi, Claudio Cesar Lopes Almeida Curtinhas, Decio De 
Felippo,  Denise  de  Mattos  Faro  Migliore,  Durval  Vieira  de  Souza  Neto, 
Fernando Antonio Franco do Amaral, Fernando Pimenta de Azevedo Sodré, 
Fernando Silva Rohrs, Francisco Carlos Collet e Silva, Francisco Flaquer 
Filho, Gil Vicente de Azevedo Sodré, Giselda Puglisi Napoli, Hugo Nivaldo 
Nápoli, João Gilberto Pacces, Johann Koch, José Maria de Almeida Prado 
Netto, José Ricardo Pinheiro, José Ricardo Penteado Aranha, José Roberto 
Coutinho  de  Arruda,  José  Roberto  Pacheco  França,  Julio  Ricardo 
Magalhães,  Lúcia  Maria  Nagasawa,  Luciano  Guedes  Pacces,  Luiz 
Fernando Pugliesi Alves de Lima, Marcelo Giosa Sasso, Maria Lucia Mazzei 
de  Alencar,  Mario  Avancini,  Mário  dos  Santos  Guitti,  Mario  Montenegro 
Gasparini, Miguel Vignola, Nelson da Cruz Santos, Nice de Lima, Pascoal 
Roberto  Aranha  Napolitano,  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  Pedro 
Guilherme Vergueiro Lobo, Renato Bongiovanni, Renato Lazzarini, Ricardo 
Coutinho Carvalhal, Roberto Cappellano, Sergio Martins Veiga, Severiano 
Atanes Netto  e  Silvio  Eduardo de Assis  Pacheco Lancellotti;  Eleito para 
mandato de 4 anos, até 2006: Claudio Doval;  Eleitos para mandato de 2 
anos, até 2004: Maria Luiza Maldonado Hoop e Rodrigo da Silva Rojas. 

Presidente  -  Convidou  o  Sr.  Adriano  Amaral  Resende,  candidato  mais 
votado  do  Grupo B  nas  eleições  de  11  de  maio  deste  ano,  para  ler  o 
compromisso de posse, pedindo que os demais repetissem o texto.

Adriano  Amaral  Resende -  Leu  o  Compromisso de  Posse,  tendo  sido 
acompanhado na leitura pelos demais.

Presidente - Declarou empossados no cargo de Conselheiro os Associados 
antes  relacionados,  para  os  respectivos  mandatos,  com exceção do  Sr. 
Afonso Ferreira de Figueiredo, que justificou sua ausência por motivo de 
viagem,  e  dele,  Presidente  em  exercício.  Para  tomar  posse  no  cargo, 
transmitiu a Presidência a Sra. Vice-Presidente em exercício.

Vice-Presidente  em  exercício  -  Declarou  empossado  no  cargo  de 
Conselheiro o Associado Paulo Cesar de Arruda Castanho, retornando a 
este a Presidência.

Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  – A  convite,  saudou  os  Conselheiros 
recém-eleitos,  em  nome  do  Conselho  Deliberativo,  dizendo  o  seguinte: 
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“Meu amigo Severiano Atanes Netto, devo a você esta chance de renovar a 
minha vida, vindo falar neste Conselho. Ilustre Mesa do Conselho, ilustre 
Diretoria,  Srs.  ex-Presidentes da Diretoria,  ex-Diretores,  ex-Conselheiros, 
Senhores e Senhoras Conselheiras, Associados. Resolvi fazer uma coisa 
um  pouco  diferente,  para  quebrar  a  monotonia  da  rotina  de  saudação. 
Saúdo  os  Veteranos  com  Goethe,  Johann  Wolfgang:   “Assalta-me  a 
saudade de tudo que é passado, daquele mundo suave espiritual amado, 
paira no ar harmonioso um canto, qual som de harpa ao vento, as cordas 
vão vibrando. Domina-me a emoção e não contenho o pranto. Meu rude 
coração se abranda, enquanto a realidade atual se torna mais distante e um 
passado  renasce ardente  e  impressionante.”  Aos  de  meia-idade,  Carlos 
Drummond de Andrade: “Não importa onde você parou, em que momento 
da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário 
recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as 
esperanças na vida. E o mais importante acreditar em você de novo. Sofreu 
muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da Alma. 
Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por 
diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que 
tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de 
reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. 
Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios.” Aos mais 
jovens,  Fernando  Pessoa:  “Para  ser  grande  sê  você  inteiro.  Nada  teu 
exagera  ou exclui.  Sê  tudo em todo em cada coisa,  põe quanto és  no 
mínimo que fazes, assim em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive.” 
E, aos ainda mais jovens, Manuel Bandeira: “Bambalalão, Sr. Capitão, tirai 
esse peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição. É só de 
esperança, Sr. Capitão. A leve esperança, aérea esperança. Aérea, pois 
não, peso mais pesado não existe não. Ah! Livrai-me dele, Sr. Capitão.” E, 
às mulheres, algumas frases femininas: “Você já foi ousada, não permita 
que  a  amansem.”  Izadora  Duncan.  “Eu  sou  aquela  mulher  que  fez  a 
escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores.” Cora 
Coralina. “Dai-me senhor a perseverança das ondas do mar que fazem de 
cada recuo um ponto de partida para um novo avanço.” Gabriela Mistral. O 
Rio, o Homem e a Obra. Entregaram-me certa vez Itaipu com o rio, sem o 
homem e sem a obra. Arduamente trabalhei a imagem baseada no rio, no 
homem e na obra, que vieram em seqüência. O Pinheiros foi assim: o rio, o 
homem e a obra. Rio cheio de curvas, água cheia de peixes, serpenteando 
entre matos e pastos. Um grupo de homens comprou uma área exatamente 
aqui em 1920. As vezes cheia impressionante. As vezes rio serpenteante. 
Esse rio era afluente do Tietê, corria ao contrário de hoje, e os remadores, 
vindo de clubes ao longo do Rio Tietê, remaram contra a corrente, subiram 
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o Rio Pinheiros e aqui aportaram. E aqui renasceu este Clube, fundado em 
1899. E os remadores? Eles remaram contra a corrente. E os dirigentes? 
Também remaram, por vezes sacando dinheiro do próprio bolso, plantando 
árvores, arbustos com as próprias mãos, construindo quadras de tênis e 
piscinas no rio.  E aqui viveram os homens seus bons dias e suas boas 
noites. E aqui iniciaram um modo de vida que nos transmitiram sem cobrar 
direitos  autorais.  Por  aqui  passaram nossos  pais,  vivemos  nós,  nossos 
filhos e nossos netos.  Tudo que herdamos foi feito com muito amor e muita 
dedicação. Por isso ainda existimos. (Primeiro episódio heróico.) Estamos 
em cima de um patrimônio respeitável, retângulo de 150 mil m², em plena 
Faria  Lima.  Valor?  Quem  pode  dizer.  Este  patrimônio  foi  salvo  por 
dedicados paulistas, brasileiros e alemães, quando nacionalizamos o Clube 
em 42. Lá estava eu, com 16 anos, junto à família Sodré, aqui presente, 
com três dos seus membros. Ajudávamos os nossos pais a se tornarem os 
primeiros  Conselheiros  do  primeiro  Conselho.  Pois  a  comunidade  do 
entorno, Pinheiros, Itaim, Jardim Europa e os empresários, os industriais e 
os comerciantes, evitaram que essa área virasse um quartel de cavalaria do 
Exército,  juntaram-se  (civicamente  juntos,  emocionalmente  juntos, 
esportivamente  juntos)  e  evitaram  um  mal  maior.  (Segundo  episódio 
heróico.)  Remamos  outra  vez  contra  a  corrente  e  de  novo  renasceu  o 
Clube, agora Pinheiros em 1942. Tal foi a saga histórica que o nosso Clube 
percorreu até aqui. Tanta força tem a sua história, tais foram o pioneirismo, 
o esforço e a valentia dos seus homens que aqui ergueram essa magnífica 
e intocável obra, ao longo do curso d'água: o rio, o homem e a obra. Agora, 
o rio já não segue o mesmo rumo. E são turvas as suas águas. Mas, o 
homem aqui  está e  a  sua obra ainda existe.  Cabe ao homem de novo 
recuperar a história, aperfeiçoar o seu caminho e repensar o futuro. Que as 
forças não lhe faltem, pois pode ser que dias piores ainda venham. Por 
que? Ora, por que? Porque em seus ombros, Conselheiros de todos os 
tempos e de agora, pousarão novos desafios, novas responsabilidades e, 
sobretudo, novos rumos. Estamos passando aos que chegam o bastão do 
revezamento. Só nos resta não esmorecer, correr como nunca, com esforço 
lealdade  e  honestidade,  para  que  deixemos,  outra  vez,  um  legado  de 
pujança e altivez como os nossos antecessores. Pois cabe a este Conselho 
a dura realidade de representação do sócio com denodo e coragem. Não se 
atemorizem, porque a este Conselho, nunca lhe meteram medo. Cabe a 
cada um de nós, e somos mais de 200, pensar e repensar a cada palavra e 
a cada voto se estamos realmente com espírito aberto, defendendo o futuro 
do  Pinheiros  e  o  interesse  dos  sócios.  Grande  a  sua  responsabilidade, 
novos Conselheiros. Demais deve ser a sua coragem. Enorme deve ser a 
sua devoção. Altiva deve ser a sua postura. Troante deve ser a sua voz e 
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grandiosa a sua humildade. O medo certamente assomará por vezes a sua 
mente.  E  se  disserem  ameaçando:  “nossas  flechas  são  tantas  que 
ofuscaremos  a  luz  do  sol”,  nós  responderemos  como  vocês:  “melhor, 
combateremos na sombra”, como disse Leônidas, o grego. E, assim foi que 
Leônidas,  com denodo  esforço  e  sem medo,  venceu  com um pequeno 
exército, o grande persa Xérxes e seu grande exército. E Feidipedes, que 
era  o  homem do  correio,  correu  40  quilômetros  para  dar  a  notícia  aos 
Atenienses.  Falou  e  morreu,  sem  saber  que  havia  corrido  a  primeira 
maratona  da  história.  Lutemos  sem temor,  sempre.  Honremos  o  nosso 
mandato.  E,  repito,  como  Churchil:  “só  lhes  posso  prometer  suor  e 
lágrimas”. E como John Kennedy: “não vos posso dar a fórmula do sucesso, 
mas a do fracasso é tentar contentar a todos”.  O rio, o homem e a obra. 
Nós, os mais antigos, lhes entregamos a história. Cruzar os braços não é 
nosso desejo, não é o nosso lema. E, certamente, não é o nosso destino. 
Bem-vindos. Nós os recebemos com um amplo, fraternal  e esperançoso 
abraço.  Boa sorte!”.

Presidente  em  exercício  –  Convidou  o  Conselheiro  Synésio  Alves  de 
Lima, candidato do Grupo A mais votado nas eleições de 11 de maio deste 
ano, para falar em nome dos Conselheiros recém-eleitos.

