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ATA DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 25 DE 
ABRIL DE 2005.

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

2)MESA DIRETORA
Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho e Rubens Catelli
Vice-Presidência: Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Primeira Secretaria: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: 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

4)EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter 
cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente  -  Apresentou  ao  plenário  e  foram acolhidas  as  seguintes  proposições:  votos  de 
pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento da Sra.  Anita Marta Michaelis 
Carvalho,  esposa  do  Conselheiro  Wilson  Carvalho;  b)  pelo  falecimento  de  João  José  Silva 
Araújo,  pai  da  Conselheira  Ana  Paula  Barreiros  Araújo;  voto  de  pronto  restabelecimento do 
Conselheiro  João Bacchin Neto, submetido a uma intervenção cirúrgica naquela noite, também 
de iniciativa da Mesa do Conselho; 2) de autoria da Mesa do Conselho e do Conselheiro Eugênio 
Lancsarics  Neto,  pelo  falecimento  do  Sr.  Piero  Nicheri;  votos  de  louvor:  1)  propostos  pela 
Comissão  de  Esportes,  aos  destaques  esportivos  das  seções  de  Atletismo,  Esgrima, 
Levantamento de Peso e Natação, conforme relação distribuída na entrada da reunião; 2) por 
proposição  do  Conselheiro  Nelson  de  Barros  Pereira  Júnior  subscrita  pelo  Conselheiro  Luiz 
Ernesto Machado Kawall, à associada Eliana Campos Lameiro, Diretora Adjunta Cultural - Artes 
Plásticas, pelo excelente trabalho de apoio e incentivo às atividades artísticas do Clube durante 
seu mandato que se encerra.
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Primeira  Secretária  - Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria  o 
relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao mês de março e o Balanço 
Patrimonial do Clube em 31/03/2005. Comunicou o Associado Guilherme Machado Kawall enviou 
correspondência agradecendo, em seu nome e de sua família, pelas atenções prestadas quando 
da inauguração do Memorial  dos Presidentes e  a  transcrição do seu discurso nos Anais  do 
Conselho  Deliberativo,  segundo  os  proponentes  a  Mesa  do  Conselho,  a  Conselheira  Dulce 
Avancini e o Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques.

José Roberto Coutinho de Arruda - Associou-se ao voto de pesar consignado pelo falecimento 
de Piero Nicheri e informou sobre a Missa de 7º Dia.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório - A par de consignar voto de louvor, enalteceu o trabalho 
voluntário  realizado pelo  associado Lívio  Antonio  Giosa,  que há 32 anos  preside uma ONG 
chamada Abaçaí Cultura e Arte, que acabou de firmar um convênio para gerir os negócios de 
grande parte da Secretaria Estadual de Cultura. Propôs voto de profícua gestão a Claudia Costin, 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Também apresentou proposta de votos de louvor 
a  associados  que  obtiveram  bons  resultados  em  competições  esportivas,  a  saber:  Troféu 
Powerbar Reebok – Triathlon “Short Distance” (03/04/2005 – Ubatuba/SP): Arthur Marcondes, 
Alexandre Takenaka, Vanessa V Bley (campeã), Lucas Tufolo Pereira (campeão), Norbert Paller 
Filho, Ana Silvia Paller (campeã) e Luciana Ferronato; Troféu Tri-Paulista de Triathlon Sprint 
“Meio Ironman – Long Distance” (03/04/2005 – Ubatuba/SP): Antonio Manssur Filho (campeão), 
Alexandre Giglioli, Evandro Simões Queiroz (campeão), Marcelo Butenas, Vicente Mello, Jorge A. 
Pacheco, Thomas Harling Pereira (campeão), Giancarlo Matarazzo, Roberto Azevedo Junior e 
Angel Ibanez; Maratona da Cidade de São Paulo (17/04/2005 – são Paulo – SP): José Telles de 
Souza (militante – conquista inédita no Clube: 2:19:45), Leonel Mota Ribas, Angelita M. Da Silva, 
Adriana Maria Porro e Sharon Ann Sulzbeck.  Pelo ineditismo da conquista que obteve, sugeriu 
que José Teles de Souza fosse homenageado em uma reunião do Conselho.

