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ATA DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, EM 
SESSÃO PERMANENTE, INICIADA EM 29 DE MAIO E ENCERRADA NO DIA 5 
DE JUNHO DE 2006.

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

2) MESA DIRETORA
Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidência “ad hoc”: José Manssur
Vice-Presidência:
Vice-Presidência “ad hoc”:

Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Renato Lazzarini

Primeira Secretaria e 
Primeira Secretaria “ad hoc”: Dulce Arena Avancini

Segunda Secretaria:
Segunda Secretaria “ad hoc”: Paulo Roberto Taglianetti

Terceira Secretaria:
Terceira Secretaria “ad hoc”: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução 
do  Hino  do  Esporte  Clube  Pinheiros  (letra  e  música  do  saudoso  associado 
Francisco Roberto Pignatari).

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros
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4) EXPEDIENTE
Posse dos Conselheiros Eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 
6 de maio de 2006.
Presidente -  Desde logo, informou que a Justiça comum havia concedido tutela 
antecipada  para  que  participasse  das  eleições  daquela  noite  o  Conselheiro 
Claudio Damasceno Junior, que tinha perdido o mandato e recorreu ao Conselho 
dessa perda de mandato,  mas teve sua vaga preenchida nas eleições de 6 de 
maio.  Comunicou,  então,  que caso  houvesse diferença de  apenas  um voto os 
órgãos  concorrentes,  seria  realizada  nova  eleição,  em  decorrência  do 
cumprimento desta decisão. 

Primeira Secretária – Leu os nomes dos Conselheiros a serem empossados,  a 
saber: Grupo A -  eleitos para mandato de 6 anos, de 2006 A 2012: Ernesto Júlio 
Santos Corrêa Schleier, Mario Lima Cardoso, Dulce Arena Avancini, Paulo Palo, 
Laerte Leite Cordeiro, Orlando Ferraz Alves, Peter Alfredo Burmester e Adhemar 
Arnez  Domingues;  eleito  para  mandato  de  2  anos,  de  2006  a  2008:  1)  Paulo 
Roberto Taglianetti; Grupo B -  eleitos para mandato de 6 anos, de 2006 A 2012: 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, Edgard Ozon, André Franco Montoro Filho, 
Leila  Eleny  Amaro  Marques,  Silvia  Schuster,  Tatiana  Hungria  Moreno,  João 
Benedicto  de  Azevedo  Marques,  Ronaldo  de  Miranda  Amaral,  Guilherme 
Giordano Beyruth, Eliana Campos Lameiro, Beatrice Mira Chrystman, Reinaldo 
Bongiovanni, Djalma Funaro, Jorge Roberto Corrêa Zantut, Qamal Elias Donato, 
José Antonio Marques, Walter Silva, Waldir Lachowski, Cleide Frasco Marrese, 
Cristiano  Franco  Burmester,  Marley  Perrotta  Spada,  Paulo  Sergio  Uchôa 
Fagundes  Ferraz  de  Camargo,  Joaquim  Dias  Tatit,  Ovídio  Lopes  Guimarães 
Junior, Roberto Gasparini, Luís Eduardo Pinheiro Lima, Roberto Della Manna, 
Paulo  Sergio  Teixeira  Mesquita,  Roberto  Antonio  Kirschner,  Benedito  Dias 
Ramos Neto, Victorio Antonio Mario Lomonaco,  Douglas Zambrana, Cinthya 
Maggi  Pinto  Lima,  César  Palermo  Kassab,  Hercules  José  Mônaco,  Ademir 
Pereira,  Fábio  Prado  Ferraro,  Fernando  Gomes  Schermann,  Vicente  Renato 
Paolillo,   Edmundo  Comino  Junior,   Nilson  José  Iasi,   Vicente  Tena  Garcia, 
Achiles Roberto Miglioli, Roberto Olsen, Antonio Carlos Marini Teixeira, Gilberto 
De Luccia, Geraldo de Oliveira Couto, Maria Helena Cruz McCardell, Maria José 
Villaça, Ítalo Mario Catani, Beatriz Luiza Asson Sartorelli, José Luiz Trebilcock 
Tavares De Luca, Reinaldo Pinheiro Lima, Alcides Leite de Gouvêa Filho, Jorge 
Augusto de Albuquerque Ehrhardt, João Paulo Rossi, Luiz Koji Ohara, Ana Paula 
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Barreiros Araújo e Eugenio Lancsarics Neto; eleitos para mandato de 4 anos, de 
2006  a  2010:  Caio  Roberto  Moraes  Garcia,  Pedro  Antonio  Lousan  Badra   e 
Luciano Prata Magalhães;  eleitos para mandato de 2 anos, de 2006 a 2008: José 
Renato de Andrade Martinez, Carmem Lucia Menge Collet e Silva; Dora Maria 
de Aguiar Whitaker e Beatriz Brant de Carvalho Junqueira. Informou que os Srs. 
Beatriz Mira Chrystman e Qamal Elias Donato, eleitos para o mandato de 6 anos 
de 2006, que também tomariam posse nessa reunião, se encontram licenciados, 
tendo sido convocados os respectivos suplentes.

Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier – Convidado pelo Sr.  Presidente por ter 
sido o candidato mais votado do Grupo A, 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.

Sergio Lazzarini - Saudou os Conselheiros recém-eleitos, em nome do Conselho 
Deliberativo, dizendo o seguinte:  “Hoje um dia de festa para o Esporte Clube 
Pinheiros,  um  dia  de  festa  porque  nós  vemos  hoje  aqui  as  melhores  figuras 
representativas dos Associados do Esporte Clube Pinheiros, e esses Associados 
que  aqui  estão  hoje  eleitos,  alguns  renovando  mandato,  outros  com  novo 
mandato, merecidamente devem ser homenageados porque são a nata do que 
mais  temos  de  representativo  nesse  Clube.  O  Conselho  do  Esporte  Clube 
Pinheiros é o órgão legislativo e judicante dos Associados do Pinheiros e quem 
dele  faz  parte  deve  ter  muito  orgulho e  deve  ter  honra  do  privilégio  de  ser 
Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros. Quero desejar a todos as boas vindas e 
cumprimentá-los, e dizer que mais que a satisfação pessoal de ser Conselheiro, de 
se  apresentar  como  representantes  dos  sócios  do  Esporte  Clube  Pinheiros  os 
senhores têm uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de manter 
e de fazer com que permaneçam as raízes e as tradições do nosso Clube. Hoje 
vivemos  momentos  tortuosos  da  vida  pública,  muitas  vezes  até  o  Estado 
brasileiro é colocado em choque ou em cheque e o Estado brasileiro que é muito 
eficiente para arrecadar tributos às vezes se manifesta de maneira frágil  e  até 
mesmo incompetente para cumprir determinadas atribuições, por isso que nos 
dia  de  hoje  se  dá  muito  valor  as  chamadas  ONGs  –  Organizações  Não 
Governamentais,  que  independentemente  de  qualquer  participação  ou 



4

favorecimento  dos  governos,  as  Organizações  Não  Governamentais  têm  um 
papel significativo na sociedade. E o Esporte Clube Pinheiros nós devemos nos 
orgulhar é uma dessas Organizações Não Governamentais seculares, temos 107 
anos  de  existência  sem  nunca  termos  dependido  de  nenhum  favor 
governamental,  de  nenhuma verba  pública  graças  aos  Associados  do Esporte 
Clube  Pinheiros  que  construíram  este  patrimônio  fabuloso  e  invejável  como 
poucos em nosso Brasil. É por isso que dizemos que nós somos o maior clube 
poliesportivo  da  América  Latina  sem favor  de  ninguém, exclusivamente  pelo 
valor e pela vontade dos Associados do Clube Pinheiros, e os nossos amigos que 
hoje  tomam  posse,  alguns  reeleitos  e  outros  novos  Conselheiros  a  grande 
responsabilidade social que temos é manter essa tradição, manter esta instituição 
como  uma  das  mais  representativas  de  nossa  sociedade,  mais  do  que  uma 
satisfação  pessoal  é  uma  responsabilidade  social  muito  grande  ocupar  uma 
cadeira de Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros. E nesse sentido tenho certeza 
absoluta, e falo em nome de todos os antigos Conselheiros, temos certeza que os 
senhores  saberão  honrar  dignamente  o  mandato  de  Conselheiro  do  Esporte 
Clube Pinheiros. Parabéns a todos.”.

