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ATA DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA,  EM SESSÃO PERMANENTE COM INÍCIO NO DIA 28 DE 
ABRIL E TÉRMINO NO DIA 08 DE MAIO DE 2003.

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

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

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
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 –  Informou  que  a  Diretoria  enviou  ofício  comunicando  que  os  Conselheiros  Roberto 
Gasparini e José Terra Valverde solicitaram demissão dos cargos de Diretor Financeiro e Diretor Adjunto 
de Planejamento,  respectivamente,  sendo,  desde logo,  reintegrados  ao  Conselho  Deliberativo,  bem 
como que a Diretoria Financeira ficaria a cargo do Conselheiro Paulo Palo, devendo ser desconsiderado 
o seu pedido de demissão anterior.  Comunicou, também, que não seria possível votar as atas das duas 
reuniões anteriores,  pois  além do curto  espaço de  tempo entre as  últimas  convocações houve um 
feriado.  Tendo em vista  que os  trabalhos  de  votação são  demorados,  submeteu ao  plenário  e  foi 
aprovada  proposta  no  sentido  de  que  não  fossem  apreciados  o  Expediente  e  o  item  A  Voz  do 
Conselheiro. 

4) ORDEM DO DIA

Item 3 - Eleição  do  Presidente  e  do  Vice-Presidente  da  Diretoria  e  dos  Membros  do 
Conselho Fiscal, para o biênio 2003/2005.