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

Presidente - Não havendo oradores inscritos para falar, passou ao item seguinte da Ordem do 
Dia. 

Item 2 - Apreciação da ata da 522ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de abril de 
2005.

Presidente - Explicou que como não houve tempo hábil para elaboração, a Ata seria apreciada 
juntamente com a ata desta sessão, na próxima reunião.
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Item 3 - Eleição do Presidente e  do Vice-Presidente  da  Diretoria  e  dos  Membros do 
Conselho Fiscal, para o biênio 2005/2007.

Presidente - Parabenizou os três candidatos pela qualidade de suas campanhas, informando 
que também de altíssimo nível seria o sistema eletrônico de votação e apuração, que havia sido 
autorizado pelo Conselho. Para aqueles que não tinham participado da simulação, explicou como 
se daria o processo eleitoral. 

Severiano Atanes Netto - Apresentou sua candidatura à Presidência da Diretoria pela Chapa 
Novo Pinheiros, inicialmente agradecendo ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques 
pelas palavras elogiosas enaltecendo a participação de uma terceira chapa, situação incomum no 
Conselho.  Acrescentou que,  democraticamente,  compareceu para participar  das  eleições,  ao 
lado de ilustres, dignos e respeitáveis pinheirenses, como Antonio de Alcântara Machado Rudge, 
Edgard Ozon, Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz e Roberto Gasparini. Também se reportou às 
elogiosas  considerações  do  Conselheiro  João  Benedicto  à  sua  companheira  de  chapa, 
lembrando que Anamaria Andrade Damasceno entra para a história do Conselho como a primeira 
mulher  a  disputar  eleições  para  um cargo  diretivo,  palavras  que  incentivarão  a  participação 
feminina em próximos pleitos, não só para a Diretoria, como para o Conselho. Acrescentou que a 
mulher brasileira hoje tem a sua presença em várias áreas diretivas do governo e nada mais 
apropriado que em breve ocupe um cargo de comando no Clube. Pormenorizou o episódio que 
antecedeu  a  campanha  da  Chapa  Novo  Pinheiros,  que  teve  início  de  fato  a  partir  de  sua 
inscrição, há quinze dias. Enfatizou que Novo Pinheiros é um nome que traduz exatamente o que 
pretende nesta eleição e que a Chapa nasce exatamente com o objetivo de trazer um novo 
florescer, e para isso precisamos levar ao debate aberto como fizemos diferentemente, para que 
idéias  e  visões  originais  possam  enriquecer  o  debate  político  e  favorecer  à  Administração. 
Falando das propostas e métodos de ação mais importantes da Chapa Novo Pinheiros, citou seis 
conceitos  básicos:  1º)  diminuir  custos  para  desonerar  o  associado;  2º)  criar  mecanismos 
alternativos  de  receitas,  inclusive  para  subsidiar  as  atividades  esportivas;  3º)  Orçamento-
Programa anual,  incorporando  a  colaboração  de Conselheiros,  em particular  das  Comissões 
Permanentes;  4º)  avaliar  resultados  das  diversas  Diretorias  subordinadas  à  execução 
orçamentária,  que é o que os indicadores têm feito;  5º)  modernizar  os meios para compras, 
contratação  de  bens  e  serviços  visando  a  uma  maior  transparência  e  rapidez,  inclusive 
implantando o sistema denominado pregão eletrônico, que tem apresentado resultados positivos 
para empresas públicas e privadas; 6º) oferecer algo mais do que os associados já se servem em 
suas moradias e condomínios, hoje verdadeiros mini-clubes, atentando especialmente para os 
idosos  e  jovens,  crianças  e  adolescentes,  criando-lhes  ambientes  próprios  e  atividades 
recreativas e culturais. Mencionou que profissionalmente é Médico, Clínico Geral, especialista em 
clínica e em cardiologia; que tem experiência como Diretor Clínico e Administrativo de Hospital 
Público,  pois  exerceu  esses  cargos  no  Hospital  do  Servidor  Público  Estadual;  também  é 
empresário e diretor de uma entidade médica que atende a população paulistana há quarenta 
anos. Que como Diretor de Higiene e Saúde do Clube teve oportunidade de realizar uma gestão 
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admirada e  elogiada por toda a comunidade pinheirense,  administração que reiterou,  teve o 
sucesso que teve pelo apoio que encontrou em toda a Diretoria e em especial no Presidente. 
Elencou  as  melhorias  e  os  incrementos  havidos  na  Área  de  Higiene  e  Saúde  durante  seu 
mandato.  Relembrou as mudanças políticas havidas no Conselho na última década,  dizendo 
acreditar que daqui para frente serão eleitos Conselheiros aqueles que de fato representam da 
melhor maneira a sociedade pinheirense. Deixou claro que a postura do seu grupo foi sempre de 
apoiar, com franqueza e dedicação, as ações no sentido da modernização e da transparência da 
Administração  do  Clube. Que  não  se  confunda  amigos  participarem  e  se  dedicarem  com 
empenho  no  projeto  de  gestão  como  subserviência,  mas,  demonstra  sim,  sentido  de 
responsabilidade. Nunca quisemos ou pedimos qualquer tipo de contrapartida para assumirmos 
estas responsabilidades. Queremos neste momento renovar a Direção executiva. Queremos uma 
Diretoria composta de pessoas competentes que se dediquem ao Clube, sem qualquer tendência 
política,  enfim,  um  Clube  pluralista.  Queremos  que  associados  competentes  e  interessados 
colaborem com a gestão do Clube.  Queremos estimular  o surgimento de novas  idéias e  de 
gerência.  Queremos  aproximar  a  Diretoria  dos  associados  e  criar  sistemas  que  avaliem  a 
eficiência  da  gestão.  Queremos  o  bem do  Esporte  Clube  Pinheiros.  Convidou  a  todos  que 
compartilhassem das esperanças e deste compromisso, estabelecendo uma nova relação com o 
associado  e  com  o  Conselho  Deliberativo.  Entendemos  e  achamos  importante  que  todos 
devemos saudar resultados, esperando que seja um grande passo em direção a uma nova e 
definitiva participação política, administrativa e social do Clube Pinheiros. 

