
ATA RESUMIDA DA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO 
DE 2004.

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

2) MESA DIRETORA
Presidência: Sergio Lazzarini, Rubens Catelli e Paulo Cesar de Arruda Castanho
Vice-Presidência: Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  Dulce  Arena  Avancini  e  Luiz 

Eduardo do Amaral Cardia
Primeira Secretaria: Dulce Arena Avancini e Amarilis Pacheco Orsi
Segunda Secretaria: Amarilis  Pacheco  Orsi,  Ivanilce  Simeão  Cappellano  e  Paulo 

Roberto Taglianetti
Terceira Secretaria: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

Presidente – Por se tratar de uma reunião festiva, propôs que não se realizasse o 
Expediente formal, apenas o solene, nem fossem apreciados os itens “A Voz do 
Conselheiro” e Várias.

4) Posse dos Conselheiros Eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada no 
dia 15 de maio de 2004.

Primeira Secretária - A pedido do Sr. Presidente, leu os nomes dos Conselheiros a 
serem empossados, a saber: Grupo A -   Eleitos para mandato de 6 anos, até 2010  : 
Anamaria  Andrade Damasceno,  Apparecido  Teixeira,  Edmundo Comino,  Felippe 
Tayar,  Hugo  Ulbrich  Júnior,  Mário  Marrese,  Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  e 
Vicente Mandia. Grupo B - Eleitos para mandato de 6 anos, até 2010: Afonso Jorge 
Serzedo, Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, Alberto João Domingues Filho, Aldo 
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Malagoli, Analice Cajueiro Fernandes, Anna Rocha LimaNacarato, Antonio Avelino 
Luz Pessoa de Souza, Antonio Moreno Neto, Antonio da Silva Villarinhos, Arnaldo 
Couto de Magalhães Ferraz, Arnaldo dos Santos Nucci, Ayrton Rodrigues Liberado, 
Bruno Minioli,  Carlos Henrique Silva Gordo Pugliesi,  Cenira Gonçalves Cardoso, 
Claudio Alves d´Amorim, Claudio Damasceno Junior, Daniela Botti, Décio Cecílio 
Silva Junior, Edson Minioli, Eduardo Ribas Oliveira Machado, Eloísa Maria Amaro, 
Fernando Silva Xavier Junior, Helmut Peter Schütt, Irene Sinkus Calil, Ivan Gilberto 
Castaldi Filho, Ivanilce Simeão Cappellano, Ivo Kesselring Carotini, João Fernando 
Rossi, Joelmir José Beting, José Luiz Toloza Oliveira Costa, José Manssur, José 
Paulo de Camargo Mello, José Roberto Carneiro Novaes, Kuno Dietmar Frank, Laís 
Helena Pinheiros Lima e Silva, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Luiz Eduardo do 
Amaral  Cardia,  Marcelo  Giordano  Beyruth,  Marcelo  Grassi,  Marcelo  Luís  Del 
Grande Prícoli, Marcos Martins Paulino, Maria Angélica Masagão Prochaska, Maria 
Luiza  Porto  Ferreira  Braga,  Nelson  de  Barros  Pereira  Junior,  Nelson  Keffer 
Marcondes Machado, Névio Carlos Luiz Vito Barattino, Osmar Carecho, Oswaldo 
Fontana  Filho,  Oswaldo  Luiz  Coelho  Martins  Pereira,  Paulo  Eduardo  Vargas 
Machado Sartorelli,  Ricardo Espírito Santo, Rubens Bove, Sérgio Ricardo Spina, 
Waldemar Antonaccio Junior e Zarath Maggiorini de Jesus Glass. Informou que as 
Sras. Maria Lúcia Toledo Collet  e Silva e Wilma de Almeida Gonçalves e o Sr. 
Alcides de Souza Amaral, eleitos para o mandato de 6 anos, até 2010, que também 
tomariam posse nesta reunião, encontram-se licenciados, por motivo de viagem, 
tendo sido convocados os respectivos suplentes.

José  Roberto  Carneiro  Novaes -  Convidado  pelo  Sr.  Presidente,  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.