Synésio Alves de Lima – “Excelentíssimo. Sr. Dr. Paulo Cesar de Arruda 
Castanho,  DD.  Presidente  em  exercício  do  Conselho  Deliberativo  do 
Esporte Clube Pinheiros, Exmo. Sr. Dr. Sergio Lazzarini, DD. Presidente do 
Conselho Deliberativo. Srs. Membros da Mesa, Exmo. Sr. Dr. Sergio Fuchs 
Calil, DD. Presidente da Diretoria Executiva, Srs. Diretores, Exmos. Srs. ex-
Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, Senhoras e 
Senhores  Conselheiros,  Senhoras  e  Senhores  Associados,  Senhoras  e 
Senhores Convidados, Minhas Senhoras, Meus Senhores. Antes de iniciar 
a nossa fala,  prazerosamente e de maneira honrosa, devo agradecer as 
maravilhosas  palavras  do  Dr.  Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira,  a  nós 
dirigidas.  Certamente,  foi  mais  do  que  uma  homenagem.  A  sua 
participação, com certeza, foi um momento histórico para este Conselho, 
momento histórico para este Clube; o Dr. Pedro Paulo é a nossa história 
viva, ilustre cidadão pinheirense, ilustre cidadão de São Paulo. Adjetivar a 
sua participação seria dispensável. Muito obrigado, Dr. Paulo. Esperamos 
sempre estar consigo. Sejam as nossas primeiras palavras, para dizer da 
felicidade que enche a alma de todos os integrantes da Chapa Mobilização, 
da euforia que tomou conta de todos, da vontade de comemorar. Foi uma 
luta árdua, sem trégua, uma luta titânica, heróica mesmo. Gosto de afirmar 
que Napoleão dizia: “Vencer sem perigo é triunfar sem glória.” E ele esteve 
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sempre presente, a todo instante realçando a vitória que deve ser recebida 
com  extrema  alegria.   Somos  um  grupo  de  diversas  origens,  que  se 
aproximou em conseqüência dos mesmos sentimentos de amor ao Esporte 
Clube Pinheiros, e do elevado senso do dever de ter que participar da vida 
do Clube, num instante decisivo de sua mais que centenária história. Cada 
um de per si, concluiu que não poderia ficar passando pela vida em brancas 
nuvens, adormecendo em paz, no repouso, como diz o poeta. Esta tomada 
de consciência, já por nós apregoada há cerca de 5 anos, plasmou uma 
forma única de pensar, e gerou uma unanimidade em torno de um ideal, 
que embora latente, já era do associado. Formou-se um grupo de homens 
de  bem,  que  saíram  a  proclamar  aos  quatro  cantos  do  Clube  e  aos 
Associados, o seu pensamento e a sua vontade. Instado à análise, o corpo 
associativo  respondeu  conforme  as  urnas  evidenciaram.  Mobilizou-se  e 
expressou seu pensamento, suas preocupações, explicitando alto e bem 
suas  preferências.  Somos  gratos  ao  corpo  associativo.  Não  os 
decepcionaremos. É necessário e importante que se agradeça a todos que 
participaram  da  memorável  campanha.  É  oportuno  citar  nossos  ex 
Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, Drs. Celso 
Hahne,  Cláudio  Borba  Vita,  Fernando  Silva  Xavier,  Sérgio  Vergueiro, 
Antônio  de  Alcântara  Machado  Rudge,  José  Edmur  Vianna  Coutinho, 
Sergio Lazzarini. Todos deram tudo, e muitos deram até mais de si do que 
seria justo esperar. Grato a todos, inclusive, àqueles que se poderia supor 
já descompromissados com o presente e o futuro, mas que se puseram em 
brios  e  lideraram o grito  da Mobilização,  fazendo-o  mais  forte,  para ser 
ouvido e considerado por todos, de forma inequívoca e convincente. Nosso 
brado atingiu o âmago da comunidade pinheirense. Aos que se reelegeram, 
e  que  conosco  se  ombrearam  somando  energia,  para  que  mais  fortes 
pudéssemos potencializar nosso desempenho na busca do ideal comum, 
nosso cumprimento e o abraço amigo, certos de que outras batalhas virão. 
Àqueles que pela primeira vez se lançaram no campo da disputa, jovens 
atletas acompanhando experientes maratonistas, gritando e impulsionando 
o barco, para que os timoneiros não esmorecessem, no momento em que 
enfrentávamos o mar revolto, valeu a pena, devem estar pensando. E nós 
dizemos: Parabéns, chegamos a porto seguro. Fiquem certos, entretanto, 
que há muito que fazer, e que se tivéssemos muitas vidas e as usássemos 
todas,  certamente  não  terminaríamos  a  missão.  Temos,  entretanto,  que 
fazer a nossa parte e transmitir  aos que nos sucederem, um Clube que 
tenha uma trajetória ascendente em todos os sentidos. Dentro dessa ordem 
de  idéias,  podemos  ter  um  sonho.  O  sonho  de  um  clube  onde  as 
ocorrências  sombrias  sejam  neutralizadas  ou  superadas,  e  aqueles 
legítimos  construtores  da  nossa  grandeza  sejam  sempre  e  sempre 
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repositórios das melhores experiências, estabelecendo para os sucessores 
as  metas  a atingir.  Corrijam os rumos para  que não percamos o norte. 
Sejam onipresentes e oniscientes, co-partícipes dessa empreitada que se 
inicia. Aceitem desde já nossas homenagens, e a convocação para o apoio 
inestimável. Teremos, certamente, um porvir de lutas, muito trabalho, mas 
certamente um Clube transparente, diáfano, imaculado, com um conselho 
ciente  das  suas  responsabilidades  e  compromissos,  exercendo  as  suas 
funções  por  inteiro.  Teremos  uma  Diretoria  Executiva  harmônica  e 
equilibrada, voltada para a execução das normas e decisões do Conselho, 
tornando possível buscar e atender aos anseios dos Associados. Teremos 
uma  Diretoria  que  viva  para  o  Clube.  Por  derradeiro,  agradeço 
pessoalmente à minha esposa Nilze, em nome de quem agradecemos e 
homenageamos todas  as  esposas,  pelo  trabalho  incansável,  suportando 
toda  sorte  de  adversidades,  vencidas  com  vontade  e  determinação. 
Agradeço aos meus filhos, netos, noras e genros. Finalmente devo dizer 
que esta é a segunda vez que os Associados, com seu voto, me permitem 
usar da palavra neste momento. Estou honrado e muito feliz por saber que 
2.533 Associados eleitores lembraram-se do meu nome no dia 11 de maio. 
Foi  histórico.  Cerca  de  45%  de  todos  os  eleitores  me  outorgaram  um 
mandato de responsabilidade e representação. Não podemos fugir e não o 
faremos. Viva a Mobilização Pinheirense!”.

Primeiro Secretário “ad hoc” - A pedido do Sr. Presidente, leu os nomes 
dos Suplentes convocados para a reunião a serem empossados: Suplentes 
do Grupo A,  pela  ordem de votação:  Adhemar Arnez Domingues,  Hugo 
Ulbrich Junior, Felippe Tayar, Luiz Mendes Gonçalves Júnior, Celsa Maria 
Taglianetti,  Vicente  Mandia  e  Vicente  Carlos  Gonçalves  Finamore. 
Suplentes do Grupo B, também pela ordem de votação: José Carlos Rizzo 
Mirisola  Junior,  Marco  Brigagão  Carraresi,  Marcello  Moraes  Barros  de 
Campos, Maria Lucia Toledo Collet e Silva, Edgard de Lemos Britto Martins, 
Ligia Martelli Moreira, Oscar José Horta Filho, Maura Ribeiro Albien, Hilton 
Sabino de Farias, Monica Lima Carvalho, Maria Cecilia Moscatelli Moraes, 
Paulo Henrique Braga Serzedo, Marcos da Rocha Ferreira Mendes, Maria 
Sylvia  Ayrosa  Galvão  Mixeu,  Gustavo  dos  Santos  Cruz  Rocha,  Antonio 
Avelino  Luz  Pessôa  de  Souza,  Irene  Sinkus  Calil,  Cenira  Gonçalves 
Cardoso, José Luiz Trebilcock Tavares De Luca, Arnaldo dos Santos Nucci, 
Rogério  Arkie,  Antonio  da  Silva  Villarinhos,  Fernanda  Cobra  Ortiz,  Ana 
Paula  Barreiros  Araújo,  Mário  Marrese,  José  Roberto  Carneiro  Novaes, 
Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa e José Manssur.
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Presidente -  Convidou o Sr. José Carlos Rizzo Mirisola Júnior, Suplente 
mais votado do Grupo B, para ler o compromisso de posse, pedindo que os 
demais repetissem o texto.

José Carlos Rizzo Mirisola Junior - Leu o Compromisso de Posse, tendo 
sido acompanhado na leitura pelos demais.

Presidente  - Declarou  empossados  no  cargo  de  Conselheiro  referidos 
Associados,  com  exceção  dos  Srs.  Rogério  Arkie,  que  justificou  sua 
ausência por motivo de viagem, e Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa. 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 
4º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo).
Presidente em exercício -  Tendo expirado o prazo regimental, propôs a 
prorrogação do Expediente, o que foi aprovado.