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório –  Como candidato mais bem votado do 
Grupo B, assim se manifestou em nome dos recém-eleitos: “Quero inicialmente 
cumprimentar os Associados do nosso Clube e agradecer em nome de todos nós 
que tomamos posse no honroso cargo de Conselheiro através da votação que nos 
conduziu representá-los nesta Sociedade. Constitui-se em verdadeira distinção o 
mandato  que  ora  nos  outorgam,  nós  estamos  neste  momento  completando  o 
plenário desta Casa que momentaneamente se abriu em conseqüência do término 
do mandato daqueles  que vamos substituir.  O caminho para tanto foi  árduo, 
eleições  dificílimas,  equilibradas,  campanha  movimentada,  trabalho  insano, 
porém, recompensado.  Colhemos os  resultados dos nossos  esforços.  Agora as 
bandeiras  dos  vários  grupos  alçadas  se  juntam  para  comemorar  mais  uma 
passagem festiva, solene e histórica da nossa vida comunitária. Aqui represento e 
falo em nome de companheiros recém eleitos, membros das mais variadas linhas 
de pensamento da nossa entidade, enfim, isto é a democracia. O nosso trabalho 
será de preservar a centenária história pinheirense, conservar e manter atualizado 
o imenso patrimônio social, cultural, esportivo e financeiro deixado por aqueles 
que até então nos precederam. O nosso Clube está e sempre estará em contínua 
ascensão.  Moderniza-se  através  da  dedicação  voluntária  de  abnegados  desde 
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Hans Nobiling, possui  energia potencial intensa e inesgotável,  constitui-se em 
exemplo as demais agremiações pela sua decência, pela sua criatividade, pela sua 
tradição,  pela  sua  modernidade  e  sobretudo  pelo  invejável  corpo  associativo 
espelho da comunidade paulistana. Agora, senhor Presidente, peço licença para 
agradecer e fazer uma menção particular aos meus familiares, a minha esposa 
Elza Marina, que me acompanha e me apóia em todas as minhas empreitadas há 
34 anos, aos meus filhos Márcia e João Pedro, aos meus futuros nora e genro 
Camila  e  Arnaldo  que  me  ajudaram  como  nunca  nesta  campanha.  É,  pois, 
senhores,  uma  grande  honra  ser  Associado  e  pertencer  ao  quadro  de 
Conselheiros  do  Esporte  Clube  Pinheiros.  Agradeço  em  nome  de  todos  os 
empossados a atenção dos presentes, e que Deus continue abençoando a todos 
nós. Muito obrigado.”

Presidente  –  Comunicou  que  o  Conselheiro  Edgard  Ozon,  Vice-Presidente  e 
Diretor  Financeiro,  eleito  pelo  Grupo  B,  recém-empossado,  estava 
automaticamente licenciado em virtude de exercer cargos diretivos, portanto, não 
tomaria parte na Ordem do Dia

Primeira Secretária – Leu os nomes dos Suplentes convocados para esta reunião, 
a serem empossados: Grupo A – Chapa Mobilização Pinheirense: Luiz Matarazzo 
Silva, Friedrich Theodor Simon, José Walther Niemeyer e Orlando Mauro Soares 
de Moraes; Grupo B - Chapa Pinheiros  Sempre:  Maria Cristina Nogueira de 
Sá  Pikielny;  Chapa  Mobilização  Pinheirense  -  Maria  Helena  Braga  Serzedo, 
Aldegonda  Aparecida  de  Moraes  Matarazzo  Silva,  Sérgio  Henrique  de  Sá, 
Gilberto Affonseca Rogê Ferreira e José Roberto Inserra

Maria  Helena  Braga  Serzedo  – A  convite  do  Sr.  Presidente,  por  ter  sido  a 
Suplente mais votada do Grupo A, leu o Compromisso de Posse, tendo os demais 
a acompanhado na leitura.

Presidente - Declarou empossados no cargo de Conselheiro os Associados antes 
relacionados. Prosseguindo, como havia esgotado o prazo regimental, consultou 
o plenário sobre a continuação do Expediente, que foi aprovada. Por se tratar de 
uma reunião festiva,  propôs e  o  plenário concordou que as  inscrições  para  o 
Expediente,  “A  Voz  do  Conselheiro”  e  Várias  fossem  tomadas  na  próxima 
reunião.
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Primeira Secretária –  Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria  o  relatório A.V.O.  (Análise  da Variação Orçamentária)  de  abril  e  o 
Balanço  Patrimonial  do  Clube  em  30/04/2006.  Diretoria  enviou  carta  ao 
Conselho, informando a nomeação da Sra. Maria Alice Bittencourt Paula Souza 
como Assessora de Artes Plásticas, com mandato até maio/2007. Comunicou que 
a  Diretoria  encaminhou  cópia  do  despacho  da  Prefeitura,  referente  ao 
deferimento parcial  do processo para concessão de isenção do IPTU (Imposto 
Territorial  e  Urbano).  Deu  conhecimento  de  carta  recebida  da  Diretoria, 
informando as exonerações dos seguintes Conselheiros que foram reintegrados 
ao Conselho: Afonso Ferreira Figueiredo,  Arnaldo Luiz Queiroz Pereira, César 
Palermo Kassab, Cláudio Alves D´Amorim, Décio Cecílio Silva Junior, Douglas 
Zambrana,  Durval  Vieira  de  Souza  Neto,  Eliana  Campos  Lameiro, 
Fernando  Gomes  Schermann,  Fernando Silva Rohrs,  Friedrich  Theodor 
Simon, Hércules José Mônaco, Hugo Nivaldo Napoli, José Ricardo Penteado 
Aranha,  João  Gilberto  Pacces,  José  Paulo  de  Camargo  Mello,  José  Walter 
Niemeyer,  Renato  Bongiovanni,  Marcelo  Giosa  Sasso,  Mário  dos  Santos 
Guitti,  Miguel Vignola, Nelson de  Barros  Pereira  Junior,  Nelson  Keffer 
Marcondes Machado,  Orlando Ferraz Alves, Roberto Antonio  Kirschner, 
Sergio Henrique Sá e Silvia Schuster e que, em razão das alterações havidas, ficou 
a Diretoria assim constituída: Edgard Ozon – acumulando as funções de Vice-
Presidente e Diretor Financeiro, Rubens Bove, acumulando as funções de Diretor 
Administrativo  e  Assessor  de  Planejamento  e  Tecnologia,  Mário  Marrese, 
acumulando as  funções  de  Diretor  Médico  e  Diretor  de  Restaurantes,  Álvaro 
Buoro – Diretor Social, José Henrique de Souza Amorim – Diretor de Esportes, 
Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira  –  acumulará  as  funções  de  Assessor  de 
Comunicação Institucional e Diretor de Patrimônio e Antonio de Pádua Fiorillo – 
acumulará as funções de Assessor de Controladoria Financeira e Diretor Cultural.