Sérgio Vergueiro –  A convite do Sr. Presidente, saudou os Conselheiros recém-
eleitos, em nome do Conselho Deliberativo, dizendo o seguinte: “Nós acabamos de 
presenciar o juramento do Conselheiro que se empossa nesta Casa. E podemos 
pensar um pouco sobre a profundidade deste gesto, no simbolismo em que é tão 
rico o nosso Esporte Clube Pinheiros. Nós pedimos aos Associados, quando nos 
candidatos  a  Conselheiros  do  Esporte  Clube  Pinheiros,  que  nos  deleguem  os 
destinos deste Clube, que eu aprendi de um ilustre ex-Presidente desta Casa, o Dr. 
José Edmur Vianna Coutinho, que o Estatuto do Esporte Clube Pinheiros delega ao 
Conselho Deliberativo toda a autoridade sobre todos os assuntos do Esporte Clube 
Pinheiros, à exceção de dois casos. Um, é a Assembléia Geral dos Associados que 
elege os seus representantes. Ela acabou de ocorrer e nós estamos acabando de 
receber  um  terço  renovado  da  nossa  Casa.  E  o  outro  caso  seria,  o  que  nós 
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esperamos  que  jamais  aconteça,  decidir  sobre  a  extinção  do  Esporte  Clube 
Pinheiros, que sabiamente prevê no seu Estatuto que todos os seus bens materiais 
irão para sociedades de benemerência. Portanto, nós podemos racionar um pouco 
sobre este compromisso que acabamos e assumir, os que se empossam, os que já 
estão  aqui,  porque  ele  é  enorme.  Nós  representamos  todos  os  associados  do 
Esporte  Clube Pinheiros,  mas não apenas os  que estão  hoje  fruindo da nossa 
entidade, mas todos aqueles que na história deste Clube construíram, pedra por 
pedra, tijolinho por tijolinho, com humildade, com parcimônia, com austeridade, com 
orgulho este imenso patrimônio que hoje é e Clube Pinheiros. Não o patrimônio 
material, que é importante, mas principalmente a argamassa que une todos esses 
tijolinhos que constituem o nosso patrimônio material, que é a profunda ética do 
nosso convívio e a profunda dedicação da construção e da manutenção dia a dia 
das  nossas  tradições.  É  isto  que  faz  do  Pinheiros  uma  das  maiores  e  mais 
respeitadas associações do mundo. E é isso que hoje nós recebemos sobre os 
ombros este profundo encargo de decidir sobre tudo, à exceção desses dois acasos 
que acabei  de citar.  É,  realmente,  uma responsabilidade muito  grande.  Não há 
dúvida nenhuma de que os Associados estão, estarão e sempre sentir-se-ão bem 
representados  nesta  Casa.  E  sempre  que  esta  Casa  reunir  a  liberdade  de 
expressão,  reunir  a  sinceridade de  propósitos  que nos move a  todos que  aqui 
estamos, porque nós estamos preparados, quando participamos de um Conselho 
como este, para discutir até a última da gota da nossa convicção as idéias que nós 
julgamos ser boas para o Esporte Clube Pinheiros.  Assim como devemos,  sem 
dúvida nenhuma, identificar nas idéias contrárias às nossas a mesma boa intenção 
e a mesma dedicação ao nosso Clube. Nós somos palco, aqui, sempre, há mais de 
meio século, de grandes e grandes embates de idéias, todas visando ao bem do 
Esporte Clube Pinheiros. Interpretar o que seria a vontade do Associado, qual a 
relação de custo-benefício para este grupo de pessoas que confia tão cegamente 
em nós,  que nos entrega tudo.  Nós temos de eleger  a Diretoria.  Nós devemos 
orientar a Diretoria. Nós é que aprovamos quanto vai ser gasto, como vai ser gasto, 
porque vai  ser  gasto.  A  nós  tem de solicitar  autorização para  dar  em garantia 
qualquer bem deste Clube. Enfim, os Senhores são o Esporte Clube Pinheiros, que 
se  reúne  aqui  todo  mês,  para  decidir  sobre  todos  os  assuntos  que  aqui  vêm. 
Portanto, é gratificante receber nesta Casa, que se renova a cada dois anos pelo 
seu terço, uma nova parcela de Conselheiros, mesmo aqueles que foram eleitos 
sendo já parte deste Conselho, porque cada eleição é uma renovação de intenções, 
é  uma renovação de demonstração de amor  ao Clube,  de  querer  exercer  este 
múnus  para  o  Esporte  Clube  Pinheiros.  E  é  com  satisfação  que  vejo  muitos 
companheiros  que  novamente  receberam  esta  delegação.  Mas  também  temos 
aqueles que retornam à nossa Casa, que estavam fora do nosso convívio, pelo 
menos oficialmente aqui dentro do Conselho, mas não fora da nossa memória, e 
que  novamente  se  candidataram  e  voltaram  ao  nosso  convívio,  trazendo  na 
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renovação das  idéias  o  enriquecimento  dos  nossos  debates.  E,  principalmente, 
aqueles que pela primeira vez recebem este mandato e vêm aqui trazer esta nova 
força, esta nova ótica para a nossa Casa. São todos extremamente bem vindos. E, 
principalmente, também, um que passa para a categoria dos Conselheiros efetivos, 
que retorna ao nosso plenário,  e  ao nosso convívio,  que é o  nosso prezado e 
querido  Conselheiro  Sergio  Lazzarini,  depois  de  nos  ter  enriquecido  com  esta 
brilhante administração do Conselho por quatro anos. Bem vindo, Conselheiro, e na 
sua pessoa eu saúdo todos os demais Conselheiros que estão renovando o terço 
desta Casa. E, renovando de uma forma extremamente importante. Pela primeira 
vez na história do Esporte Clube Pinheiros a eleição foi feita com uma alteração 
estatutária, que visa a dar a segurança a todos as correntes de opinião, dentro do 
Clube  Pinheiros,  que  se  organizem  em  chapas,  a  certeza  de  que  estarão 
representadas  nesta  Casa.  A  certeza  de  que  esta  Casa  é  aberta  ao  diálogo, 
respeita o contraditório e as idéias, precisa desta heterogeneidade de pontos de 
vista,  para  que  saiamos  daqui  com  as  decisões  soberanas,  e  são  sempre 
soberanas porque a soberania se inicia em cada um de nós, calcado nos exemplos 
dos nossos antigos Presidentes, dos nossos Presidentes que já nos deixaram, dos 
nossos Conselheiros que já nos deixaram, e que semearam esta semente de união 
e de respeito.  Esta Casa é que fez esta alteração, num gesto de aprimoramento 
das nossas instituições, e numa demonstração importante de desapego a fórmulas 
ou a jeitinhos e de total apego às nossas responsabilidades perante a história do 
Esporte  Clube  Pinheiros.  E  por  isto  é  que  eu  saúdo,  nesta  ocasião,  os  novos 
Conselheiros por serem os primeiros. E saúdo na pessoa do Dr. Novaes, que leu 
este compromisso, que representa a chapa mais vitoriosa desta eleição, porque 
elegeu 50% dos seus componentes como Conselheiros e 50% como Suplentes. 
Portanto,  Dr.  Novaes,  parabéns à  Chapa Harmonia  Pinheirense.  Bem vindo  ao 
nosso Conselho. Meus Amigos, é uma honra para mim ter recebido esta delegação 
do nosso Presidente para cumprimentá-los. E espero encontra-los aqui nas nossas 
reuniões, trazendo as suas idéias, debatendo com todo o ardor, porque é do debate 
que surge esta grande amizade que nos une em torno deste símbolo de família e 
de amizade que é o Esporte Clube Pinheiros. 