Primeiro Secretário “ad hoc” -  Colocou à disposição dos Conselheiros, 
para  consulta  na  Secretaria,  o  relatório  A.  V.  O.  (Análise  da  Variação 
Orçamentária) referente ao mês de janeiro deste ano, bem como o Balanço 
Patrimonial do Clube em 31/01/2002.

Presidente em exercício - Submeteu ao plenário e foram aprovados votos 
de pesar propostos pela Mesa do Conselho pelos seguintes falecimentos: 
1)  Sr.  Erich  Jany,  ex-Conselheiro  (associou-se  o  Conselheiro  Marcelo 
Grassi);  2)  Sra.  Joana  Marchezini  Catelli,  mãe  do  Conselheiro  Efetivo 
Rubens Catelli (associaram-se os Conselheiros José Roberto Coutinho de 
Arruda e Marcelo Grassi); 3) Sr. José Augusto da Silva Caseiro, irmão do 
Conselheiro Olympio da Silva Caseiro (associou-se o Conselheiro Marcelo 
Grassi); 4) Sr. Roberto Braga, irmão da Sra. Maria Helena Serzedo, que é 
esposa do Conselheiro Afonso Jorge Serzedo. Apresentou ao plenário e foi 
aprovada proposição da Comissão de Esportes, no sentido de consignar 
votos  de  louvor  a  destaques  esportivos,  conforme relação encaminhada 
com a convocação, a saber:  Atletismo: ao Diretor Adjunto Marcelo Gozzo 
Pereira, à Técnica Lilian Riedel Zogaib e aos Atletas que se destacaram no 
Circuito “Salto com Vara” - Nível Paulista (São Paulo/SP - 06/04/2002), a 
saber: Henrique Camargo Martins e Karem Borges da Silva, 1ºs Lugares na 
prova Salto  com Vara,  categoria  Adulto;  Natação:  Diretor  Adjunto  André 
Perego Fiore, aos Técnicos Álvaro Kenmatsu Taba e Alberto Pinto da Silva 
e aos Atletas que assim se destacaram: Multinations Youth Swimming Meet 
(30 e 31/03/2002), sendo: competição em Charleroi/Bélgica (classificação 
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da Seleção Brasileira: 3º Lugar Geral): Tatiana Lemos de Lima (1º Lugar - 
200 Livre, 1º Lugar - 200 Medley, 1º Lugar - 100 Borboleta - 3º Lugar, 4x100 
Livre - 1º Lugar, 4x100 Medley -  1º Lugar,  4x200 Livre - 1º Lugar, categoria 
Juvenil) e  Daniel Novack (100 Costas - 2º Lugar, 200 Costas - 3º Lugar, 
4x100  Medley  -  1º  Lugar  –  categoria  Juvenil);  competição  em 
Limassol/Chipre  (classificação  da  Seleção  Brasileira:  5º  Lugar  Geral): 
Natália de Mesquita Busso (4x200 Livre - 1º Lugar e 4x100 Livre - 5º Lugar, 
categoria Juvenil) e Alan Massao Nagaoka (4x100 Medley - 2º Lugar, 4x200 
Livre - 8º Lugar, 400 Medley - 8º Lugar, 100 Peito - 7º Lugar e 200 Medley - 
7º Lugar, categoria Junior); 6Th Fina World Swimming Championships - 6º 
Campeonato Mundial em Piscina Curta (Moscou/Rússia - 03 a 07/04/2002 - 
classificação da Seleção Brasileira: 16º Lugar Geral, com 01 Medalha de 
Prata e 01 de Bronze): Gustavo França Borges (4x100 Medley - 7º Lugar 
“Recorde Sul-Americano”, 4x200 Livre - 4º Lugar “Recorde Sul-Americano”, 
4x100 Livre - 5º Lugar, 100 Livre - 7º Lugar, 200 Livre- 2º Lugar, categoria 
Sênior), Tatiana Lemos de Lima (4x200 Livre - 9º Lugar (nas eliminatórias) - 
“Recorde Sul-americano”, 4x100 Livre - 8º Lugar, categoria Sênior), Flávia 
Renata Delaroli (4x100 Livre - 8º Lugar, categoria Júnior) e Carlos Alberto 
Borges Jayme (4x100 Medley - 7º Lugar, 100 Livre  - 13º Lugar e 4x100 
Livre - 5º Lugar, categoria Sênior). Em nome da Mesa do Conselho, propôs 
e  foram aprovados  votos  de  congratulações  com o  Conselheiro  Efetivo 
Roberto Luiz Pinto e Silva e com o Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques,  pela  forma  correta  e  eficiente  com  que  presidiram, 
respectivamente,  a  Mesa  Diretora  e  a  Comissão  de  Apuração  da 
Assembléia  Geral  e  11  de  maio  deste  ano,  voto  este  extensivo  aos 
Associados então  designados Presidentes  das seções eleitorais,  demais 
membros da Mesa Diretora e da Comissão de Apuração que atuaram no 
pleito,  aos  dirigentes  e  ao  corpo  funcional  como  um  todo,  já  que  uma 
eleição deste porte mobiliza funcionários de todos os setores do Clube. Em 
seguida,  apresentou  proposição  de  votos  de  louvor  de  autoria  do 
Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  a  Associados  que  se 
destacaram  em  competições  esportivas,  quais  sejam:  7º  Campeonato 
Paulista de Natação Máster de Piscina Curta – 25m (Campinas/SP – 18 e 
19/05/2002):  Gisele  Caetano  (+de  30  anos)  –  Medalhas  de  Ouro:  50m 
Livres,  100m Costas  e 50m Costas  (recordes Paulista,  Brasileiro  e  Sul-
americano,  respectivamente);  Maria  Antonieta  Gonçalves  (+de 65 anos): 
Medalha de Ouro -  100m Livres  (recorde Sul-americano);  Detlef  Schultz 
(Medalhas  de  Bronze  -  200m  Livres,  Ouro  50m  Peito  e  100m  Peito  - 
recordes Paulistas; AIfred Jacob: Medalhas de Ouro - 200m Livres, 800m 
Livres,  200m Medley e 50m Costas;  Frederico Guilherme Menke Júnior: 
Medalhas de Bronze - 100m Livres e Ouro - 50m Borboleta; Krista Koberli: 
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Medalhas de Bronze - 50m Costas e 50m Borboleta; participaram, também: 
Johan  Herbert  Buckup  Júnior,  Massimo  Ferracino  e  Carlos  Álvares; 
Técnico: Álvaro Taba;  8Km Corpore Exército Brasileiro (21/04/2002 – São 
Paulo/SP): Felice Balzano, Maria Eloísa Refinetti, Antonio Carmo Grazios, 
Gilberto Milton Azem, Roseli Botechia Scheeizer, Carlos Henrique Aguiar 
Rodrigues,  Efren  Fernandez  Pousa  Júnior,  Luiz  Filippo  Ferrari  Tudisco, 
José Ricardo da Costa, André Furquim de Araújo Souza, Fernando Antonio 
Leme, Marta Wright da Silveira, Patrícia Fonseca Nadais, Ivan Carlos da 
Silva Mano, Sandra Lúcia de Oliveira, Enrico Dell`Agnolo, Otavio Silveira 
Farah, Catherine Worms, Cristina Andrade Christiano, Maria Isabel Murgel 
Miller,  Francisco  Lamussi  Júnior,  Ana  Maria  Cáfaro,  Marina  de  Seixas 
Queiroz,  Cecília  R  M  Trebilcock  de  Luca,  André  Sanseverino,  Simone 
Ferraz, Fenando Politi Assunção, Eduardo Fernandez Gonzalez Hel, Odair 
da  Silva  Peniche,  Maria  Cristina  de  Andrade,  Flavio  Ortuno,  Euclides 
Razera  Papa,  Levi  Zylberman,  Maria  Cellia  Miranda  A  Figuei,  Claudia 
Rodrigues Pitta, Ana Célia Osso da Costa, Daniel Eduardo L. Gasparian, 
Guilherme Mattos Araújo,  Carlos Eduardo Monteiro  Peluso,  Dino Galvão 
Bueno, Vera Cerqueira Alves Barbosa; 21,1Km – Meia Maratona Corpore 
(21/04/2002 – São Paulo/SP): José Marques Neto, Roberto José Lobo de 
Queiroz,  Evandro  Simões  de  Queiroz,  Marcelo  Pereira,  Márcio  Martins 
Bonilha  Filho,  Odilon  Gonçalves  Lima Cardoso,  Carlos  Eusébio  Roberto 
Queirós,  Eduardo  Lobo,  Mário  Medeiros  Stein  Mamprim,  Walter  Lemmi, 
Sergio  Alexandre  Weyand,  Marlene  de  Gouveia  Laranja,  Fernando  Oria 
Carneiro,  Carlos Edmundo Miller  Neto,  Vicente Di  Bella  Júnior,  Graziela 
Silva Pedreschi, Tito Felix de Araújo Cintra, João Allesio Juliano Perfeito, 
Marcos Volpi,  José Carlos Gouvêa Laranja, Alessandra Biselli  Sacchetto, 
José Luiz Dias Gherpelli, Erico da Silva Guerra, Jorge Zarif Netto, Ernesto 
Salles  Annunziata,  Amílcar  Aquino  Navarro,  Marcos  Alberto  Penna 
Trindade,  Carlos  Eduardo  Alexandre  Peão,  Silvia  Rangel  Marcondes 
Bianca,  Marina  Bonilha  de  T.  Leite,  José  Franco  Raiola  Pedace,  José 
Hernani Arrym Filho, Ary Lopes Cardoso, Ronald Leite Soares, Carmen A. 
Flosi, Sylvio Renan M. de Barros, Lucia Cerqueira Alves Barbosa, Eduardo 
C. de Freitas Gouvêa, Camila Fairbanks N S. S. Ribeiro, Gonzalo Moreira 
Monardes, Salete Cremasco Napolitano, Moacyr de Azevedo Silva Filho, 
Luís  Alberto  Figueiredo  de  Souza,  Mônica  Platzeck,  Liane  Hildendorff, 
Alexandre Villaboim, Eduardo Cox Villela, Lígia Tayar, Silvia Casali De Feo, 
Clóvis Chaves, Celso Pochen Mugnela, Marcelo Amarante Mendes, Cláudio 
Moreira Monardes, Hossein Alli, Eduardo Ruas. Votos aprovados. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Parabenizou os Conselheiros novos e os 
antigos,  dizendo  que,  novamente  irmanados  pela  ética,  pela  moral,  por 
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servir ao Clube e não se servir do Clube, certamente, darão novos rumos 
ao  Pinheiros. Reiterou  proposta  anteriormente  rejeitada,  no  sentido  de 
consignar votos de louvor ao Conselho Fiscal, composto pelos Associados 
Cláudio  Alves  D’Amorim,  Rubens  Bove,  Roberto  Gouveia  Quartim,  Luiz 
Baccarin, Oscar Roberto Soares de Souza e José Antonio Marques, e uma 
salva de palmas para o Conselho Fiscal e para o Movimento Pinheirense. 
Voto aprovado.