Presidente - Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 
votos de pesar:  1)  de iniciativa da Mesa do Conselho:  a)  pelo falecimento do 
Associado  Fernando  Colaferri  Silva,  filho  do  Conselheiro  Décio  Cecílio  Silva 
Júnior e irmão do Conselheiro Décio Cecílio da Silva Júnior; b) pelo falecimento 
da Sra. Sarah Marcondes Ramos de Oliveira, irmã do Conselheiro Nelson Keffer 
Marcondes  Machado;  2)  de  iniciativa  do  Segundo  Secretário  Paulo  Roberto 
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Taglianetti,  subscrito  pela  Primeira  Secretária  Dulce  Arena  Avancini,  pelo 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório e pela Mesa do Conselho, pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Klaus Steinecke; voto de pronto restabelecimento 
do Conselheiro Cláudio Borba Vita, por iniciativa da Mesa do Conselho; voto de 
congratulações de autoria da Mesa do Conselho, aos Conselheiros Efetivos Celso 
Hahne e Cezar Roberto Leão Granieri,  pela forma correta e eficiente com que 
presidiram,  respectivamente,  a  Mesa  Diretora  e  a  Comissão  de  Apuração  da 
Assembléia Geral e 6/5/2006, extensivo aos demais membros da Mesa Diretora, 
Srs. Lúcia Maria Nagasawa e Eduardo Ribas Oliveira Machado, bem como os 
demais Membros da Comissão de Apuração, Srs. José Manssur, Renato Lazzarini, 
Julio Ricardo Magalhães e Severiano Atanes Netto, 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 nosso Clube, com destaque especial 
ao  Assessor  de  Planejamento  e  Tecnologia  Durval  Vieira  de  Souza  Neto,  ao 
Diretor  Administrativo  Rubens  Bove,  ao  Gerente  Geral  Antonio  Barboza,  à 
Gerente de Planejamento e Tecnologia Yara Mansur, à Gerente de Administração 
Geral  Adriana  Terranova,  ao  Gerente  Financeiro  e  de  Controle  Hugo  Tadeu 
Ghiraldini  e  ao  Gerente  de  Recursos  Humanos   José  Mário  Marotta, 
representando  os  outros  mais  de  cem  funcionários  que  trabalharam  na 
organização,  realização e êxito do maior evento cívico do Clube,  incluindo os 
funcionários  do  Conselho  Maria  de  Lourdes  Fonseca,  Chefe  da  Secretaria, 
Ednalva  Aparecida  de  Paula,  Liliam  Viana  Moura,  Secretárias,  Jorge  Luiz 
Massaro,  Assistente  Administrativos  e  Ana  Rachel  Rizzo  Silva,  Assistente 
Administrativa do Conselho Fiscal; Votos de louvor: 1) de iniciativa da Mesa do 
Conselho:  a)  ao  Esporte  Clube  Pinheiros,  que  se  sagrou  Campeão  Brasileiro 
Absoluto de natação no Troféu José Finkel, conquistando 14 medalhas de ouro, 
10 medalhas de prata, 13 medalhas de bronze; pontuação: 2544 pontos, contra 
1780 do segundo colocado, a UNISANTA; b) também ao Esporte Clube Pinheiros, 
pela performance dos atletas no Campeonato Pan-americano de Judô (Buenos 
Aires/Argentina):  Denílson  Lourenço  –  peso  ligeiro  -  medalha  de  bronze, 
Leandro da Cunha - peso meio leve - medalha de prata, Daniel Hernandez - peso 
pesado - medalha de ouro, Leandro da Cunha e Daniel Hernandez - medalha de 
ouro por equipe, Priscila Marques - peso absoluto - medalha de prata, Priscila 
Marques e Ivana Ishi - medalha de prata por equipe; voto de congratulações de 
iniciativa do Conselheiros Luiz Ernesto Machado Kawall e da Primeira Secretária 
Dulce  Arena  Avancini,  à  Diretoria,  pela  Exposição  “Nobiliinho  Responde”, 
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instalada na alameda da Pista de Atletismo, elaborada pela equipe técnica do 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling, sob a direção da Supervisora – Museóloga 
Yara Rovai.

José Luiz Toloza Oliveira Costa (questão de ordem) –  Lembrou que no início 
dos trabalhos o Sr. Presidente havia proposto e o plenário concordou que não 
houvesse Expediente e, caso continuasse, também teria esse direito, pois havia se 
inscrito antes.

Presidente  –  Desculpou-se,  dando  por  encerrado  o  Expediente.  Tendo  o 
Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório  lembrado  que  havia 
apresentado  um  voto  por  escrito,  informou  que  o  Expediente  tinha  sido 
suspenso. Apenas tinham sido formulados votos que estavam consignados pela 
Mesa.

5) ORDEM DO DIA
Item 2 - Apreciação da ata da 535ª reunião ordinária, realizada no dia 24 de 

abril de 2006.
Presidente  –  Não  havendo  contestação,  declarou  a  ata  aprovada  conforme 
apresentada.

Item 3 - Eleições  do  Presidente  e  Vice-Presidente  do  Conselho 
Deliberativo,  da  Comissão de Sindicância  e  dos Presidentes  das 
demais Comissões Permanentes, para o biênio 2006/2008.

Presidente – Como era candidato à reeleição, junto com seu Vice-Presidente, Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia, para conduzir o processo eleitoral propôs ao plenário 
que o Conselheiro José Manssur ocupasse a Presidência e o Conselheiro Renato 
Lazzarini a Vice-Presidência. Aprovado. Desde logo, indicou o Conselheiro João 
Benedicto de Azevedo Marques para presidir a Comissão de Apuração.

- Assumem a Presidência e Vice-Presidência “ad hoc” respectivamente os Conselheiros  
José Manssur e Renato Lazzarini.
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Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Em seu nome e em nome do Conselheiro 
Renato  Lazzarini,  agradeceu  ao  Conselho  pela  deferência.  Convidou,  para 
assumirem suas funções, os Conselheiros que as Chapas concorrentes indicaram 
para fazerem parte das Mesas Receptoras de votos (São 18 componentes,  dois 
para cada urna), a saber: URNA Nº 1 – Presidente e Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo: Ronaldo de Miranda Amaral e Marcos Martins Paulino; URNA Nº 2 
- Membros da Comissão Permanente de Sindicância: Achiles Roberto Miglioli  e 
Peter  Alfredo  Burmester;  URNA  Nº  3  -  Presidente  da  Comissão  Permanente 
Financeira: Ademir Pereira   e Cíntia Turella di Stasi, URNA Nº 4 - Presidente da 
Comissão Permanente Jurídica: Analice Cajueiro Fernandes  e Roberto Antonio 
Kirschner; URNA Nº 5 - Presidente da Comissão Permanente de Obras:  Ayrton 
Rodrigues Liberado  e Leila Eleny Amaro Marques; URNA Nº 6 - Presidente da 
Comissão Permanente de Saúde e Higiene: Edmundo Comino Junior e Orlando 
Ferraz Alves;  URNA Nº 7 -  Presidente da Comissão Permanente de Esportes: 
Geraldo de Oliveira Couto e Roberto Cappellano: URNA Nº 8 - Presidente da 
Comissão Permanente de Veteranos: Gilberto de Luccia e Cleide Frasco Marrese; 
URNA Nº 9  -  Presidente da Comissão Permanente de Jovens:  Marley Perrota 
Spada e Friedrich Teodor Simon. Em seguida, prestou esclarecimentos detalhados 
sobre o processo e anunciou o início da votação. Tendo o Conselheiro Marcelo 
Grassi  pretendido    manifestar-se,  informou  que  não  poderia  conceder-lhe  a 
palavra, porque inoportuna,  por isso que já se havia iniciado o processo eleitoral. 
Convidou  para  votar  os  Conselheiros  que  tinham  solicitado  preferência, 
Edmundo  Comino,  Luciano  Guedes  Pacces,  Vicente  Tena  Garcia,  Sérgio 
Vergueiro, Luiz Ernesto Machado Kawall, Cantídio Salvador Filardi, Laís Helena 
Pinheiro  Lima  e  Silva,  Celso  Hahne,  Cláudio  Regina,  Hugo  Hermínio  Leber, 
Alcides Bracher Scheiba Ribas, Gilberto Affonseca Rogê Ferreira e Eloísa Maria 
Amaro.

- Passa-se à votação com a chamada seqüencial das senhas distribuídas, votando todos os  
duzentos e oito Conselheiros que assinaram a lista de presença.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Declarou encerrada a votação, passando 
imediatamente à apuração. Propôs ao plenário que a Comissão de Apuração fosse 
constituída pelos Conselheiros José Paulo de Camargo Mello,  Ricardo Coutinho 
Carvalhal,  Achiles  Roberto  Miglioli  e  Ronaldo  de  Miranda  Amaral,  os  dois 
primeiros previamente indicados pela Chapa Mobilização Pinheirense,  os  dois 
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últimos, pela Chapa Coligação Pinheiros, sob a presidência do Conselheiro João 
Benedicto de Azevedo Marques, incumbido de conduzir o processo eleitoral, até 
o final da apuração, encerrando suas atribuições com a devolução dos trabalhos à 
Presidência,  juntamente  com o  Mapa de Apuração dos resultados.  Aprovado. 
Comunicou os nomes dos Conselheiros indicados pelas chapas para fiscalizar a 
apuração:  Chapa  Mobilização  Pinheirense:  Alexandre  Perrone  Lomonaco, 
Fernando  Gomes  Schermann  e  Hércules  José  Mônaco;  Chapa  Coligação 
Pinheiros:  Luís  Eduardo Dutra  Rodrigues,  Antonio  Moreno Neto  e  Severiano 
Atanes Netto. 

Presidente da Comissão de Apuração (João Benedicto de Azevedo Marques) – 
Esclareceu a sistemática que orientaria a apuração.

Presidente  “ad  hoc”  (José  Manssur)  –  Informou  que  Conselheiro  Alexandre 
Barradas de Oliveira substituiria o Conselheiro José Paulo de Camargo Mello na 
Comissão  de  Apuração.  Solicitou  que  chapas  que  indicassem  mais  dois 
Conselheiros  para  colaborar  na  apuração  dos  votos,  no  que  foi  prontamente 
atendido.

- Passa-se à apuração dos votos.