Presidente – Informou que os Conselheiros Pedro Paulo Salles de Oliveira e João 
Fernando  Rossi,  recém-empossados,  estão  automaticamente  licenciados  por 
exercer  cargos  junto  à  Diretoria.  Convidou  para  tomar  posse  os  Suplentes 
convocados para esta reunião, a saber: Grupo A: Ayrton Orsi; Grupo B: Amarílis 
Pacheco Orsi,  Jorge Roberto Corrêa Zantut,  Francisco Giordano Neto e Vicente 
Tena Garcia.

Amarílis Pacheco Orsi -  Convidada pelo Sr. Presidente, leu o Compromisso de 
Posse, acompanhada na leitura pelos demais.
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Presidente - Declarou empossados no cargo de Conselheiro referidos Associados. 
A par de cumprimentar o Conselheiro Antonio Moreno Neto pela passagem de seu 
aniversário, convidou-o a se manifestar em nome dos recém-eleitos.

Antonio Moreno Neto – Pronunciou-se nos seguintes termos: “Renova-se um terço 
dos membros do órgão que é, em última análise,  responsável  pela condução e 
rumos do Clube.  Não que ocorra,  necessariamente,  uma renovação de nomes. 
Mas, principalmente, uma renovação de esperanças. Uma esperança maior, a de 
que discutamos tudo o que for  proposto, sem nenhuma restrição em função de 
origem.  O  que  precisamos  é  analisar,  exaurir  as  discussões,  debater  até  que 
surjam, cristalinas e firmes, as verdadeiras necessidades do Clube. Passamos, ao 
longo  da  nossa  história,  por  momentos  difíceis.  Tivemos  períodos  em  quase 
falaram mais alto os antagonismos. Quase prevaleceram as desavenças políticas. 
Tudo superamos. Na maioria das vezes porque percebemos a transitoriedade dos 
homens e a grandeza do Pinheiros.  Sempre soubemos valorizar  o nosso maior 
patrimônio.  Não o físico, embora este seja grandioso.  Mas o maior  de todos,  o 
patrimônio moral e o conceito,  que, ouso dizer, torna o nosso Clube quase que 
único no Brasil, o fato de existir uma Identidade Pinheirense. Somos pinheirenses 
acima de tudo e é  isto  que conta  sempre  nas horas  das grandes decisões.  O 
resultado das eleições nos faz entender que o corpo associativo deseja o equilíbrio 
e o entendimento no Conselho, encerrando definitivamente um período muito triste 
em  nosso  Clube,  sepultando  as  polêmicas  passadas.  Grandes  decisões  nos 
esperam. Temos de pensar seriamente no nosso futuro e unidos encarar problemas 
seríssimos,  sem  aspectos  partidários  ou  políticos.  O  principal  deles,  na  minha 
opinião, é a mudança estatutária para evitar a perda progressiva das contribuições 
sociais  e  associados.  Devemos elaborar  um Plano Estratégico para o futuro do 
Clube, baseado nos dois fóruns já realizados, tendo como conseqüência um Plano 
Diretor  que  nortearia  as  próximas  administrações,  independentemente  das 
mudanças na Diretoria Executiva. Devemos aprovar um Conselho de Ética (que, 
aliás,  já propus em outra  reunião do Conselho),  formado por ex-Presidentes do 
Conselho e da Diretoria, que usariam as suas experiências e vivências nos cargos, 
com o objetivo de julgar quaisquer tipos de problemas, ofensas e acusações entre 
Conselheiros,  Diretores  e  Assessores  durante  suas contribuições  voluntárias  no 
exercício  de  seus  mandatos.  O  trabalho  é  árduo.  Devemos  estar  preparados. 
Quando vim ocupar esta tribuna, mais do que a honra de ser o mais votado pesou-
me a certeza de que os meus companheiros do Pinheiros Sempre, os eleitos e os 
que ficaram na suplência, vieram junto comigo. Da mesma forma como criamos o 
nosso movimento, hoje partilhamos as nossas esperanças e satisfações. Obrigado 
à minha esposa Beatriz,  aos meus filhos, mais do que familiares, companheiros 
totalmente solidários e presentes, através dos quais faço uma homenagem a todos 
os familiares de todos os Conselheiros eleitos e empossados nesta noite. Obrigado 
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aos Associados que nos deram seus votos. A eles reafirmo a nossa promessa. O 
mandato nos foi emprestado. Ele é do associado. É a sua voz que deve ser ouvida. 
Faremos isto.  Para finalizar,  gostaria de cumprimentar a Mesa do Conselho,  na 
pessoa do seu Presidente, por estes 4 anos de gestão, destacando recentemente a 
proposta para a mudança no sistema eleitoral, e dizer ao Presidente da Diretoria e 
a seus Diretores que contem conosco para a defesa dos interesses perenes do 
Pinheiros.  Vamos cumprir  o  nosso mandato como Pinheirenses acima de tudo. 
Para  selar  este  compromisso  estabelecendo  a  união  e  a  paz  entre  todos  nós, 
colocaria esta frase representativa desta intenção: Respeitando nossa TRADIÇÃO, 
com muita HARMONIA vamos MOBILIZAR o associado para o engrandecimento de 
nosso querido PINHEIROS SEMPRE.”.