Luiz  Eduardo do Amaral  Cardia –  Apresentou proposta  no sentido  de 
consignar  votos  de  louvor  aos  tenistas  Celso  Ribeiro  Neto  e  Patrícia 
Coimbra,  que conquistaram o Tri-Campeonato Sul-americano,  e Beatrice 
Mira  Chrystman,  Vice-Campeã Mundial  de  Tênis,  categoria  Damas,  nos 
Estados Unidos. Votos aprovados.

Marcello Moraes Barros de Campos – A par de se associar ao voto de 
congratulações antes aprovado, manifestou-se destacando a honradez e a 
ética com que os Conselheiros Roberto Luiz Pinto e Silva e João Benedicto 
de Azevedo Marques conduziram, respectivamente, a Assembléia Geral e a 
Apuração dos votos no último dia 11. Esclareceu que foi Conselheiro de 
1988  a  1994  e  por  circunstâncias  profissionais  teve  que  se  mudar  de 
Estado. Que se desligou do Conselho, mas não do Clube e que, a convite, 
concorreu nas últimas eleições e conseguiu o que acredita ser uma vitória 
excelente:  a  terceira  Suplência.  Que  além  do  convite,  atendeu  a  uma 
vontade interna de seu coração, deslocando-se de Poços de Caldas para 
fazer parte desta reunião, para fazer parte da eleição, porque o Clube e, 
principalmente  o  Conselho,  estavam  sofrendo  algumas  adversidades, 
sonegação  de  informações,  sob  a  roupagem  de  atos  envoltos  na 
confidencialidade  da  hierarquia  que  os  dirigentes  julgam  necessária. 
Lembrado pelo Sr. Presidente sobre o tipo de comunicação que devem ser 
feitas no Expediente, encerrou ratificando os votos antes mencionados.

Edgard  Ozon  –  Propôs  voto  de  louvor,  de  admiração,  de  respeito  e 
agradecimento aos mais de 5.800 Associados que vieram votar na última 
eleição, demonstrando que fiscalizam os Conselheiros e querem que estes 
sejam também os fiscais da Diretoria e que a apóiem, para que ela faça 
uma  gestão  que  corresponda  à  vontade  do  quadro  associativo.  Voto 
aprovado.