Presidente da Comissão de Apuração (João Benedicto de Azevedo Marques) – 
Agradeceu  aos  Conselheiros  que  colaboraram  na  apuração  e  anunciou  os 
resultados apurados:  Presidência e Vice-Presidência do Conselho Deliberativo - 
Chapa Mobilização Pinheirense: 102 votos, Chapa Coligação Pinheiros: 102 votos, 
em branco: 4 votos, não houve voto nulo; Membros da Comissão Permanente de 
Sindicância  -  Chapa  Mobilização  Pinheirense:  102  votos,  Chapa  Coligação 
Pinheiros: 98 votos, em branco: 6 votos, nulos: 2 votos; Presidência da Comissão 
Permanente  Financeira  -  Chapa  Mobilização  Pinheirense:  107  votos,  Chapa 
Coligação Pinheiros: 97 votos, em branco: 3 votos, nulo: 1 voto; Presidência da 
Comissão  Permanente  Jurídica  -  Chapa  Mobilização  Pinheirense:  101  votos, 
Chapa Coligação Pinheiros: 103 votos, em branco: 4 votos, não houve voto nulo; 
Presidência da Comissão Permanente de Obras - Chapa Mobilização Pinheirense: 
105 votos, Chapa Coligação Pinheiros: 94 votos, em branco: 8 votos, nulo: 1 voto; 
Presidência da Comissão Permanente de Saúde e Higiene - Chapa Mobilização 
Pinheirense: 102 votos, Chapa Coligação Pinheiros: 103 votos, em branco: 2 votos; 
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nulo: 1 voto; Presidente Comissão Permanente de Esportes - Chapa Mobilização 
Pinheirense: 99 votos, Chapa Coligação Pinheiros: 105 votos, em branco: 3 votos, 
nulo:  1  voto;  Presidência  da  Comissão  Permanente  de  Veteranos  -  Chapa 
Mobilização  Pinheirense:  98  votos,  Chapa  Coligação  Pinheiros:  108  votos,  em 
branco: 2 votos, não houve voto nulo; Presidência da Comissão Permanente de 
Jovens - Chapa Mobilização Pinheirense: 104 votos, Chapa Coligação Pinheiros: 
97 votos, em branco: 6 votos, nulo: 1 votos; totalizando 208 votantes. Devolveu a 
condução dos trabalhos à Presidência “ad hoc”.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Declarou eleitos, para o biênio 2006/2008: 
Membros da Comissão de Sindicância: Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho, 
Célio  Cássio  dos  Santos,  Ivanilce  Simeão  Cappellano,  José  Roberto  Pacheco 
França  e  Maria  Lucia  de  Toledo  Collet  e  Silva,  Presidente  da  Comissão  de 
Esportes:   Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima,  Presidente  da  Comissão  Financeira: 
Adriano  Amaral  Resende,  Presidente  da  Comissão  de  Jovens:  Guilherme 
Giordano Beyruth, Presidente da Comissão Jurídica: Vicente Mandia,  Presidente 
da Comissão de Obras: Antonio Julio Martins Lemos e Presidente da Comissão de 
Veteranos: Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier. Considerando o empate para a 
Presidência e Vice-Presidência do Conselho (102 a 102 votos) e em função do que 
havia sido decidido pelo então Presidente no início  da reunião com relação à 
Comissão de Saúde e Higiene (103 a 102 votos), com base no Art. 72 do Estatuto 
Social, decidiu converter a reunião em Sessão Permanente, marcando a renovação 
de ambas eleições para o dia 5 de junho, obedecido o mesmo colégio eleitoral.

José Luiz Toloza Oliveira Costa –  Perguntou se  uma Conselheira,  eleita pela 
Chapa  Pra  Frente  Pinheiros,  que  justificou  ausência  por   motivo  de  doença, 
fazendo parte  do colégio  eleitoral  –  213  Conselheiros  –  poderia  participar  do 
próximo pleito.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Respondeu que, por analogia ao Estatuto 
Social e ao Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, a eleição 
seria realizada com o mesmo colégio eleitoral.

Maria  Angélica  Masagão  Prochaska  –  Ponderou  que  estava  presente  no 
momento que se encerrou a lista de presença e a distribuição de senhas, tendo a 
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Secretaria  informado  que  tinham  sobrado  quatro  números.  Portanto,  foram 
distribuídas 209 senhas.

Presidente  “ad  hoc”  (José  Manssur)  –  Respondeu  que  o  número  de  senhas 
devolvidas  na  assinatura  da  lista  de  votantes  conferiu  com  número  de 
Conselheiros  que  assinaram  a  lista  de  presença,  portanto,  legitimados  e 
habilitados ao direito do voto: 208. E, como o Colégio Eleitoral (213) é superior a 
208, por cautela a secretaria deve ter trazido senhas correspondido no mínimo ao 
número do Colégio Eleitoral. Informou à Conselheira Ivanilce Simeão Cappellano 
que se houvesse outro empate a eleição continuaria a ser renovada, até se eleger o 
novo  Presidente.  Em  face  de  a  reunião  ter  sido  transformada  em  Sessão 
Permanente,  consultou o plenário,  que concordou em mantê-lo na Presidência 
“ad hoc” até o final da reunião. Agradeceu ao Conselho pela distinção, desde 
logo convocando os Conselheiros para renovar a eleição na próxima segunda-
feira, dia 5 de junho, saindo todos notificados dessa convocação. Perguntado pelo 
Conselheiro  Vicente  Mandia,  respondeu  que  indiscutivelmente  estava  certo  e 
ajustado que só votariam nas próximas eleições quem assinou a lista de presença. 
Indagado,  informou  ao  Conselheiro  Walter  Silva  que  o  Conselheiro  (Claudio 
Damasceno Junior),  que havia  obtido uma liminar para  participar  da votação 
poderia  votar  na  próxima  eleição,  porque  decisão  do  Poder  Judiciário  será 
intransigentemente  cumprida  e  sempre,  a  menos  que  por  ser  uma  Tutela 
Antecipada  ela  viesse  ser  revogada até  a  data  da  realização  da  nova  eleição. 
Prosseguindo,  ponderou  que,  em  função  do  empate,  não  fora  eleito  o  novo 
Presidente  do  Conselho,  ao  qual  compete  dar  posse  aos  que  tinha  sido 
induvidosamente  eleitos.  Nessas  circunstâncias,  consultou  o  plenário,  que 
concordou que ele, Presidente “ad hoc”, o fizesse. Então, declarou empossados 
nos respectivos cargos, para o biênio 2006/2008, convidando-os para assinar o 
Termo de Posse, os seguintes Conselheiros:Membros da Comissão Permanente de 
Sindicância – Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho, Célio Cássio dos Santos, 
Ivanilce  Simeão  Cappellano,  José  Roberto  Pacheco  França  e  Maria  Lucia  de 
Toledo  Collet  e  Silva,  Presidente  da  Comissão  Financeira  -  Adriano  Amaral 
Resende,  Presidente  da  Comissão  Jurídica  –  Vicente  Mandia,  Presidente  da 
Comissão de Obras - Antonio Julio Martins Lemos, Presidente da Comissão de 
Esportes – Luís Eduardo Pinheiro Lima, Presidente da Comissão de Veteranos – 
Ernesto  Julio  Santos  Corrêa  Schleier,  Presidente  da  Comissão  de  Jovens  – 
Guilherme Giordano Beyruth. Dando continuidade,  lembrou que a Presidência 
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efetiva no exercício  regular do mandato fizera uma comunicação no início  da 
reunião, dizendo que em cumprimento a ordem liminar, o Conselheiro por ela 
beneficiado exerceria o direito de voto, e que se porventura houvesse empate ou 
houvesse a eleição pela diferença de um voto a significar em tese que este voto 
poderia  ser  o  pêndulo  que  decidisse  a  questão,  nova  eleição  se  realizaria. 
Esclareceu que havia estudado a matéria e trocado idéias com os grandes juristas 
da Casa  e  se  chegou a  um consenso que,  em cumprimento  a  ordem judicial, 
teríamos  um  Conselheiro  a  mais  ao  colégio  eleitoral  que  é  previsto 
estatutariamente, pelo que colheríamos  o voto obviamente normal, não o voto 
em separado, para não quebrar o sigilo do voto. Colhendo-se este voto normal e 
desse empate ou diferença por um voto a significar em tese que o aumento desse 
quorum tendeu para um lado ou para o outro, recomendaria o bom senso e o 
equilíbrio  que  fosse  feita  uma  nova  eleição  e,  democraticamente,  elegesse  o 
Presidente e o Vice-Presidente.