Presidente - Antes de tratar dessa matéria, fez algumas considerações, inicialmente referindo-se aos 
expedientes entregues na entrada da reunião, o primeiro, um recurso contra o não acolhimento de uma 
chapa para o Conselho Fiscal, em razão de ter-se entendido que faltaria a um dos membros o requisito 
de mais de 5 anos de Sócio do Clube. Essa decisão da Presidência do Conselho em exercício foi sujeita a 
um recurso, submetido ao parecer da Comissão Jurídica, distribuído somente hoje, porque a convocação 
desta reunião já havia sido entregue.  No final da tarde do último sábado, a Secretaria do Conselho 
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protocolou outro expediente, de impugnação de candidatos ao Conselho Fiscal pela Chapa Mobilização 
Pinheirense,  de  iniciativa  do  Conselheiro  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro,  sustentando  a 
inelegibilidade de dois membros da chapa inscrita. Esta impugnação, como feita depois das 17 horas, 
aproximadamente, 17h30min do sábado à tarde, só chegou ao conhecimento da Presidência ontem, 
domingo, e, obviamente, as formalidades necessárias só puderam ser adotadas hoje, primeiro dia útil. E, 
ao tomar conhecimento dessa impugnação, a primeira providência que deveria ser tomada e que não 
pôde ser tomada, seria ouvir a Comissão Jurídica.   Disse imaginar que não seria conveniente, nem 
oportuno,  exigir  demais  da Comissão Jurídica  que apreciasse a  matéria  de afogadilho,  nesta noite, 
verbalmente,  sem possibilidade de analisar  todos os termos dessa impugnação. Assim,  consultou o 
Regimento das Eleições Realizadas no Conselho Deliberativo, que em seu Art. 6º estabelece: as chapas 
registradas  poderão  ser  impugnadas  por  qualquer  Conselheiro,  desde  que tais  impugnações  sejam 
formuladas e justificadas por escrito até 24 horas antes do pleito, perante o Presidente do Conselho 
Deliberativo. Esta impugnação foi feita com o regular protocolo na Secretaria do Conselho. Isso quer 
dizer que ela deveria ser aceita e o foi.  Acontece que estamos diante de uma situação inusitada. Creio 
que pela primeira vez o ineditismo da situação se apresenta quando as duas chapas que se inscreveram 
para concorrer ao Conselho Fiscal foram impugnadas, e com fundamentos jurídicos que precisam ser 
apreciados e analisados pela Comissão Jurídica. O parágrafo único do mesmo Art. 6º do Regimento das 
Eleições, diz: caberá ao Conselho deliberar sobre a impugnação antes do início da votação, e sendo esta 
acolhida, a realização das eleições será suspensa pelo prazo de 72 horas, considerando-se nesse caso o 
Conselho funcionando em reunião permanente, nos termos do §2º do Art. 72, dos Estatutos do Esporte 
Clube Pinheiros. A Mesa entende que é de grande relevância a matéria e é de todo conveniente que se 
observem os prazos e a possibilidade da Comissão Jurídica se manifestar a respeito.  Então, a Mesa do 
Conselho pretende submeter aos Conselheiros o fracionamento das eleições de hoje, tendo em vista a 
alta relevância da matéria, e para que não haja prejuízos, de tal sorte que a eleição para o Conselho 
Fiscal  seja  adiada  para  outra  data,  a  fim de  que a  Comissão  Jurídica  se  manifeste  a  respeito  da 
impugnação, e que o recurso apresentado também contra a impugnação anterior aguarde para decisões 
conjuntas numa mesma sessão. Como o Regimento fala em 72 horas e o Estatuto permite no §2º do 
Art.  72,  e  por  entender  que a  questão  é  relevante,  essas  72  horas  poderão  até  ser  prorrogadas, 
mantendo-se o Conselho em Sessão Permanente. Como a 72 horas desta data estaremos na véspera de 
um feriado prolongado, muitos Conselheiros solicitaram que nada seja marcado, até porque não temos a 
disponibilidade do recinto deste Auditório para realizarmos outra reunião. Consultando a Diretoria, o 
Presidente  da  Comissão  Jurídica  e  vários  Conselheiros,  a  Mesa  propõe ao  Conselho  Deliberativo  o 
adiamento da eleição, apenas para os cargos do Conselho Fiscal,  e já ficando marcada, em sessão 
permanente, sua realização no próximo dia 08/05/2003. Então, se o plenário e o Presidente da Comissão 
Jurídica  concordarem,  adiaríamos  a  sessão  de  hoje,  independentemente  do  parecer  judicioso  da 
Comissão Jurídica, considerando o inusitado das duas impugnações e os fundamentos apresentados. É o 
que submeteria ao Plenário, abrir uma exceção de tal forma que até o dia 07 de maio, véspera do dia 08 
de maio, as duas chapas inscritas pudessem, portanto uma faculdade, não uma obrigação, substituir 
seus  membros,  quer  sejam os  impugnados,  quer  os  não  impugnados.  Pediu  que  o  Presidente  da 
Comissão  Jurídica  se  manifestasse  sobre  se  concordaria  que  essa  decisão  fosse  adotada,  sem 
desautorizar ou criar um precedente acerca do parecer judicioso manifestado.

Francisco Carlos Collet e Silva – Pronunciou-se no sentido de que a Comissão Jurídica, agora ciente 
da situação difícil, ante a impugnação das duas chapas ao Conselho Fiscal, reuniu-se rapidamente agora, 
e resolveu encampar totalmente a proposta do Sr. Presidente do Conselho, apenas observando que a 
possibilidade de substituição não poderia se constituir em um precedente, como sempre foi levado em 
consideração de acordo com o Estatuto. Seria uma situação excepcional, adotada pelo Conselho visando 
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à tranqüilidade das eleições. Isto é, nas próximas eleições continuarão sendo exigidos os prazos para 
impugnação, os prazos para substituição e tudo o mais. 