Presidente –  Convidou para falar  a Conselheira mais votada no Grupo A,  Sra. 
Anamaria Andrade Damasceno.

Anamaria  Andrade  Damasceno –  “Este  é  um  momento  solene,  repleto  de 
emoção, de alegrias e de reflexões. Hoje temos o resultado de um período de muita 
ação, muita expectativa, decepções e gratas surpresas. Nestes praticamente dois 
meses passados, aprendemos muito. Fazendo uma suave analogia com o mundo 
político fora dos muros do Clube, conhecemos uma das virtudes, a da humildade. 
Pedir que votem em si próprio e no seu grupo, convencer, aceitar negativas, críticas 
e até animosidades e ... sorrir, contornar, sufocar a ira e não desanimar. Tivemos 
oportunidade de conhecer muitas pessoas e crescemos sem dúvida. Cada um de 
nós que participou deste agitado jogo democrático, de alguma forma passou por 
uma transformação e certamente para melhor. Afinal, ter uma bandeira, acreditar e 
lutar por ela, tudo isso é algo que instiga, inflama, apaixona, a ponto, suponho, de 
sermos tomados por Quixotes, pícaros ou tolos, a olhos alheios de quem não se 
inclui, ou, o que é às vezes lamentável, se exclui mesmo. Assim, numa belíssima 
demonstração de maturidade democrática, nos empenhamos. Mas que bandeira, 
que causa é esta que nos faz “mergulhar de cabeça?” O nosso Clube, o carinho e o 
orgulho  que  temos  por  ele.  E,  também,  o  sentimento  de  urgente  dever  para 
preservá-lo,  não  só  em  sua  beleza  paisagística,  seu  espaço  maravilhoso,  sua 
localização, mas também como uma comunidade de saudáveis pinheirenses que 
vêm ao Clube para competir, aprender, ganhar, perder, torcer, festejar, sem perder 
a preciosa oportunidade de expressar a condição humana, no sentido mais amplo 
do seu significado. No Clube compartilhamos as nossas alegrias e até as tristezas. 
Temos nossos amigos, e, enfim, dentro desta querida e difícil São Paulo, o Clube é 
a nossa cidadezinha, é a nossa comunidade. E é com a seriedade do dever de 
cidadãos,  com a  consciência  política,  com espírito  democrático,  com o  respeito 
supremo à  ética  que  nós  Conselheiros  somos,  antes  de  tudo,  Associados  que 
querem  participar  da  vida  e  do  futuro  do  Clube,  auxiliando,  preservando, 

6



acompanhando  o  caminhar  de  nossos  tempos  e  da  modernidade,  sem  jamais 
esquecer que o Clube é intocável. O espaço físico de nosso Clube foi adquirido e 
criado  para  ser  zelado.  Em  sua  história  de  praticamente  105  anos,  o  Clube 
Pinheiros, graças aos seus Presidentes, Diretores, Conselheiros e Associados se 
manteve intacto. Certamente serão necessárias adaptações às demandas da vida 
atual.  Porém,  para  preservar  a  nossa  área  verde,  o  nosso  espaço,  sempre 
estaremos a postos. Mas de que adiantaria nosso espaço sem seu bem maior, o 
associado? Então, estaremos a postos para ajudar a preservar o convívio saudável 
e amigo. Estimulando a tolerância às diferenças de opinião, de modo a construir 
através de solidariedade e de respeito o maior legado que podemos deixar, que é a 
indicação  de  um  caminho,  de  um  rumo  para  as  futuras  gerações,  apontando 
princípios,  compromissos  e  valores  que,  superadas  as  disputas  passageiras, 
permitam que os desafios vindouros vencidos serão com sabedoria, humildade e 
coragem.”