Antonio Moreno Neto - Ponderou que a liminar tinha que ser respeitada e o voto 
tinha que ser respeitado.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Deixou claro que estava comunicando o 
que  tinha  sido  dito  pelo  Presidente  efetivo  à  oportunidade,  aduzindo  ter 
verificado que naquela oportunidade ninguém objetou, não podendo precisar se 
isso teria sido acordado entre as duas composições de chapa. (Foi informado que 
não houve acordo neste sentido).

Jorge  Roberto  Corrêa  Zantut  -  Ponderou  que  houve  o  acordo  em  ambas  as 
posições. Primeira posição: passou o Colégio Eleitoral de 213 para 214; o plenário 
ficou silente a isto e concordou e até então estava concordando. Segunda posição: 
se houvesse a vitória por um voto de diferença, haveria uma nova eleição; e o 
plenário ficou novamente silente e agora parecia que não estava concordando 
com a decisão anterior.

Presidente  “ad  hoc”  (José  Manssur)  –  Disse  que  a  orientação  dada  pelo 
Presidente  efetivo  no  exercício  do  mandato  pode  ser  confirmada  pelas  notas 
taquigráficas,  decisão  esta  que  não  foi  questionada  e,  portanto,  poderá  ser 
combatida pelos caminhos legais.
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Antonio Moreno Neto – Ponderou que o Presidente que iniciou a reunião havia 
comunicado aquela   decisão,  mas juridicamente  ela  não foi  discutida,  não foi 
falada  com  as  lideranças  dos  partidos,  e  essa  decisão  tinha  que  ter  um 
embasamento estatutário para ser levada adiante. Então, era necessário  estudar 
essa decisão juridicamente com muito cuidado, porque o plenário não decidiu a 
respeito, porque isso  nem foi colocado em votação. 

Hugo Nivaldo Nápoli  (questão de ordem) – Perguntou se  a Mesa tinha sido 
oficialmente notificada da decisão judicial.

Presidente  “ad  hoc”  (José  Manssur)  –  Informou  que  ele,  Presidente,  teve 
conhecimento com a responsabilidade do grau do informante de que houve, mas 
não conhecia o inteiro teor. Desde logo, indagou ao então Presidente Paulo Cesar 
de Arruda Castanho se ele havia recebido a notificação.

Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho  – Respondeu  que,  mesmo  que  tivesse,  o 
representante  legal  do  Esporte  Clube  Pinheiros  é  o  Presidente  da  Diretoria, 
Antonio  Alcântara  Machado  Rudge.  O  Conselho  Deliberativo  não  tem 
capacidade  jurídica,  e  não  recebi  nenhum  oficial  de  justiça  com  nenhuma 
intimação e nem o Dr. Antonio.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Disse que concordava, não tinha visto os 
termos, mas se fosse endereçada à Presidência do Conselho, hoje, pela Teoria da 
Representação,  o  Presidente  do  Conselho  teria  plena  legitimidade  e  total 
capacitação para receber, mas não recebeu, mas ela existia.

Hugo  Nivaldo  Nápoli  – Consultou  o  Sr.  Presidente  como  ficaríamos  nesta 
situação e se deveria ter um documento escrito dirigido ao Clube, concedendo a 
liminar.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Respondeu que a cientificação do ato dá-se 
mediante a intimação regularmente recebida. Esta reunião,  antes de chegar ao 
Item 3,  ela  teve  momentos  anteriores.  O Sr.  Presidente  colocou propostas  em 
votação e a ata da última reunião, em nenhum momento foi objetada a questão 
concernente a este voto.
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Francisco Carlos Collet e Silva – Informou que o advogado Dr. Tarcito Barbosa o 
comunicou e ao Conselheiro  Claudio Damasceno Junior que havia protocolado a 
liminar.  Deixou claro  que se  tratava  de  uma liminar,  que  para  ser  cumprida 
independe de citações ou intimação. 

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Confirmou que liminar é auto executável. 
Esclareceu  que  a  dúvida  do  Conselheiro  era  se  ele,  Presidente,  tinha  tomado 
conhecimento prévio. Tomaria conhecimento, se recebesse a ordem. 

Sergio Lazzarini – Primeiro, agradeceu aos céus pelo Conselheiro José Manssur 
ter sido escolhido para presidir  esta reunião,  comentando que poucas pessoas 
teriam  conhecimento e capacidade para dirimir as questões que estavam sendo 
formuladas. Ponderou que aquele não era o momento de discutir se tinha ou não 
havido citação. A Mesa do Conselho tomou conhecimento, ficou ciente e cumpriu 
a decisão judicial. Então, nada mais havia que ser discutido. Cumprida a decisão 
judicial, a Mesa comunicou ao Conselho que havia um voto a mais no colégio 
eleitoral e que presumia, e todos esperavam  que a diferença fosse de mais de um 
voto.  Por  isso  a  Mesa  disse  e  afirmou e  todos  concordaram que se  houvesse 
diferença de  um voto teria  que ser  feita    nova eleição.  Ora,  isso foi  matéria 
preclusa e  ninguém discutiu.  Então,  pediu ao Sr.  Presidente que encerrasse a 
reunião e convocasse o Conselho para renovar a eleição da Comissão de Saúde e 
Higiene juntamente com a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho. 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu que neste caso não estaria sendo 
cumprida a liminar. Para cumprir a liminar, o Conselheiro tinha sido incluído no 
colégio eleitoral e valia o voto dele. 

Presidente  “ad  hoc”  (José  Manssur)  –  Tornou  a  apelar  para  o  bom  sendo, 
acrescendo a tudo que foi dito em plenário. Iniciada esta reunião, o Presidente do 
Conselho fez uma comunicação.  Esta  comunicação tinha uma carga decisória. 
Posteriormente, tivemos inúmeras matérias colocadas em votação, os votos, a ata, 
nada foi  dito  naquela  oportunidade.  No caso do empate,  havia uma previsão 
estatutária, os Conselheiros foram esclarecidos e não houve tanta polêmica. Neste 
caso, houve a diferença de um voto, a comunicação inaugural, que não mereceu a 
contrariedade de ninguém, era no sentido de que em havendo empate e diferença 
de  um  voto  se  renovaria  o  pleito  democraticamente  pela  voz  secreta,  mas 
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soberana da urna. Isso é que foi comunicado. Não houve oposição. Surgiu,porém, 
um caso concreto.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Ponderou que só houve uma comunicação. 

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Lembrou que em todos os momentos havia 
frisado  a  palavra  comunicado,  mas  disse  também  que  a  comunicação  do  Sr. 
Presidente teve uma carga decisória.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Defendeu que, da mesma forma, se jogou 
fortuitamente  com  a  possibilidade  de  não  haver  essa  situação.  Havendo  esta 
situação  muda  a  figura.  Mesmo  não  se  sabendo  qual  foi  o  voto  dado  pelo 
Conselheiro Claudio Damasceno Junior, é garantido que ele fazia parte do colégio 
eleitoral. Até que se derrube a liminar, o voto do dele é válido nas duas votações. 

Ivan Gilberto Castaldi Filho –  Referiu e o Sr. Presidente confirmou que havia 
dito que na próxima eleição, constando uma liminar, o Conselheiro Claudio teria 
direito a votar, salvo se essa liminar  fosse cassada, porque decisão judicial se 
acata.  Se  estamos  acatando  uma  decisão  judicial  e  o  Conselheiro  Claudio 
Damasceno Junior votou, não se questiona isso. 