Presidente – Perguntado, esclareceu ao Conselheiro Hugo Nivaldo Nápoli que o adiamento da eleição 
só facultaria a substituição se assim as chapas achassem conveniente e oportuno. Se, porventura, os 
atuais impugnados entendessem que não deveriam ser substituídos, seria feita a eleição e a deliberação 
do Conselho na sessão do próximo dia 08, mantendo, se for o caso, ou não mantendo as candidaturas. 
Não haveria nenhuma obrigação ou imposição de substituição. Seria uma mera faculdade. Submeteu à 
votação a proposta da Mesa do Conselho,  subscrita pelo Presidente da Comissão Jurídica,  tendo o 
plenário tomado a seguinte

Deliberação:
- aprovar a  proposição apresentada pela Mesa com fundamento no disposto no §2º, do Art. 72, do 
Estatuto Social combinado com o Parágrafo Único, do Art. 6º, do Regimento das Eleições Realizadas no 
Conselho Deliberativo, no sentido de transformar a reunião em sessão permanente, designando o dia 08 
de maio de 2003 para a eleição do Conselho Fiscal para o biênio 2003/2005;
- facultar, por unanimidade de votos, às chapas inscritas para concorrer ao Conselho Fiscal para o biênio 
2003/2005, excepcionalmente, a substituição de candidatos impugnados ou o remanejamento de nomes 
entre os candidatos a Membros Efetivos e Suplentes, formando nova chapa, que poderá ser apresentada 
até às 18 horas do dia 07 de maio de 2003.

Presidente – Prosseguindo, passou à eleição da Diretoria para o biênio 2003/2005. Nos termos do 
Regimento  das  Eleições  Realizadas  no  Conselho Deliberativo,  submeteu ao  plenário  e  foi  aprovada 
proposta no sentido de que presidisse o processo eleitoral o Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques que, desde logo, assumiu a presidência dos trabalhos.

Presidente (João Benedicto de Azevedo Marques) – Agradeceu ao plenário pela deferência e 
pediu que os telefones celulares fossem desligados.  Lembrou frase dita pelo seu falecido pai, Dr. Plínio 
de Azevedo Marques,  que lhe serviu de lição e que entendia caracterizava muito o momento que o 
Conselho estava vivendo com a sábia decisão do Presidente Sergio Lazzarini, no sentido de que neste 
Clube, ele não tinha inimigos políticos. Ele só tinha e poderia ter adversários políticos, já que o Clube era 
uma grande família, em que as pessoas poderiam seguir diferentes propostas, em razão de convicções 
ou de programas.  Mas nunca em razão de inimizade. Disse que foi  o  que mostrou seu pai,  como 
Conselheiro, e que tem sido o seu exemplo, que seguiu e que norteou a decisão do Sr. Presidente.

Cantídio Salvador Filardi (questão de ordem) – Lembrou que, presidindo a eleição, o Sr. Presidente 
aplicava as decisões que o Conselho tomou, e que deveriam ser suas.

Presidente – Respondeu que estava assumindo a Presidência a partir  do processo de votação. As 
questões anteriores já tinham sido decididas pela Mesa e acatadas pelo Conselho, contando com o seu 
integral  apoio  e  a  sua  integral  concordância.  Tendo  o  Conselheiro  Cantídio  insistido,  afirmou  que 
ratificava a decisão tomada, até porque sempre se disse que, na interpretação do Direito, antes de tudo, 
e acima de tudo, deve-se ter bom senso. E a decisão adotada foi uma decisão de justiça, de bom senso, 
e  por  isso  que  a  ratificou.  Prosseguindo,  prestou  detalhados  esclarecimentos  sobre  a  votação. 
Comunicou os nomes dos Conselheiros que,  por solicitação da Mesa,  foram indicados pelas chapas 
concorrentes  para  compor  a  Mesa  Receptora  de  votos,  a  saber: Chapa  Mobilização  Pinheirense: 
Anamaria Andrade Damasceno e Alexandre Barradas de Oliveira; Chapa Pinheiros Sempre: Laerte Leite 
Cordeiro e Mário de Britto Pereira.  Depois que a Comissão exibiu a urna vazia, relacionou os nomes dos 
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Conselheiros que haviam pedido preferência,  Ralph Jordan, Roberto Luiz Pinto e Silva, Osmar Rocha, 
Mário Lima Cardoso, Nelly Mourão Netto,  Décio Cecílio  da Silva,  Cláudio Borba Vita,  Anna Maria da 
Carvalheira Baur, Adhemar Domingues, Walter da Silva Bacelar de Barros, Hugo Hermínio Leber, Leon 
Majer, Cláudio Regina e Maria Lúcia Mazzei de Alencar. Antes de iniciar o processo de votação, fez 
questão de transmitir manifestação que o Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura pretendia fazer no 
item Várias, lembrando do estado de saúde extremamente delicado do Presidente da Diretoria Sérgio 
Fuchs Calil, que se encontrava na UTI do INCOR, solicitando que todos, independentemente de posições 
políticas ou religiosas, se unissem em orações para abreviar o sofrimento pelo qual o Sr. Presidente 
estava passando. Anunciou o início da votação, tendo primeiro sido atendidas as preferências.