5) 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 –  Explicou que as manifestações no Expediente seriam apresentadas 
por  escrito  e  transcritas  em  Ata.  Em  nome  da  Mesa  propôs  votos  de  pronto 
restabelecimento de três Conselheiros que estavam sob cuidados médicos: Antonio 
Julio Martins Lemos, Gilberto Affonseca Rogê Ferreira e Hugo Henrique Carraresi 
Neto. Elogiando as atuações, propôs votos de congratulações com o Conselheiro 
Efetivo José Edmur Vianna Coutinho e com o Conselheiro Célio Cássio dos Santos, 
ausente por motivo de viagem ao Exterior, pela forma correta e eficiente com que 
presidiram,  respectivamente,  a  Mesa  Diretora  e  a  Comissão  de  Apuração  da 
Assembléia  Geral  e  15/05/2004,  estendendo  o  voto  aos  associados  então 
designados  Presidentes  das  Seções  Eleitorais,  Srs.  Adriano  Amaral  Resende, 
Alcides Bracher Scheiba Ribas e Lucia Maria Nagasawa, demais membros da Mesa 
Diretora, Srs. Mário Montenegro Gasparini, Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo e 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, e com os demais Membros da Comissão de 
Apuração, Srs. Pedro Antonio Lousan Badra, Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
Nilson José Iasi e Afonso Lopes Quintana, aos dirigentes e ao corpo funcional como 
um todo, com destaque especial ao Assessor de Planejamento e Tecnologia José 
Maria de Almeida Prado Neto, ao Diretor Administrativo Rubens Bove, aos Gerentes 
Yara Mansur (Tecnologia), Antonio Carlos de Almeida (Planejamento) e Arthur Palaia 
Rodrigues (Administrativo).
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Luiz Roberto Martinez (pronunciamento enviado por escrito) – “Ao findar minha 
gestão como Presidente da Comissão Permanente de Obras nestes dois  últimos 
anos,  venho  agradecer  aos  Srs.  Conselheiros  pelos  votos  de  confiança  em nós 
depositados, bem como informar, com ênfase, que sempre adotamos como critério 
emitir  pareceres  de  acordo  com  as  exigências  técnicas,  enfim,  pautar  nossos 
trabalhos  independentemente  de  quaisquer  manifestações  políticas.  Vejam, 
Senhores, neste período trabalhamos com dois Presidentes, Sergio Fuchs Calil  e 
Antonio de Alcântara Machado Rudge, entretanto, com isenção total de propósitos 
políticos,  estejam  certos  disto.  Quero  agradecer  e  enaltecer  meus  demais 
companheiros de trabalho: Antonio Julio Martins Lemos, Hugo Henrique Carraresi 
Neto, Carlos Alberto Traversa, Ligia Martelli Moreira, Ruy Sérgio de Azevedo Sodré e 
Fernando Gomes Schermann, e, em especial, os funcionários do Conselho, pela sua 
dedicação, à Lurdinha, Edinalva, Lílian e Jorge. Assim, temos a convicção do dever 
cumprido e a honra de servir ao Esporte Clube Pinheiros. Muito Obrigado.”

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Não houve.

Item 2 - Apreciação das Atas da 509ª Reunião Ordinária e da 510ª Reunião 
Extraordinária, ambas realizadas no dia 26 de abril de 2004.

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou as Atas aprovadas, 
conforme apresentadas.

Item 3 - Eleição do Presidente  e  do Vice-Presidente  da Mesa do Conselho 
Deliberativo,  dos  membros  da  Comissão  de  Sindicância  e  dos 
Presidentes  das  demais  Comissões  Permanentes,  para  o  biênio 
2004/2006.