Silvia Schuster – Propôs voto de louvor à seção de Tênis, extensivo aos 
tenistas  que  conquistaram  o  Vice-Campeonato  Paulista,  categoria 
Veteranos acima de 70 anos, a saber: Hermenegildo Grassi, Leon Mager, 
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Miguel Victorino e Luiz Edson de Castro. Também propôs votos de louvor à 
seção de Xadrez, extensivo ao enxadrista Rômulo Berê, que no último mês 
de abril conquistou o Campeonato Paulista. Propostas aprovadas.

Tarcísio de Barros Bandeira –  Pretendeu reiterar pedido no sentido de 
que se explorasse os resultados das eleições para determinar a influência 
do voto em chapa completa, mas o Sr. Presidente lembrou que a matéria 
deveria ser tratada em Várias ou no item “A Voz do Conselheiro”.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Marcelo Moraes Barros de Campos –  Pediu informações a respeito de 
terem,  ou  não,  sido  entabuladas,  entre  a  Diretoria  do  Clube e  qualquer 
entidade pública ou privada do município de Suzano/SP, conversações a 
respeito,  ou  efetivação  de  qualquer  contrato  ou  convênio  envolvendo 
atividades esportivas e, se positivo, que esse documento seja enviado para 
conhecimento  do  Conselho.  Fundamentou  seu  pedido  em  notícias 
veiculadas  em  jornais  de  grande  circulação  do  Estado,  que  envolveria 
obrigações  por  parte  do  Clube,  de  um  montante  de  R$180.000,00. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  –  Disse  que  desde  que  foi  eleito 
Conselheiro  pela  primeira  vez,  em  1976,  se  recorda  que  acirradas 
discussões existiram a  respeito  da  legalidade,  ou  não,  de  inscrições de 
candidatos à Presidência, tanto da Diretoria, como do Conselho, e todas as 
vezes  essas  questões  eram  resolvidas  de  forma  que  as  candidaturas 
pudessem ser efetivadas. Lamentou ter  que submeter aos Conselheiros, 
hoje, questão relacionada à Vice-Presidência da Diretoria. Esclareceu que 
no quadro do Conselho Deliberativo existem três grupos de Conselheiros: A 
(Veteranos), B (Sócios há mais de 10 anos) e Efetivos (ex-Presidentes da 
Diretoria e do Conselho Deliberativo). Referiu-se, também, a uma categoria 
de Conselheiros interinos, ou que ocupam cargos transitórios, que seriam 
os Suplentes da categoria A, ou da categoria B. Referiu-se, ainda, a casos 
recentes,  em 1995,  quando da reeleição do  Conselheiro  Arlindo Virgílio 
Machado Moura,  bem como da reeleição do Conselheiro  Cezar Roberto 
Leão Granieri, em 1998. Disse que em ambas ocasiões foram questionadas 
as legalidades dessas candidaturas. E que o Conselheiro José Manssur, 
relator  desses  dois  questionamentos,  integrando  a  Comissão  Jurídica, 
sustentou que se tratava de Conselheiros Efetivos. Infelizmente, atualmente 
existe um outro dilema, ou seja, o caso da Vice-Presidência. Observou que 
não  questionava  os  méritos,  inclusive  reconhecia  a  nobre  pessoa  do 
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ocupante deste cargo. Contudo, ele não se encontra em nenhuma das três 
categorias:  A,  B,  tampouco  da  categoria  de  efetivos,  privativa  dos  ex-
Presidentes. Entendendo que a vacância deste cargo deva ser declarada, 
requereu  que  a  matéria  seja  submetida  à  manifestação  da  Comissão 
Jurídica, tendo o plenário aprovado o encaminhamento.

Severiano Atanes Netto – Em nome de um grande número de Associados, 
e também de Conselheiros, propôs que a Mesa do Conselho indique uma 
comissão  para  estudar  a  possibilidade  de  mudança  do  atual  sistema 
eleitoral,  de  forma  que  venha  à  discussão,  amplamente,  assunto  tão 
controvertido.  Disse  acreditar  que se  pode entender  os  sócios  poderem 
votar em apenas um candidato para ser seu representante no Conselho, ou 
em um número de candidatos correspondente a 5, a 10, 50% do número de 
vagas,  ou  até  em  um  número  que  corresponda  a  100%  das  vagas. 
Ponderou que é difícil entender que não havendo votação proporcional por 
chapa, com quociente eleitoral,  o Associado possa votar em um número 
maior de candidatos que o de vagas existentes. Finalmente, em que pese a 
sua alegria e sua gratidão aos companheiros e responsáveis pela última 
eleição, acreditava que a possível mudança do atual sistema eleitoral será 
um  passo  importante,  em  termos  de  um  Conselho  cada  vez  mais 
independente. Aprovado o encaminhamento da matéria à Presidência do 
Conselho Deliberativo.

Luiz Eduardo Fernandes – Referiu-se à polêmica frase proferida por Pelé: 
"o povo brasileiro não sabe votar". Disse que neste momento histórico da 
vida centenária do Esporte Clube Pinheiros, em que, pela primeira vez na 
história do Clube uma chapa foi 100% eleita, numa verdadeira revolução 
pelo voto, sentia-se na obrigação de dizer em alto e bom tom, e com muito 
orgulho, que o povo brasileiro sabe votar. Parabenizou o povo pinheirense e 
o  Clube,  desejando  que  Deus  ilumine  a  nova composição  do Conselho 
Deliberativo, para que saiba honrar o cheque em branco que o eleitorado 
pinheirense lhe outorgou. Com relação à admissão nas piscinas, a exemplo 
do que já é possível nas portarias, solicitou que o Associado seja avisado 
do vencimento do exame médico no acesso às piscinas, porque com o fim 
da Ficha Médica o controle digital  surpreende o freqüentador quando do 
vencimento do exame. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 485ª reunião ordinária,  realizada no 
dia 29 de abril de 2002.

Presidente em exercício – Submeteu ao plenário pedido dos Conselheiros 
Sérgio  Vergueiro  e  Claudio  Damasceno  Junior,  no  sentido  de  que 
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constasse da Ata a íntegra dos respectivos pronunciamentos no item 3 da 
Ordem  do  Dia  (prestação  de  contas/2001).  Não  havendo  contestação, 
declarou a Ata aprovada, com a retificação supra.

Item 3 - 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 2002/2004

Presidente em exercício – Em virtude de ser candidato à Vice-Presidência 
do Conselho, declarou-se impedido de continuar na Presidência Submeteu 
ao plenário  o  nome do  Conselheiro  José Edmur  Vianna Coutinho,  para 
ocupar a Presidência, a Primeira Secretária Dulce Arena Avancini para a 
Vice-Presidência,  e  os  Conselheiros  Waldemar  Antonaccio  Junior  e 
Alexandre  Barradas  de  Oliveira,  respectivamente  para  as  Primeira  e 
Segunda Secretarias “ad hoc”. Aprovado. 