- Realizou-se  o  processo  de  votação,  tendo  o  Sr.  Presidente  registrado  que  o 
Conselheiro Fernando Pimenta de Azevedo Sodré assinou a lista de presença e 
não votou.

Presidente – Encerrada a votação, informou que assinaram a lista de presença 211 Conselheiros. Nos 
termos do Art. 21 do Regimento Eleitoral,  colocou  ao plenário os nomes dos Conselheiros indicados 
pelas chapas para integrar a Comissão de Apuração, a saber: Chapa Mobilização Pinheirense - Anamaria 
Andrade Damasceno e Hércules José Mônaco, Chapa Pinheiros Sempre - Achiles Roberto Miglioli e Laerte 
Leite  Cordeiro  e,  nos  termos  do  Art.  22  do  mesmo  Regimento,  foram  indicados  os  seguintes 
Conselheiros para fiscalizar o processo de votação: Chapa Mobilização Pinheirense: Alexandre Barradas 
de Oliveira,  Luiz  Eduardo do Amaral  Cardia  e  José Luiz  Toloza de  Oliveira  Costa;  Chapa Pinheiros 
Sempre: Eduardo Ribas Oliveira Machado, Carlos Alexandre Brazolin e Diego Mendes Castro. 

- Realizou-se o processo de apuração.

Presidente – Convidou o Presidente Sergio Lazzarini e a Mesa para reassumirem seus postos, a fim de 
lhes transmitir o Mapa de Apuração dos Resultados.

Presidente  (Sergio  Lazzarini)  – reassumindo  a  presidência,  de  posse  do  Mapa,  informou  os 
resultados apurados, a saber:

Chapa Pinheiros Sempre: 062 votos
Chapa Mobilização Pinheirense: 138 votos
Em branco: 007 votos
Nulos: 002 votos
Total: 209 votantes

Presidente (Sergio Lazzarini) –  Proclamou eleitos os Conselheiros Antonio de Alcântara Machado 
Rudge e Edgard Ozon, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Diretoria  do Esporte Clube 
Pinheiros no biênio 2003/2005.