Presidente - Facultou a palavra aos demais candidatos, inclusive ao Presidente da Diretoria, 
Antonio de Alcântara Machado Rudge, mas ninguém quis se pronunciar. Passando à eleição, 
lembrou  que  o  processo  eleitoral  eletrônico  seria  totalmente  acompanhado pela  Gerente  de 
Tecnologia,  Yara  Mansur  (administradora  do  sistema),  auxiliada  por  sua  equipe  técnica. 
Esclareceu que se  houvesse  segundo turno,  ele  seria  iniciado imediatamente,  chamando os 
Conselheiros pela Lista de Presença. Preliminarmente, submeteu ao plenário e foram aprovados 
os cinco Conselheiros que os líderes das chapas concorrentes e a Mesa indicaram para integrar 
a Comissão de Recepção e Apuração dos votos: Conselheiro Rubens Catelli, indicado pela Mesa 
para conduzir o processo até o final da apuração (Presidente); Membros: Edson Minioli, indicado 
pela  Presidência  do  Conselho,  Durval  Vieira  de  Souza  Neto,  pela  Chapa  Mobilização 
Pinheirense, Eduardo Ribas de Oliveira Machado, pela Chapa Pinheiros Sempre, e Francisco 
Carlos  Collet  e  Silva,  por  indicação  da  Chapa  Novo  Pinheiros.  Informou  os  nomes  dos 
Conselheiros  indicados  pelas  chapas para  fiscalizar  o  processo eleitoral:  Chapa  Mobilização 
Pinheirense:  Cláudio Alves d'Amorim,  Ricardo Coutinho Carvalhal  e  José Paulo de Camargo 
Mello; Chapa Pinheiros Sempre: Antonio da Silva Villarinhos, Achiles Roberto Miglioli e Laerte 
Leite Cordeiro; Chapa Novo Pinheiros: Claudio Damasceno Junior, Gil Vicente de Azevedo Sodré 
e José Roberto Coutinho de Arruda. Todos receberam credenciais específicas para atuar nas 
suas funções. Transmitiu a condução dos trabalhos ao Conselheiro Rubens Catelli, dirigindo-se 
ao plenário.
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- Assume a Presidência o Conselheiro Rubens Catelli.