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Esclareceu que o Estatuto Social estabelece 
a composição do Conselho: 201 membros eleitos pela Assembléia Geral, a saber: 
24 pertencentes a categoria de Veteranos, 177 pertencentes ao quadro social e os 
ex-Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria, como membros efetivos; 
este  é  o  colégio  eleitoral.  A  partir  do  momento  que  o  colégio  eleitoral  foi 
convocado para estas eleições, houve, por determinação judicial,  a inclusão de 
mais um Conselheiro. Se ele soubesse qual teria sido o Conselheiro substituto que 
integrara o colegiado em nome de Claudio Damasceno Junior, o convidaria, ele, 
Presidente “ad hoc”, ou o Presidente efetivo, que esse substituto evidentemente 
se retirasse para que o Conselheiro Claudio Damasceno Junior pudesse assumir. 
Mas esse Conselheiro Suplente que foi chamado, ele teve o seu mandato exaurido 
com a última Assembléia Geral, o órgão maior do Clube, que elegeu Conselheiros 
e os seus respectivos Suplentes. E este Suplente, ou qualquer deles, ou todos eles, 
cada qual  tem o sacrossanto direito  subjetivo de participar  desta reunião sem 
exclusão, porque ele não está aqui porque substitui Claudio Damasceno, mas por 
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vontade do corpo associativo.  Então,  ele tem o direito de exercer essa mesma 
vontade. É por isso que não poderíamos tirar um e colocar outro, mas  estávamos 
acrescendo um ao colégio eleitoral estatutariamente previsto. Correríamos o risco 
de  suspender  essas  eleições  para  definir  esse  impasse  porquanto  o  colégio 
eleitoral  estava  acrescido  contra  o  Estatuto.  Então,  o  que  se  deliberou,  e  ele, 
Presidente “ad hoc”, estava pensando que fora de consenso, que iríamos colher 
esse voto, e daí iríamos buscar nos princípios do bom senso, da relevância do 
interesse social,  e  há um célebre filósofo  italiano que diz:  quando se está  em 
disputa o interesse social, eventual transgressão da norma deve ser relevada em 
prol desse mesmo interesse social. Diante desse interesse social e dos Princípios 
Gerais de Direito, fez-se uma comunicação que não recebeu protesto no sentido 
de que se procederia dessa forma. Naquele momento calou-se sabiamente ou não 
esta  Casa.  Agora  estamos  nos  deparando  com  um  caso  concreto,  que  é 
respeitável, mas que pergunto com o máximo respeito a ambos os Conselheiros, 
poderíamos  ter  também  a  solução  e  aguardar  o  pronunciamento  das  urnas, 
porque se decidirmos em prol desta decisão ela poderá vir a ser revogada. 

Ivo  Kesselring  Carotini  –  Entendeu  que  o  mandado  de  segurança  estava 
ampliando o colégio eleitoral do Clube e que isso contrariava o Estatuto, porque 
havia um número maior de votantes.  Tendo em vista o mandado de segurança, o 
Suplente não poderia ter participado da Assembléia.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Reiterou que o Suplente que assumira o 
cargo perdeu o exercício na última eleição. 

Ivo Kesselring Carotini –  Ponderou que, através do mandado de segurança, o 
Conselheiro  Claudio  Damasceno  assumiu  uma  posição  dentro  do  colégio 
eleitoral. É o mesmo que dizer que  amanhã, ao invés de 54 Vereadores,  com 
mandado de segurança teremos 55, mas isso foge até à Lei Orgânica. 

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Concordou, dizendo que essa decisão foi 
tomada pelo Presidente efetivo.

Ivo Kesselring Carotini – Continuou, dizendo que o erro estava em interpretar e 
aumentar em um número o colégio eleitoral do Pinheiros. 
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Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Aduziu que a conseqüência, se vingasse a 
tese do orador, seria a nulidade de todos os atos hoje praticados. Mas a intenção 
era  salvar,  onde não houver  prejuízo  não há nulidade.  Então,  naqueles  casos 
proclamados,  em que não houve prejuízo,  relevou-se  a  nulidade.  No caso  de 
empate, há previsão estatutária. 

Ivo Kesselring Carotini – Insistiu que estava havendo um erro na interpretação, 
aumentando o  colégio  eleitoral,  uma aberração jurídica.  Propôs  que a  eleição 
fosse marcada o mais rápido possível e, nesse meio tempo, fosse interpretada da 
melhor forma possível toda essa polêmica. 

Francisco Carlos Collet e Silva – Quanto à questão de ampliar o colégio eleitoral, 
esclareceu que chegou a conversar com o Conselheiro Sergio Lazzarini, chegou a 
esboçar uma conversa com o Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli  Fasanaro 
sobre esse assunto, que concordariam tendo em vista a perplexidade que de início 
causou  a  apresentação  de  uma  liminar,  em  acrescer  o  Conselheiro  Claudio 
Damasceno,  sem  que  com  esse  acréscimo  fosse  despedido  qualquer  outro 
Conselheiro  ou  Suplente  anteriormente  convocado.  Houve  um  entendimento 
prévio entre as chapas. Porém, não estamos correndo o risco de exceder o colégio 
eleitoral, porque não chegamos a 213, tivemos 208 votantes. São dois aspectos. 
Primeiro, que houve o entendimento, no seu entender integralmente cumprido, 
quanto acrescer o voto do Conselheiro Claudio Damasceno sem dispensar, até 
porque interpretação de como se resolver esse problema seria difícil, na medida 
que,  embora penda de  apreciação do Conselho um recurso  administrativo  de 
Claudio Damasceno Junior, fato é que a vaga dele teria sido licitada nas últimas 
eleições.  Então  teríamos  um  problema.  Afastar  alguém  de  alguma  chapa 
implicaria,  inclusive,  em quebrar  a  proporcionalidade do quociente partidário 
daquela chapa. Dispensar um Suplente já anteriormente convocado, poderia ser 
constrangedor e desagradável para o colega. Então, em homenagem à dificuldade 
da  situação,  houve  esse  entendimento,  que   foi  perfeitamente  cumprido. 
Observou que por sorte não aconteceu uma presença total, porque correríamos o 
risco de ter excedido o limite do colégio eleitoral.

Presidente  “ad  hoc”  (José  Manssur)  –  Entendeu  que  aquela  manifestação 
respondia  ao  questionamento  do  Conselheiro  anterior,  no  sentido  de  que  o 
quorum face às ausências, não foi excedido. Comentou que havia refletido sobre a 
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questão; considerou a possibilidade de virem os 213, e que se tem que se cumprir 
a liminar obviamente, indiscutivelmente como proclamei.  Cumprida a liminar, 
haveria esse acordo que o Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva acabara de 
referir,  lavrado  em  ata,  no  seguinte  sentido:  vamos  acrescer  o  número  de 
Conselheiros, e ficaríamos estabelecidos que se houvesse a diferença da eleição 
por um voto nova se faria. 

Ivo Kesselring Carotini –  Defendeu que o acréscimo teria que ser previamente 
submetido  e  aprovado  pelo  Conselho  Deliberativo  na  Ordem  do  Dia  e  que 
estavam aumentando as cadeiras. 

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Reiterou que no início dos trabalhos,  o 
Presidente efetivo fizera essa comunicação, que consta das notas taquigráficas, no 
sentido de que estávamos acrescendo um voto mais no número de eleitores, e 
ninguém objetou a isso. 

Ivo Kesselring Carotini – Entendeu que isso não é o Conselho que resolve. 

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Disse que sua observação não era com relação a 
acrescentar ou não Conselheiro, mas que o Sr. Presidente “ad hoc” havia dito que 
o Conselheiro Claudio Damasceno Junior votará na próxima eleição. 

Presidente  “ad hoc”  (José  Manssur)  –  Informou que o   Conselheiro  Claudio 
Damasceno Junior votará a menos que a liminar seja cassada. 

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Ponderou que se houve uma liminar e foi acatada, 
o voto dele vale e ponto final. Se na próxima eleição, isso  com relação a Comissão 
de Saúde e Higiene, a liminar for cassada, como liminares não retroagem, será 
válida a eleição da Comissão de Higiene e Saúde. Não tem sentido. 

Presidente  “ad  hoc”  (José  Manssur)  – Disse  que  o  entendimento  do  orador 
guardava  coerência.  Se  fossem  proclamados  os  resultados  obtidos  para  a 
Comissão de Saúde e Higiene e o Conselheiro Waldir Lachowski tomasse posse, 
se  porventura  essa  liminar  viesse  a  ser  revogada  ou  agora  ou  ao  final  do 
julgamento do mérito, a eleição estaria nula ? E os atos por ele praticados ficam 
ratificados? É uma solução. Tendo o Conselheiro José Roberto Pacheco França 
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dito que não se retroage uma liminar aceita, informou que estava dando posse a 
todos aqueles que tinham sido eleitos. 

Hugo Nivaldo Nápoli – Como adendo, deixou claro e o Sr. Presidente confirmou 
que  o  voto  do  Conselheiro  Claudio  Damasceno  Junior  não  tinha  sido 
desconsiderado.