Antonio de Alcântara Machado Rudge – “Senhor Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Sérgio 
Lazzarini, Senhores membros da Mesa; Senhor Presidente da Diretoria em exercício, Senhores Diretores 
aqui presentes, Senhores Conselheiros, Senhoras e Senhores Associados que nos dão a honra da sua 
presença. Eu vou ser rápido, porque parece que o Clube vive um momento difícil, um problema que 
nenhum de nós gostaria que acontecesse, mas que está acontecendo, infelizmente, com a saúde do 
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atual Presidente, e só me cabe desejar que ele se restabeleça o mais depressa possível. (Palmas) Aos 
Senhores,  que me prestigiaram com o seu voto,  aos inúmeros associados  que por  demonstrações 
espontâneas,  ao  meu  querido  Presidente,  Dr.  Sérgio  Lazzarini,  amigo  de  todas  as  horas,  aos 
Conselheiros que acharam a outra alternativa quem sabe mais viável, o meu respeito também. Ao meu 
adversário, Waldir, ao candidato a Vice-Presidente, o Nilson Iasi, também a minha consideração; eu 
queria dizer aos Senhores o seguinte: Agora começou a fase mais difícil,  porque nós tivemos uma 
campanha parece-me em nível alto, em que as chapas se respeitaram, cada um trabalhando da melhor 
maneira possível,  tentando atrair votos com os seus programas. Mas, parece-me que a nossa atual 
missão é uma missão muito grande, para um punhado pequeno de gente. Eu necessito, eu acho que 
mais do que eu, o próprio Clube Pinheiros precisa da colaboração de todos vocês. O seu apoio, o seu 
entusiasmo não podem se refletir somente nesta noite. Nós vamos começar agora, no mês de maio, um 
período de dois anos, e provavelmente serão dois anos difíceis, em que há necessidade que vocês 
colaborem, há necessidade que vocês participem, não só como Diretores, Conselheiros, mas trazendo a 
nós os anseios do corpo associativo, assim nos ajudando e nos criticando, indo trabalhar. Nós vamos 
estar, esta Presidência, a Vice-Presidência com certeza, o Ozon, os meus Diretores vão estar de portas 
abertas.  Mas  há  absoluta  necessidade  da  colaboração  de  vocês.  O  nosso  sucesso  depende 
exclusivamente do entusiasmo que vocês estão demonstrando nesta noite, em um trabalho que vamos 
executar durante esses dois anos. Então, minha gente, muito obrigado, estou sensibilizado, Não tenho 
palavras para  agradecer o  apoio  que eu recebi  de vocês todos.  O respeito  que eu tive dos meus 
adversários. Mas o importante é que vamos nos unir. Vamos voltar ao Pinheiros ao que era (Palmas), o 
paradigma dos clubes do Brasil e da América do Sul, (Palmas) Para isso, a responsabilidade é de todos 
nós. De todos nós. Muito obrigado e muito boa noite. (Palmas). O orador é cumprimentado)”.

Presidente – Antes de encerrar a reunião, fez um agradecimento especial, mais uma vez, ao Dr. João 
Benedicto  de  Azevedo  Marques,  que  com  o  seu  habitual  descortino  conduziu  brilhantemente  os 
trabalhos. Prosseguindo, lembrar no inicio da reunião passada por iniciativa da Mesa havia consignado 
um voto de pronto restabelecimento ao Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil,  que se encontra 
hospitalizado. Portanto, não houve nenhuma omissão. E é nosso desejo firme de que ele se recupere e 
volte ao nosso convívio. E, finalmente, eu queria dar uma mensagem, como Presidente da Mesa do 
Conselho  Deliberativo,  que  já  suportou  derrotas,  que  já  sentiu  vitórias,  e  que,  muitas  vezes, 
compreendido ou mal compreendido, sempre fez ver,  tentou demonstrar que o processo democrático é 
um processo natural de qualquer instituição, e que em processo democrático não existem inimigos, 
apenas adversários  políticos,  de conceitos,  de ideologias.  Quero pedir  aos meus companheiros,  que 
conosco vieram nessa empreitada, que sejam aqueles vencedores com grandeza, que tenham espírito 
público e que compreendam que a vitória de hoje não é motivo nenhum para menosprezo ao adversário. 
Cada um de nós sabe, porque já passou por derrotas, e que hoje experimentam a vitória, mas que isso 
é o processo democrático e que não existe nada que possa ser conceituado como inimizade. Somos 
apenas adversários.   Àqueles que hoje circunstancialmente foram derrotados,  mas que no passado 
recente foram vencedores, a minha mensagem também de que não haja rancores da derrota, porque é 
reconfortante participar do processo democrático, ainda que para ser derrotado. O rancor e o ódio são 
combustíveis que não alimentam os princípios que norteiam o Esporte Clube Pinheiros. E que nós todos, 
unidos a partir de hoje, com este grande passo que foi dado, que nós usemos como combustível a nossa 
amizade, a nossa integração social. Vamos voltar novamente a ter o prazer da convivência, o prazer de 
harmonicamente nos relacionarmos neste Clube, sem nenhum temor de termos sido adversários. Quero 
agradecer, em nome do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros àqueles que foram Diretores, 
alguns Conselheiros, outros não, que se afastaram, mas que deram a sua colaboração para o Clube. 
Com certeza, espero estar transmitindo o que sentem todos. Vocês se dedicaram. Vocês deram de si 
para o Esporte Clube Pinheiros. E hoje terminam uma missão. O Esporte Clube Pinheiros agradece pelo 
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trabalho que vocês fizeram, também. Senhoras e Senhores, é com satisfação que desejo sinceramente 
que hoje seja o grande dia do reinício da harmonia e da paz no Clube Pinheiros.