Presidente –  Em função da impossibilidade de o Vice-Presidente Paulo Cesar de 
Arruda  Castanho  continuar  na  mesa  dos  trabalhos,  pois  estava  concorrendo  à 
Presidência do Conselho, propôs e o plenário concordou que a Primeira Secretária 
Dulce Arena Avancini assumisse a Vice-Presidência, a Segunda Secretária Amarílis 
Pacheco Orsi, a Primeira Secretaria e que a Conselheira Ivanilce Simeão Cappellano 
ocupasse a Segunda Secretaria “ad hoc” até o momento da eleição. Convidou para 
compor  as  Mesas  Receptoras  de  votos  os  Conselheiros  indicados  pelas  chapas 
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concorrentes,  a  saber:  Urna  nº  1  -  Presidente  e  Vice-Presidente  do  Conselho 
Deliberativo: Achiles Roberto Miglioli e José Luiz Toloza Oliveira Costa; Urna nº 2 - 
Membros da Comissão Permanente de Sindicância: Nilson José Iasi e Julio Ricardo 
Magalhães;  Urna  nº  3  -  Presidente  da  Comissão  Permanente  Financeira:  Álvaro 
Vaselli  e Cintia Turella di Stasi;  Urna nº 4 - Presidente da Comissão Permanente 
Jurídica: Afonso Ferreira de Figueiredo e Apparecido Teixeira; Urna nº 5 - Presidente 
da Comissão Permanente de Obras:  Ernesto Julio Santos Correa Schleier  e Leila 
Eleny Amaro Marques; Urna nº 6 - Presidente da Comissão Permanente de Saúde e 
Higiene: Maria José Villaça e Luiz Fernando Pugliesi  Alves de Lima; Urna nº 7 - 
Presidente da Comissão Permanente de Esportes: Marley Perrota Spada e Zarath 
Maggiorini  de Jesus Glass;  Urna nº  8  -  Presidente da Comissão Permanente de 
Veteranos: Felippe Tayar e Paulo Palo. Propôs e o plenário aprovou que a Comissão 
de Apuração fosse constituída pelos Conselheiros José Paulo de Camargo Mello, 
Durval Vieira de Souza Neto,  Achiles Roberto Miglioli e  Álvaro Vaselli, previamente 
indicados  pelas  chapas  concorrentes,  sob  a  presidência  do  Conselheiro Rubens 
Catelli,  que  estaria  incumbido  de  conduzir  o  processo  eleitoral,  até  o  final  da 
apuração. Aprovado.

- Assume a Presidência o Conselheiro Efetivo Rubens Catelli.

Presidente  –  Agradeceu  ao  Presidente  Sergio  Lazzarini  e  ao  Conselho  pela 
deferência, desde logo passando ao processo eleitoral. Exibiu as urnas vazias ao 
plenário,  determinando  em  seguida  que  as  mesmas  fossem  lacradas.  Prestou 
esclarecimentos sobre a eleição.

Primeira  Secretária  – A  pedido  do  Sr.  Presidente,  chamou  para  votar  os 
Conselheiros  que  tinham  pedido  preferência,  Srs.  Diego  Mendes  Castro,  Décio 
Cecílio da Silva, Silvio Lancellotti, Hugo Hermínio Leber, Cantídio Salvador Filardi, 
Celso Hahne, Cláudio Borba Vita e Claudio Regina. 

- Passa-se à votação com a chamada dos demais Conselheiros, de acordo com as 
senhas  distribuídas,  votando  todos  os  Conselheiros  que  assinaram  a  lista  de 
presença.

Presidente –  Declarou encerrada a votação, passando imediatamente à apuração. 
Propôs  ao  plenário  que  também  atuassem  como  apuradores  os  membros  da 
Comissão de Recepção de votos, por entender que com essa providência ambas as 
chapas em disputa estariam sendo atendidas, pois em cada Mesa Receptora havia 
um representante de cada chapa. Aprovado. Convidou para acompanhar a apuração 
os  fiscais  indicados  pelas  chapas,  a  saber:  Chapa  Mobilização  Pinheirense: 
Conselheiros  Eloísa  Maria  Amaro,  Jorge  Roberto  Corrêa  Zantut  e  Francisco 
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Giordano Neto; Chapa Pinheiros Sempre: Conselheiros Antonio da Silva Villarinhos, 
Eduardo Ribas Oliveira Machado e Walter Leonelli.

- Passa-se à apuração dos votos.

Presidente – Terminada a apuração, anunciou os resultados: Urna nº 1: Presidência 
e Vice-Presidência do Conselho Deliberativo - Chapa Mobilização Pinheirense: 114 
votos,  Chapa  Pinheiros  Sempre:  091  votos,  em  branco:  002  votos;  Urna  nº  2: 
Membros  da  Comissão  Permanente  de  Sindicância  -  Chapa  Mobilização 
Pinheirense: 117 votos, Chapa Pinheiros Sempre: 089 votos, em branco: 001 voto; 
Urna nº 3 – Presidência da Comissão Permanente Financeira – Chapa Mobilização 
Pinheirense: 117 votos, Chapa Pinheiros Sempre: 087 votos, em branco: 002 votos; 
nulo: 001 voto; Urna nº 4 – Presidência da Comissão Permanente Jurídica – Chapa 
Mobilização Pinheirense: 120 votos, Chapa Pinheiros Sempre: 085 votos, em branco: 
002 votos;  Urna nº 5 -  Presidência da Comissão Permanente de Obras -  Chapa 
Mobilização Pinheirense: 106 votos, Chapa Pinheiros Sempre: 097 votos, em branco: 
004 votos;  Urna nº 6: Presidência da Comissão Permanente de Saúde e Higiene - 
Chapa Mobilização Pinheirense: 107 votos, Chapa Pinheiros Sempre: 098 votos, em 
branco: 002 votos;  Urna nº 7: Presidência da Comissão Permanente de Esportes - 
Chapa Mobilização Pinheirense: 109 votos, Chapa Pinheiros Sempre: 095 votos, em 
branco: 003 votos;  Urna nº 8: Presidência da Comissão Permanente de Veteranos: 
Chapa Mobilização Pinheirense: 107 votos, Chapa Pinheiros Sempre: 094 votos, em 
branco: 006 votos; totalizando 207 Conselheiros votantes. Agradeceu a todos que 
colaboraram com a votação e a apuração, devolvendo a presidência ao Dr. Sergio 
Lazzarini. 