Synésio Alves de Lima – Considerando que o voto em discussão servira para que 
fosse  reconhecido  o  empate,  perguntou  por  que  não  poderia  servir  para 
reconhecer a vitória.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Esclareceu que numa Assembléia, aquilo 
que não consta como norma escrita pode ser acordado através daquilo que for 
melhor para a comunidade como um todo; o raciocínio é impecável. Se o empate 
da eleição da Mesa se deu com o colégio e ele presente, por que não se daria para 
este? Entretanto, enfatizou, houve no início dos trabalhos uma comunicação, que 
é  um ato  declaratório,  mas  que  possuía  uma carga  decisória,  que  não  sofreu 
nenhuma  impugnação.  Em  tese,  a  matéria  estaria  preclusa.  Disse  que  não 
decidiria naquele momento. A reunião estava em aberto, quem entendesse que 
estava errado que recorresse do ato, da comunicação que tinha carga decisória. 
Mas já estavam a uma e meia da manhã. Aproveitou para se desculpar com os 
convidados, pois estava prevista uma festa, mas a reunião, por força do resultado 
da Mesa, estava em  Sessão Permanente.  Propôs que tomassem posse aqueles 
eleitos  sem  dúvida  qualquer  e  que  se  deliberasse  a  realização  de  uma  nova 
Assembléia.  E,  nesse  interregno,  conversaria   com  todos  os  responsáveis  de 
ambas as chapas e com todos os elementos do Conselho, procurando chegar a um 
denominador comum para manter sempre altivo e grande o nome do Conselho e, 
principalmente,  do  Clube.  Então,  tomariam  posse  aqueles  induvidosamente 
eleitos e, com relação à Mesa, convocaria uma próxima reunião.

Achiles  Roberto  Miglioli  (questão  de  ordem)  –  Dado  o  adiantado  da  hora, 
considerou que os eleitos poderiam também tomar posse na próxima reunião. 

Presidente  “ad  hoc”  (José  Manssur)  –  Lembrou  que  os  eleitos  já  estavam 
empossados. Propôs que a próxima reunião fosse realizada no dia 5 de junho, 
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com o mesmo colégio eleitoral, ou seja, não permitiria acréscimo e seria renovada 
a eleição para Mesa. E nesse meio tempo, estudaria como resolver a questão. 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu que a questão do colégio eleitoral 
da renovação da eleição não estava definida. Informou que gostaria de discutir a 
matéria ao longo da semana.

Presidente  “ad hoc” (José Manssur)  –  Respondeu  que na Assembléia  Geral, 
havendo empate nova eleição se realiza, com os mesmos votantes. Aqui a mesma 
coisa.

Ayrton Rodrigues Liberado – Discordou, dizendo que o Sr. Presidente tinha feito 
uma analogia. Acrescentou que a decisão inicial do Presidente do Conselho não 
poderia  ser  considerada  válida,  porque  não  foi  submetida  ao  Conselho,  nem 
mesmo houve tempo hábil para reflexão. 

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Concluiu, renovando que ficou deliberado 
que seria feita uma nova eleição para a Mesa, e até o dia 5 de junho se reuniriam, 
faria as consultas e os estudos cabíveis, chegaria a uma definição e a apresentaria. 
Solicitou à Secretaria que formalizasse a comunicação do dia 5 de junho a todos 
que assinaram a lista de presença. Pois muitos já tinham se retirado. Agradeceu a 
todos,  pediu desculpas  pelo  ocorrido e,  acima de  tudo,  afirmou que o  Clube 
haveria de superar essas questões. Convidou os presentes para o coquetel que 
seria servido em seguida.

Os trabalhos foram encerrados a 01h40 do dia 30/5/2006.



22

ATA DA CONTINUAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, EM SESSÃO PERMANENTE, INICIADA EM 29 DE MAIO E 
ENCERRADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2006.

1) DATA E PRESENÇA
Dia cinco de junho do ano dois mil e seis, com início em segunda convocação às 
vinte horas e trinta minutos, registrada a  presença de duzentos Conselheiros.

2) MESA DIRETORA “AD HOC”
Presidência: José Manssur
Vice-Presidência: Renato Lazzarini
Primeira Secretaria Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Paulo Roberto Taglianetti
Terceira Secretaria: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

3) CONTINUAÇÃO DO ITEM 3 DA ORDEM DO DIA
Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Dando continuidade à reunião, informou 
quantos  Conselheiros  tinham  comparecido  neste  dia.  Informou  que  havia 
recebido um ofício  do Juiz  de  Direito  da  11ª  Vara  Cível,  ratificando a  tutela 
anteriormente concedida ao Conselheiro Claudio Damasceno Junior, ampliando-
a para que o Suplente Luciano Prata Magalhães ficasse de fora do novo pleito. 
Lembrou que Ordem judicial se cumpre intransigentemente e assim faria, tal qual 
fizera  com  a  anterior.  Comunicou  que,  em  razão  desta  decisão,  chamaria  à 
colação o Art. 26 do Regimento das Eleições, que estabelece que Após o término da 
apuração, os Membros da Mesa do Conselho Deliberativo retornarão aos seus lugares,  
proclamando vencedora a chapa que houver obtido o maior número de votos. Esclareceu 
que um processo eleitoral é composto de várias fases, inscrição dos candidatos, 
votação, apuração, proclamação, e se encerra com a posse dos eleitos. Quiseram 
os fados que a reunião inicial fosse convolada em sessão permanente e que se 
deixasse  de  proclamar  e  empossar  o  candidato  vencedor,  em  tese  para 
Presidência da Comissão de Saúde e Higiene.  Dessa forma, não foi  encerrado 
todo o procedimento eleitoral, Entregou a cópia do ofício judicial ao Conselheiro 
Luciano Prata Magalhães, no ofício nominado Suplente.
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João Paulo Rossi (questão de ordem) – Contestou, dizendo que Luciano Prata 
Magalhães nunca foi Suplente.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Desculpou-se, dizendo que a informação 
que tinha era que Luciano Prata Magalhães tinha sido eleito. Aduziu que jamais 
iria ignorar o que a democracia das urnas fizera. Entretanto, tinha que cumprir 
uma ordem judicial. Novamente questionado pelo Conselheiro João Paulo Rossi, 
reiterou que Luciano Prata Magalhães é Conselheiro eleito. Decidindo a questão, 
disse que estando em curso o processo eleitoral, à luz da decisão judicial referida 
renovaria a eleição para Presidência da Comissão de Saúde e Higiene. Entregou 
cópias  do ofício  judicial  ao  Conselheiro  José Luiz  Toloza Oliveira  Costa  e  ao 
Conselheiro Luciano Prata Magalhães, reafirmando que este não é Suplente e sim 
Conselheiro. Explicou que leu apenas e tão somente o ofício que recebeu. Se este 
ofício não estava de acordo com os fatos, ele, Presidente, poderia julgar apenas o 
que  leu.  Com  esses  esclarecimentos,  o  advogado  responsável  saberá   qual  o 
remédio  adequado  jurídico  para  elucidar  eventual  obscuridade  na  decisão 
judicial.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  (questão  de  ordem)  –  Leu  a  íntegra  da 
comunicação do Juiz. Referiu que na eleição parcial do Conselho foram abertas 9 
vagas para o Grupo A (Veteranos) e 66 vagas para o Grupo B (associados há 
mais  de 10 anos),  ou seja,  preenchendo um total  de 75 vagas.  O Conselheiro 
mencionado no ofício, Luciano Prata Magalhães, foi eleito em 62º lugar, então ele 
foi eleito, não é Suplente. Segundo argumento: a má fé de quem redigiu a petição 
e induziu o Juiz a erro é gritante, e o Sr. Presidente não tem conhecimento desta 
petição. O Art. 74 do Estatuto estabelece que No preenchimento das vagas existentes  
no Conselho Deliberativo ou na renovação do terço a que alude o Art. 66, a classificação  
dos Conselheiros eleitos far-se-á de acordo com a ordem de votação, cabendo aos mais  
votados os mandatos de maior duração.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Esclareceu que embora questão de ordem 
deva, por força de Regimento, ser deduzida em dois minutos, pela relevância da 
matéria, concederia ao orador o tempo necessário para deduzir sua tese. 