CONTINUAÇÃO DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA, EM SESSÃO PERMANENTE - 08/05/2003

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

2) MESA DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini 
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretaria: José Paulo de Camargo Mello
Segunda Secretária: Amarílis  Pacheco Orsi

Presidente -  Dando  seqüência  à  reunião  de  28/04/2003,  em  sessão  permanente,  determinou  a 
execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros. 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

Presidente – Em virtude da viagem da Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, submeteu ao plenário que 
o Segundo Secretário José Paulo de Camargo Mello assumisse a Primeira Secretaria, e a Conselheira Amarílis 
Pacheco Orsi a Segunda Secretaria “ad hoc”. Aprovado.

4) ORDEM DO DIA

Item 3 - Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o biênio 2003/2005.

Presidente –  Lembrou que se tratava de uma sessão permanente, com continuação. Portanto, não 
haveria Expediente, nem “A Voz do Conselheiro”, itens da pauta que são normais em uma nova sessão. 
Esta  é  a  continuidade  daquela  sessão  de  segunda-feira.  Entretanto,  reiterou  voto  de  pronto 
restabelecimento do Presidente da Diretoria Sergio Fuchs Calil, que ainda se encontrava hospitalizado. 
Também apresentou proposta de voto de pesar pelo falecimento da Sra. Araci Batiston, mãe da Sra. 
Magali, esposa do Conselheiro Roberto Luiz Pinto e Silva, ocorrido no dia 28 de abril. Subscreveram a 
proposta os Conselheiros Ricardo Coutinho Carvalhal, José Edmur Vianna Coutinho e Antonio José de 
Oliveira  Pádua  Bulgarelli,  bem como o  candidato  ao  Conselho  Fiscal  Carlos  Eduardo  Pinto  e  Silva. 
Aprovado. Prosseguindo, comunicou que este adiamento foi propício porque, a cada dia que passa, os 
ânimos vão serenando cada vez mais. E num diálogo franco, aberto entre todas as partes interessadas, 
as correntes políticas, acabamos chegando a um consenso. E autorizados pelo Conselho, os candidatos 
que estavam impugnados nas chapas foram substituídos, por ambas as chapas, de tal maneira que 
tornaram prejudicadas as impugnações apresentadas. Ontem à noite, a Comissão Jurídica se reuniu, e à 
vista das substituições procedidas de comum acordo com a retirada daqueles que estavam impugnados, 
de ambas as chapas, a Comissão emitiu um parecer em que os recursos ficaram prejudicados, motivo 
pelo qual não há necessidade de fazer qualquer votação a respeito. Portanto a eleição será realizada 
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com as duas chapas inscritas, não impugnadas, regularmente perfeitas. E, neste sentido, imediatamente 
devolveu a Presidência dos trabalhos a quem preside as eleições, o Conselheiro João Benedicto de 
Azevedo Marques, mantendo os Primeiro e Segundo Secretários na mesa para auxiliá-lo.