- O Sr. Sergio Lazzarini reassume a Presidência.

Presidente  – Agradeceu  aos  Conselheiros  que  colaboraram  integrando  a  Mesa 
Receptora e a Comissão de Apuração, em especialmente ao Dr. Rubens Catelli, que 
com  grande  descortino  presidiu  os  trabalhos.  Declarou  eleitos,  para  a  gestão 
2004/2006, os Conselheiros inscritos pela Chapa Mobilização Pinheirense, sendo: 
PAULO  CESAR  DE  ARRUDA  CASTANHO  e  LUIZ  EDUARDO  DO  AMARAL 
CARDIA,  respectivamente  para  os  cargos  de  Presidente  e  Vice-Presidente  do 
Conselho  Deliberativo;  AFONSO  JORGE  SERZEDO,  ANAMARIA  ANDRADE 
DAMASCENO,  ANTONIO  TOLOZA  DE  OLIVEIRA  E  COSTA  FILHO,  IVANILCE 
SIMEÃO  CAPPELLANO  e  JOSÉ  ROBERTO  PACHECO  FRANÇA,  Membros  da 
Comissão Permanente de Sindicância; ADRIANO AMARAL RESENDE, Presidente 
da  Comissão  Permanente  Financeira;  OVÍDIO  LOPES  GUIMARÃES  JUNIOR, 
Presidente da Comissão Permanente Jurídica; CAIO ROBERTO MORAES GARCIA, 
Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Obras;  NELSON  DA  CRUZ  SANTOS, 
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Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Higiene; ALEXANDRE PERRONE 
LOMONACO,  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Esportes;  LUCIA  MARIA 
NAGASAWA, Presidente da Comissão Permanente de  Veteranos,  que foram em 
seguida empossados e assinaram o Livro de Termos Posse. Convidou os Drs. Paulo 
Cesar de Arruda Castanho e Luiz Eduardo do Amaral Cardia para tomarem assento 
à mesa, transmitindo a Presidência do Conselho Deliberativo ao novo Presidente.

- O Dr. Paulo Cesar de Arruda Castanho assume a Presidência.

Presidente  – Convidou  o Dr.  Sergio  Lazzarini  para  permanecer  na  mesa  dos 
trabalhos até o final da reunião. Agradeceu aos Conselheiros que fizeram parte da 
Mesa do Conselho que dirigiu o processo eleitoral com muita eficiência, assim como 
aqueles que fizeram parte da Mesa Receptora de votos e da Comissão de Apuração. 
Nos termos do Art.  68, §2º,  do Estatuto Social,  nomeou os Conselheiros DULCE 
ARENA  AVANCINI,  PAULO  ROBERTO  TAGLIANETTI  e  MARIA  LUIZA  PORTO 
FERREIRA  BRAGA,  respectivamente  Primeira,  Segundo  e  Terceira  Secretários, 
empossando-os  nos  referidos  cargos.  (Antes  de  tomar  assento  à  mesa,  os 
Secretários  assinaram  o  Livro  de  Termos  de  Posse).  Concedeu  a  palavra  ao 
Conselheiro Efetivo, Dr. Sergio Lazzarini, que presidiu o Conselho Deliberativo nos 
biênios 2000/2002 e 2002/2004, com muito brilhantismo por sinal.