Presidente “ad hoc” (José Edmur Vianna Coutinho) – Conforme prevê o 
Art. 17 do Regimento das Eleições Realizadas no Conselho Deliberativo, 
submeteu  ao  plenário  e  foram  acolhidos  os  nomes  dos  seguintes 
Conselheiros para fazerem parte das Mesas Receptoras de votos: URNA 
Nº 1 - Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo: Célio Cássio 
dos  Santos,  URNA  Nº  2  -  Membros  da  Comissão  Permanente  de 
Sindicância: Alcides Augusto Junior, URNA Nº 3 - Presidente da Comissão 
Permanente  Financeira:  Cláudio  Doval,  URNA  Nº  4  -  Presidente  da 
Comissão Permanente Jurídica: Gil Vicente de Azevedo Sodré, URNA Nº 5 
- Presidente da Comissão Permanente de Obras: Mônica Lima Carvalho, 
URNA Nº 6 - Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Higiene: 
Vicente  Mandia,  URNA Nº  7  -  Presidente  da  Comissão Permanente  de 
Esportes:  Luiz  Eduardo do  Amaral  Cardia,  URNA Nº  8  -  Presidente  da 
Comissão Permanente de Veteranos: Ana Paula Barreiros Araújo e Antonio 
Carlos Marini Teixeira. Pediu que referidos Conselheiros assumissem seus 
lugares e exibissem as urnas vazias ao plenário, lacrando-as em seguida, o 
que  foi  feito.  Desde  logo,  propôs  e  foi  aprovado  que  a  Comissão  de 
Apuração fosse constituída pelos mesmos Conselheiros, sob a presidência 
do Conselheiro Vicente Mandia. Esclareceu a respeito das atribuições da 
Comissão e informou que a Chapa Mobilização Pinheirense abriu mão da 
indicação de fiscal para o pleito.
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-

-

-

Passou-se à votação, votando inicialmente os Conselheiros que tinham pedido 
preferência.
Durante  o  processo  de  votação  o  Sr.  Presidente  prestou  esclarecimentos 
específicos.
Encerrada a votação, passou-se à apuração dos votos. 

Presidente da Comissão de Apuração (Vicente Mandia) – A pedido do 
Sr.  Presidente,  proclamou os resultados apurados,  a saber:  Urna nº 01: 
Presidência  e  Vice-Presidência  do  Conselho  Deliberativo  –  Chapa 
Mobilização Pinheirense:  151 votos,  em branco:  031 votos e nulos:  018 
votos;  Urna nº 02: Membros da Comissão Permanente de Sindicância – 
Chapa Mobilização Pinheirense: 149 votos, em branco: 033 votos e nulos: 
018  votos;  Urna  nº  03:  Presidência  da  Comissão  Financeira  -  Chapa 
Mobilização Pinheirense:  144 votos,  em branco:  037 votos e nulos:  019 
votos;  Urna nº 04: Presidência da Comissão Jurídica - Chapa Mobilização 
Pinheirense: 143 votos, em branco: 038 votos e nulos: 019 votos; Urna nº 
05: Presidência da Comissão de Obras - Chapa Mobilização Pinheirense: 
138  votos,  em  branco:  042  votos  e  nulos:  020  votos;  Urna  nº  06: 
Presidência  da  Comissão  de  Saúde  e  Higiene  -  Chapa  Mobilização 
Pinheirense: 141 votos, em branco: 038 votos e nulos: 021 votos; Urna nº 
07: Presidência da Comissão de Esportes - Chapa Mobilização Pinheirense: 
149  votos,  em  branco:  033  votos  e  nulos:  018  votos;  Urna  nº  08: 
Presidência da Comissão de Veteranos - Chapa Mobilização Pinheirense: 
148  votos,  em  branco:  034  votos  e  nulos:  018  votos;  totalizando  200 
Conselheiros  votantes.  Retornou a  condução dos  trabalhos ao  Dr.  José 
Edmur Vianna Coutinho.

Presidente “ad hoc” – Agradeceu a colaboração prestada pelos Membros 
da Comissão de Apuração. Declarou eleitos,  para a gestão 2002/2004, os 
Conselheiros inscritos pela Chapa Mobilização Pinheirense, sendo: Sergio 
Lazzarini  e  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  respectivamente  para  os 
cargos  de  Presidente  e  Vice-Presidente  do  Conselho  Deliberativo;  José 
Roberto  Coutinho  de  Arruda,  Antonio  Toloza  de  Oliveira  e  Costa  Filho, 
Ivanilce  Simeão  Cappellano,  Anamaria  Andrade  Damasceno  e José 
Roberto  Pacheco  França,  Membros  da  Comissão  Permanente  de 
Sindicância;  Claudio  Damasceno  Junior,  Presidente  da  Comissão 
Permanente  Financeira;  Francisco  Carlos  Collet  e  Silva,  Presidente  da 
Comissão  Permanente  Jurídica;  Luiz  Roberto  Martinez,  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;  Edgard  Ozon, 
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Presidente da Comissão Permanente de Veteranos,  empossando-os nos 
respectivos  cargos  e  convidando-os  para  assinar  o  Termo  de  Posse 
respectivo.  Convidou os  Drs.  Sergio  Lazzarini  e  Paulo  Cesar  de  Arruda 
Castanho para assumir a Mesa, transmitindo a Presidência ao primeiro.