Presidente (João Benedicto de Azevedo Marques) –  Prosseguindo no processo de votação, hoje 
para o Conselho Fiscal, relacionou os Conselheiros que pediram preferência na votação: Marcelo Grassi, 
José  Luiz  Toloza Oliveira  Costa,  Gilberto  Affonseca  Rogê Ferreira,  Mário  Lima Cardoso,  Lúcia  Maria 
Nagasawa, Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, Hugo Nivaldo Nápoli, Durval Vieira de Souza Neto, 
Walter da Silva Bacelar de Barros, Sílvia Schuster, Wilson Carvalho, Ricardo Coutinho Carvalhal, Hugo 
Hermínio Leber, Décio Cecílio da Silva, Walter Leonelli, Osmar Rocha, Hugo Nivaldo Nápoli, José Roberto 
de Arruda Loviat, Rubens Catelli, Afonso Lopes Quintana e Célio Cássio dos Santos. Informou que, nos 
termos do Art.  21 do Regimento das Eleições,  ouvidas as chapas concorrentes,  foram indicados os 
seguintes  Conselheiros  para  comporem  a  Comissão  de  Apuração:  Chapa  Mobilização  Pinheirense; 
Anamaria Andrade Damasceno e Hércules José Mônaco, pela Chapa Pinheiros Sempre; Achiles Roberto 
Miglioli e Laerte Leite Cordeiro. 

- Passou-se à votação.

Presidente (João Benedicto de Azevedo Marques) –  Encerrada a votação, informou que tinham 
comparecido 167 Conselheiros. Nos termos do Art. 22 do Regimento Eleitoral, comunicou os nomes dos 
Conselheiros indicados pelas chapas para fiscalizar a apuração, a saber: Chapa Mobilização Pinheirense: 
Augusto  Miranda,  Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia  e  Luiz  Fernando  Pugliesi  Alves  de  Lima;  Chapa 
Pinheiros Sempre: Eduardo Ribas de Oliveira Machado, Carlos Alexandre Brazolin e Diego Mendes Castro.

- Passou-se à apuração.

Presidente  (João  Benedicto  de  Azevedo  Marques)  –  Proclamou  os  resultados  apurados, 
informando que o Conselheiro Marcelo Grassi não havia votado, e que votaram 166 Conselheiros: 

Chapa Pinheiros Sempre: 067 votos
Chapa Mobilização Pinheirense: 099 votos
Total: 166 votantes

Presidente (João Benedicto de Azevedo Marques) –  Devolveu a Presidência dos trabalhos ao 
Presidente do Conselho Sergio Lazzarini. 

Presidente  (Sergio  Lazzarini)  –  Proclamou  eleitos  e  empossados,  para  o  biênio  2003/2005,  e 
convidou para assinarem o Termo de Posse, os candidatos ao Conselho Fiscal pela Chapa Mobilização 
Pinheirense: Membros Efetivos: Roberto Gouveia Quartim, Luiz Bacarin e Carlos Eduardo Pinto e Silva; e 
Membros Suplentes: Adhemar P. C. Camargo Pires, Álvaro Buoro e Antonio Carlos de Oliveira.

- Passa-se à assinatura do Termo de Posse. 

Presidente  –  Agradeceu  a  todos pela  colaboração,  o  espírito  público  e  a  dedicação  para  que se 
realizasse esta reunião com a harmonia e a paz necessárias.  Agradeceu, em especial,  ao Dr.  João 
Benedicto  de  Azevedo  Marques,  que  sempre  discreta  e  anonimamente  trabalha,  mas  com  muita 
eficiência,  o  que  ajudou  muito  para  que  se  chegasse  ao  resultado  de  hoje.  Convidou  todos  para 
comparecerem às solenidade de Posse da Diretoria prevista para o dia 12/05/2003. Acrescentou que 
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todos tivessem a certeza de que hoje já é o segundo passo de uma grande jornada para a formatação 
definitiva da harmonia entre os pinheirenses, e deu por encerrados os trabalhos às 21h37.

***

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  498ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 26 de maio de 2003.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
Esporte Clube Pinheiros Esporte Clube Pinheiros
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