Sergio Lazzarini – “Depois de oito anos volto a esta tribuna, quatro anos como Vice-
Presidente da Mesa e quatro anos como Presidente. E o que tenho a dizer hoje são 
alguns  agradecimentos,  e  usando  da  prerrogativa  de  ex-Presidente,  uma  última 
mensagem ao nosso novo Presidente. Eu quero começar agradecendo àqueles que 
durante muitos anos nos apoiaram, nos deram apoio, que são os Funcionários do 
Conselho  Deliberativo  Ao  Jorge,  à  Lílian,  à  Edinalva  e  à  excelente  Secretária 
Lurdinha, que consegue ser ética e imparcial e atender a todos. Muito obrigado por 
todo o apoio que vocês nos deram nesse período. Não posso deixar de agradecer à 
minha Família, aos meus Filhos, à minha esposa Wanda, pela paciência que teve de 
horas e dias e noites privados do convívio do lar, em benefício do Esporte Clube 
Pinheiros. Não fosse a compreensão de minha Família talvez não pudesse chegar 
até aqui. Quero agradecer especialmente a todos os Conselheiros do Esporte Clube 
Pinheiros. Nesses últimos dois anos nós juntos fizemos uma verdadeira revolução 
silenciosa neste Clube. Reformamos Estatutos, Regimentos, adaptamos o Código 
Civil. Trouxemos inovações eleitorais. Fizemos uma eleição tão perfeita, tão perfeita 
que  conseguimos  obter  a  proporcionalidade,  praticamente  um  empate,  de 
representação  no  Conselho.  Nada  disso  seria  possível  se  não  fosse  o  espírito 
dedicado de todos os Conselheiros. E quero fazer uma menção especial  até aos 
Conselheiros  da  Oposição.  Não  fosse  o  diálogo  que  sempre  mantivemos,  em 
momento algum fechamos as portas, talvez não chegássemos a esta noite como 
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chegamos.  Chegamos,  finalmente,  depois  de  turbulências,  de  dificuldades, 
chegamos  a  bom  termo.  Quero  agradecer  ao  meu  particular  amigo,  Antonio  de 
Alcântara Machado Rudge. Vou sentir saudade dos seus dois ou três telefonemas 
diários. Sou uma pessoa que sabe como ele se dedica, como ele tem vontade de 
acertar  e  como  ele  gosta  do  Clube  Pinheiros.  Não  fosse  também  o  convívio 
harmônico entre a Diretoria e o Conselho não estaríamos aqui. Tenho de fazer um 
agradecimento  especial,  um agradecimento  especial  a  Deus.  Não fosse Ele  não 
teríamos atravessado tantos  mares bravios,  tantas  procelas,  tantas  tempestades. 
Mas, finalmente, ele esteve ao nosso lado, e nós chegamos a este porto seguro. 
Muito obrigado a todos.”

Presidente –  Ocupando a tribuna, assim se pronunciou: “Obviamente, estou muito 
emocionado por ter sido escolhido pelos meus Pares para dirigir este Conselho, que 
é o órgão responsável pelos desígnios deste Clube, como bem disse o Presidente 
Vergueiro.  A  emoção,  entretanto,  vem  seguida  de  preocupações,  não  pela 
responsabilidade,  que  encararei  com  serenidade,  mas  por  estar  sucedendo  o 
brilhante Presidente Sergio Lazzarini, de quem sentiremos muita saudade. Por outro 
lado, tive a honra de participar da Mesa com o Dr. Roberto Luiz Pinto e Silva, o 
“Trinta”, com o Dr. José Edmur Vianna Coutinho e com o próprio Dr. Sergio Lazzarini, 
com eles aprendendo durante dez anos e é o que me encorajou a aceitar o desafio 
de dirigir este sodalício. Me esforçarei para desempenhar o cargo com o rigor e o 
espírito democrático desses Presidentes a quem tanto admiro. Procurarei conduzir o 
Conselho sobre dois trilhos: Estatuto e Regimento, sem cores ou tendências, na mais 
completa isenção. Nosso único objetivo será o bem estar dos Associados a quem 
representamos e, portanto, o Clube Pinheiros. Nesses 22 anos de Conselho, nunca 
vi esta Casa aprovar, julgar ou tomar qualquer atitude contrária aos interesses dos 
Associados,  e  assim continuará  sendo,  se  de  mim depender.  Falo  em nome da 
Mesa,  pois  funcionaremos  como  um  todo,  voltados  exclusivamente  ao  bom 
andamento burocrático e das reuniões do Conselho, cada um na sua função. Como 
de praxe, eu quero agradecer à minha Família, que compreendeu e compreenderá 
as minhas ausências. Aos meus falecidos Pais, que me ajudavam quando eu era 
candidato  a  Conselheiro  e  que  aqui  vinham  buscar  votos  junto  aos  eleitores. 
Agradeço também a todos os Conselheiros que hoje compareceram, inclusive aos 
meus  ex-adversários,  pois  não  terei  mais  adversários  aqui  dentro,  que  muito 
abrilhantaram esta demonstração de democracia. Não vou me alongar,  ...apenas 
quero reiterar que enquanto Presidente do Conselho Deliberativo deixarei de ter cor 
ou chapa,  estarei  aberto  a amplo e irrestrito diálogo,  esperando serenamente as 
críticas e o auxílio de todos, para que possamos continuar a desenvolver o mister do 
Conselho, com seriedade, serenidade e democraticamente. Muito obrigado.”
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Item 4 - Várias.
Não houve.

Encerramento da Reunião.
Presidente – Convidou os presentes a participar de um coquetel que seria oferecido 
no Restaurante do CCR. Deu por encerrados os trabalhos às 23h53.

***

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 512ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 28 de junho de 2004.

Rubens Catelli
Presidente “ad hoc”

Sergio Lazzarini
Presidente do Conselho Deliberativo

Biênio 2002/2004

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Biênio 2004/2006

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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