Presidente  (Rubens  Catelli)  - Dizendo-se  surpreendido  com  a  indicação,  agradeceu  ao 
Conselho pela aprovação de seu nome para presidir a Comissão de Recepção e Apuração de 
votos.  Deu  início  ao  processo  eleitoral  reiterando  os  esclarecimentos  prestados  pelo  Sr. 
Presidente do Conselho. Em seguida, chamou para votar os Conselheiros que tinham solicitado 
preferência:  Gilberto Affonseca Rogê Ferreira,  Silvio Lancelotti,  Vicente Tena Garcia,  Claudio 
Regina e  Anna Maria da Carvalheira  Baur.  Depois,  na parte  inferior  do plenário  votaram os 
Conselheiros que estavam com dificuldade de se locomover até a seção eleitoral, Maria José 
Villaça, Reinaldo Pinheiro Lima, Hugo Hermínio Leber, Cantídio Salvador Filardi e Cláudio Borba 
Vita. Aproveitou para solicitar aos Conselheiros que se retirassem antes do resultado da votação, 
para o caso de ter que se realizar segundo escrutínio. Prosseguindo, auxiliado pelos Secretários 
da Mesa do Conselho, pela ordem seqüencial das senhas de entrada chamou os Conselheiros 
para votar.

-Realizou-se o processo de votação e apuração por meio eletrônico.

Presidente  (Rubens Catelli)  - De posse  do  Mapa  de  Apuração  devidamente  preenchido  e 
assinado pela Comissão de Recepção e Apuração de votos, divulgou os resultados da eleição:

Diretoria – Biênio 2005/2007
Chapa Mobilização Pinheirense: 107 votos 
Chapa Pinheiros Sempre: 083 votos
Chapa Novo Pinheiros: 019 votos
Em branco: 002 votos
Nulos: 000 votos
Total: 211 votantes.

Conselho Fiscal – Biênio 2005/2007
Chapa Mobilização Pinheirense: 104 votos 
Chapa Pinheiros Sempre: 097 votos
Em branco: 003 votos
Nulos: 007 votos
Total: 211 votantes.

Presidente (Rubens Catelli) - Convidou o Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho reassumir 
a Presidência, desde logo lhe entregando o Mapa de Apuração dos Resultados.

- Reassume os trabalhos o Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho.
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Presidente  (Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho)  -  Reassumindo  a  Presidência,  agradeceu  à 
Comissão  de  Recepção  e  Apuração  pela  colaboração  prestada  neste  pleito. Continuando, 
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 
2005/2007, da Chapa Mobilização Pinheirense. Em seguida, proclamou eleitos e empossados, para 
o biênio 2005/2007, convidando-os para assinarem o Termo de Posse, como Membros Efetivos do 
Conselho Fiscal, para o biênio 2005/2007, os Associados Roberto Gouveia Quartim, Luiz Bacarin e 
Carlos  Eduardo  Pinto  e  Silva;  como  Membros  Suplentes,  os  Associados  Adhemar  de  Paula 
Carvalho  Camargo  Pires,  Álvaro  Buoro  e  Antonio  Carlos  de  Oliveira,  da  Chapa  Mobilização 
Pinheirense.

- Passa-se à assinatura do Termo de Posse. 

Presidente  - Convidou os Conselheiros para comparecerem à solenidade de Posse da Diretoria 
prevista para o próximo dia 9 de maio, informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 22h10.

*** 
OBS: Esta Ata foi aprovada na 524ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 
dia 30 de maio de 2005, com as alterações já dela constante.

   Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo

Rubens Catelli
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração de Votos

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo
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