Presidente  Sergio  Lazzarini  –  Nomeou  os  Conselheiros  Dulce  Arena 
Avancini  e  José  Paulo  de  Camargo  Mello,  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. Depois, ocupando a tribuna, assim se pronunciou: “Excelentíssimos 
Srs.  Conselheiros do Esporte Clube Pinheiros, Exmos. Srs.  Conselheiros 
Membros da Mesa, Exmo. Sr. Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil, 
demais  Diretores,  Senhoras  e  Senhores  que  nos  honram  com  sua 
presença. Honra-nos o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros 
com a recondução à sua Mesa por mais um biênio.  É significativa essa 
recondução, considerando o recente pleito sem precedentes na história de 
nosso  Clube,  com  a  eleição  da  integralidade  dos  Membros  que 
compuseram a Chapa de oposição à Diretoria. O resultado dessa eleição 
impõe a  todos o  dever  de  uma profunda reflexão acerca  da  expressiva 
vontade manifestada pelo Associado e uma grande responsabilidade para 
os eleitos, que certamente serão cobrados no exercício de suas relevantes 
funções. Aos companheiros que juntamente conosco abraçaram a causa da 
“Mobilização  Pinheirense”,  nossa  recomendação  de  muita  humildade  e 
serenidade  na  condução  de  seus  mandatos.  Sem  personalismos  ou 
exorbitantes  euforias,  jamais  olvidando  os  interesses  maiores  de  nosso 
Clube.  Nosso  devido  respeito  aos  derrotados,  que não  são  nem nunca 
foram nossos inimigos, mas apenas adversários que também fazem parte 
deste seleto e centenário Clube paulistano. Que a vontade dos Associados, 
democraticamente manifestada nas urnas, sirva de alerta e seja a grande 
conselheira: humildade e respeito aos vencidos, sem abrir mão dos firmes 
princípios e idéias defendidos pelos vencedores. Também é importante que 
se reflita acerca de algumas distorções do atual sistema eleitoral de nosso 
Clube, que não têm permitido uma participação proporcional daqueles que 
se candidatam ao Conselho Deliberativo.  Como aqui  já  foi  enfatizado,  é 
hora  de  repensarmos  o  nosso  sistema  eleitoral,  tornando-o,  dentro  dos 
princípios democráticos, o mais representativo possível. A toda Diretoria do 
Esporte  Clube  Pinheiros,  representada  por  seu  Presidente,  desejamos 
consignar nossa posição – clara e transparente – de tudo fazermos para o 
bem  de  nosso  Clube.  Sabem  todos  os  presentes,  que  nossa  posição 
pessoal é pública e notória contrária à maneira como são conduzidos os 
destinos de nosso Clube pela atual Diretoria. Tal circunstância, todavia, não 
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elide  a  consciência  que  temos  da  repartição  de  nossas  funções.  Não 
ignoramos  que  Presidente  da  Diretoria  e  do  Conselho  Deliberativo  – 
conquanto  adversários  no  campo  político  –  devem  preservar  nossas 
Instituições, com independência e com harmonia. Não desconhecemos que 
ao Presidente da Diretoria  são outorgados poderes de gestão de nosso 
Clube,  mas  também  não  ignoramos  que  nosso  Estatuto  e  nossos 
Regimentos  outorgam  ao  Conselho  Deliberativo  e  ao  Conselho  Fiscal 
atribuições  privativas,  extremamente  relevantes  e  que  devem  ser 
respeitadas pela Diretoria. A independência estatutariamente prevista para 
esses  três  Órgãos  visa  preservar  o  equilíbrio  necessário  a  uma 
administração  participante,  sadia  e  democrática,  de  acordo  com  as 
melhores  finalidades  sociais.  Como  Conselheiros  não  abrimos  mão  de 
nenhuma das atribuições de discutir, votar, aprovar ou não aprovar, aquilo 
que o Associado deseja ou não deseja para o Clube e que se insere na 
competência  privativa  do  Conselho  Deliberativo.  Não  abrimos  mão  do 
Conselho Deliberativo exercer sua sagrada competência de discutir e votar 
se, efetivamente, é desejo do Associado construir ou não, com seu dinheiro, 
uma  unidade  filial  em  outro  local  qualquer,  fora  de  nossa  Sede.  Não 
abrimos mão da prerrogativa de discutir e votar se devemos vender novos 
títulos sociais e dispender nossos recursos financeiros na construção em 
outro Município de filial  de nosso Clube com raias de “esportes hípicos, 
náuticos  como  remo,  canoagem  e  iatismo,  estande  de  tiro”.  É  nosso 
compromisso público preservar a independência e autonomia dos Órgãos 
Institucionais de nosso Clube, Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal,  que deverão se conduzir  de forma harmônica, mas que todas as 
decisões sejam tomadas pela vontade da maioria e não por apenas um 
pequeno  grupo  de  pessoas.  De  outro  lado,  Senhores  Conselheiros, 
Diretores, Diretores Adjuntos, Assessores e Presidente da Diretoria, eleitos 
e  não  eleitos:  encerrado  o  embate  eleitoral,  guardadas  as  naturais 
adversidades  e  discussão  de  idéias,  desejamos  consignar  com  toda 
clareza, nossa disposição de levar esta Entidade a paz necessária. Nossa 
disposição é que as rusgas do passado sejam apagadas e que doravante o 
relacionamento entre Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria se 
faça de forma elegante e respeitosa. Se, efetivamente, for do interesse da 
Diretoria  alcançar  a  paz,  apresentamos  desde  já  os  instrumentos 
necessários ao seu alcance e que podem ser resumidos no seguinte:

• A  PAZ através  da  tomada  de  decisões  em  absoluto  respeito  às 
competências privativas do Conselho Deliberativo, que não se furtará a 
discutir,  apreciar  e  votar  toda  e  qualquer  matéria  de  interesse  do 
Associado;
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• A  PAZ pela  divulgação  aos  Associados  das  relevantes  atividades 
exercidas pelos Conselheiros, através de informativos oficiais do Clube;

• A  PAZ com  a  apresentação  transparente  da  aplicação  do  dinheiro 
arrecadado  dos  Sócios,  com  periódica  prestação  de  contas, 
especialmente, com a publicação de balancetes mensais na Revista do 
Esporte Clube Pinheiros;

• A  PAZ com  a  não  modificação  institucional  de  nosso  patrimônio 
imobiliário,  cultural,  esportivo  e  recreativo,  sem  prévia  e  exaustiva 
discussão da matéria perante o Conselho Deliberativo.

Se  essas  premissas  fundamentais  foram  reciprocamente  aceitas,  com 
demonstração  de  respeito  à  vontade  do  Associado,  a  ambicionada  paz 
estará mais perto do que se pensa

BASTARÁ, PARA TANTO, UM SIMPLES GESTO E A PORTA ESTARÁ 
ABERTA. 

Muito  obrigado.  (Palmas)”.  Em  nome  dos  Associados,  agradeceu  a 
presença de todos e desculpou-se pelo atraso e demora da sessão, dando 
por encerrados os trabalhos e convidando os presentes para participar do 
coquetel, que seria em seguida oferecido.

Item 4 - Várias.
Tarcísio de Barros Bandeira (pronunciamento apresentado por escrito) 
–  “O dia de hoje não se presta a pronunciamentos, mas existem dois que 
têm prazo, motivo pelo qual me sinto obrigado a fazê-los. 1º Reitero meus 
pedidos  anteriores  que  se  explorem  os  resultados  desta  eleição  para 
determinar  a  influência  das  chapas  e  do  voto  de  chapa  completa  na 
composição do Conselho. 2º Recebi o relatório do Fórum Pinheiros Futuro 
que  na  sua  pág  2  penúltima  linha  diz  que:  “MOSTROU  UM 
DIRECIONAMENTO A SER SEGUIDO...”  observação que não concordo 
pois considero que o Fórum foi amplamente direcionado, não servindo de 
respaldo a qualquer pré-aprovação.”.
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Encerramento da reunião: 24h10.

Obs: Esta ata  foi  integralmente  aprovada na 487ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 24 de junho de 2002.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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