José Luiz Toloza Oliveira Costa (questão de ordem) –  A título de protesto e 
indignação,  consignou  que  a  Chapa  Pra  Frente  Pinheiros  foi  extremamente 
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prejudicada  com  o  afastamento  do  Conselheiro  Luciano  Prata  Magalhães.  A 
decisão judicial foi completamente equivocada por uma má-fé de quem a redigiu 
a petição endereçada ao Juiz competente, levando  ao conhecimento do juiz fato 
errôneo,  classificando  como  Suplente  uma  pessoa  que  tomou  posse  como 
Conselheiro.  Em segundo lugar,  entendeu que todo esse equívoco se deu por 
uma extrapolação de competência. O Art. 76 do Estatuto define a competência do 
Conselho  Deliberativo,  enquanto  o  Art.  77  do  mesmo  Estatuto  define  a 
competência  ao  Presidente  do  Conselho,  ou  seja,  há  matérias  exclusivas  da 
competência do órgão Conselho Deliberativo e outras da competência exclusiva 
do Presidente. O Art. 76, XIII, diz que compete ao Conselho Deliberativo cassar o  
mandato dos membros da Diretoria que atentarem inescusavelmente contra o Estatuto,  
não o cumprirem, ou, ainda, quando o exigirem os interesses do Clube. Então, toda essa 
confusão,  todo  esse  equívoco  partiu  por  uma  extrapolação  do  Presidente, 
invadindo  a  competência  do  Conselho  e  afastando  o  Conselheiro  Claudio 
Damasceno Junior quando a ele não competia tal execução. Está registrado em 
ata que Luciano Prata Magalhães não é Suplente e, sim, Conselheiro efetivo, tanto 
que os Suplentes tomaram posse e ele não assumiu como Suplente. Observou, 
também,  que  não  competia  ao  Presidente  do  Conselho  deliberar  quanto  à 
primeira  Tutela  Antecipada,  então,  a  eleição para  a  Comissão Permanente de 
Saúde e Higiene e Saúde não deveria ser renovada.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Quanto à referência do orador à cassação 
de  mandato,  respondeu  que  estivesse  este  pleito  sob  a  sua  jurisdição 
administrativa, já teria há muito resposta a dar. Registrou o protesto, lembrando 
que a  ele,  Presidente  “ad hoc”,  competia  observar  estritamente  os  termos  da 
decisão judicial, sob as penas da lei. Se as considerações do orador procediam, 
isto é matéria jurisdicional e que deverá ser deduzida perante o Estado Juiz. Com 
relação à eleição da Comissão de Saúde e Higiene, ela seria renovada, porque não 
havia sido proclamado o resultado. Não proclamando o resultado e não dando 
posse,  o  processo  eleitoral   estava  em aberto.  Estando  em  aberto  o  processo 
eleitoral e sobrevindo uma decisão, uma decisão que altera o quorum, quorum 
esse  que pode permitir  interferência  no  resultado,  decidiu  pela  renovação do 
pleito. 
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Eduardo Ribas Oliveira Machado (questão de ordem previamente encaminhada 
por  escrito)  -  “Venho,  através  desta,  inicialmente  externar  meu  respeito  à  decisão  
preliminar, tomada com brilhantismo por Vossa Excelência, no calor dos acontecimentos  
da reunião do dia 29/05/2006, decisão esta que transformava a referida reunião, em Sessão 
Permanente e marcava novas eleições para a “Comissão Permanente de Saúde e Higiene”  
e para a “Mesa do Egrégio Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros”, porém 
com o  passar  da  semana  e  posterior  análise  detalhada  do  “Regimento das  eleições 
realizadas no conselho deliberativo”,  devo confessar que inquietações referentes à  
decisão  de  nova  eleição,  especificamente,  para  a  “Comissão  Permanente  de  Saúde  e  
Higiene”, passaram a tomar conta da minha alma e, embora tendo certeza de que não  
trarei  fatos  inéditos,  e/ou  desconhecidos  de  Vossa  Excelência,  que  desde  o  início  
demonstrou profundo estudo e preocupação frente à responsabilidade assumida, me sinto  
obrigado, mesmo correndo o risco de não trazer nenhuma novidade e quiçá ser mais uma 
repetida  voz  que  traz  repetidas  e  antigas  analises  já  até  aceitas  e  feitas,  a  tecer  os  
comentários  a  seguir  expostos:No  dia  29/05/2006,  após  uma  democrática  e  acirrada  
eleição, dentre outros resultados, tivemos a seguinte contagem de votos para a “Comissão  
Permanente  de  Saúde  e  Higiene”:  Chapa  Mobilização  Pinheirense  –  102  votos,  
Chapa Coligação Pinheiros - 103 votos, Votos em branco – 02 votos, Votos nulos 
–  01 votos. Com base neste resultado e, em função de uma liminar judicial que nos  
trouxe  de  volta  a  presença  de  um conselheiro  afastado,  a  possibilidade  de  um “vício  
insanável”,  foi  levantada.  Pois  bem,  analisando  artigos  do  Regimento  Supra-Citado,  
venho através desta Questão de Ordem, defender a tese de que tal entendimento não me 
parece o mais acertado ao teórico problema que nos foi exposto, até porque, frente à minha  
leitura dos fatos, tal problema nem existiria. Senão vejamos: 1 - Com base nos Art. 14 e  
18 do RERCD, que dizem respectivamente, “Somente poderão votar os membros do 
Conselho Deliberativo” e “Qualquer impugnação somente será admitida antes  
da votação”, parece-me de bom entendimento, pensar que literalmente todos os eleitores  
que  votaram eram membros  do  conselho  deliberativo  e  mais,  não  foram impugnados  
ANTES DA VOTAÇÃO, podendo, portanto externar suas opiniões e vontades através do  
voto; 2- Com base do Art. 26 do RERCD, “Após o término da apuração, os Membros  
da Mesa do Conselho Deliberativo retornarão aos seus lugares,  proclamando 
vencedora  a  chapa  que  houver  obtido  o  maior  número  de  votos”,  parece-me 
também  de  bom  entendimento,  pensar  que,  se  todos  os  votantes  eram  membros  do  
Conselho  Deliberativo,  se  NENHUM  destes  Membros  sofreu  alguma  impugnação  
ANTES DA VOTAÇÃO e, se uma das chapas, diante da presença de votos brancos e  
nulo, teve uma votação maior que a outra, mesmo sendo por um único voto, tal chapa  
inegavelmente merece no devido tempo, ser proclamada vencedora; 3 - Mas ainda, com 
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base no texto do artigo 27 do RERCD, “Na hipótese de haver empate na votação, ou 
vícios  insanáveis  que  a  tornem  nula,  o  Conselho  Deliberativo  deverá  ser  
convocado para renovar a eleição no prazo e na conformidade do disposto no §2º  
do artigo 8º deste Regulamento”, a eleição deverá ser renovada em caso de empate ou  
em caso da existência de vícios insanáveis, pois bem, dado o resultado de 103 votos a 102  
votos, com 02 votos em branco e 01 voto nulo, fácil se reparar que não houve empate,  
anulando portanto essa possibilidade de causa de renovação de eleição, porém quanto a  
possível existência de um vício insanável, com o devido respeito à qualquer entendimento  
contrário,  penso  que  diante  de  uma  votação,  feita  com  membros  do  Conselho 
Deliberativo não impugnados  antes da eleição,  que teve um resultado diferente de  
empate, nada mais correto que dar a vitória à chapa que teve mais votos, pois qualquer  
decisão contrária, correria o perigoso risco de considerar todo o eleitorado viciado de forma 
insanável e, portanto, também viciadas TODAS as votações feitas por este eleitorado e  
não apenas a votação para uma única comissão, o que, com a devida Vênia, seria um  
absurdo senão maior, pelo menos igual a anular a votação e posterior vitória por maioria  
de  votos  de  eleitores  não  impugnados  antes  da  eleição,  da  eleição  para  a  “Comissão  
Permanente de Saúde e Higiene. Isto posto, trago para conhecimento e análise de Vossa  
Excelência, tal questão de ordem, buscando ajudar no bom andamento desta Reunião e  
desta votação tão importante.”.

Presidente  “ad  hoc”  (José  Manssur)  –  Declarou  a  questão  de  ordem  por 
prejudicada, à luz da decisão judicial.

Cantídio Salvador Filardi –  Ponderou que essa matéria toda não é questão de 
ordem, esperando que não se arguisse perante o Conselho uma questão que deve 
ser deduzida perante o foro adequado.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Concordou com o Conselheiro Cantídio 
Salvador Filardi que essas críticas devem ser dirigidas perante ao juiz de direito e 
não perante ele,  Presidente “ad hoc”. Entretanto, estava agindo dentro de um 
espírito democrático. Perante ele, Presidente “ad hoc”, saberia dar a decisão se 
fosse  no  âmbito  administrativo.  Tendo  o  orador  insistido,  entendendo  que  o 
prejuízo  não teria  sido de um,  mas de  todos,  se  o  quorum estivesse viciado, 
manteve prejudicada a questão de ordem, declarando que não costuma decretar 
nulidade onde prejuízo não há, razão pela qual  determinou o refazimento da 
eleição naquele ponto em que a alteração do quorum implicaria e traria efeitos no 
resultado  obtido.  Mesmo  respeitando  sua  opinião,  respondeu  que  o  orador 
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poderia  deduzir  o  recurso  cabível  contra  o  ato  do  Presidente.  Não  permitiu 
discussão  da  questão  de  ordem.  Informou  que  havia  trazido  a  solução 
administrativa para a hipótese de não existir a decisão em comento. 

Vicente Mandia –  Disse acreditar que o Sr. Presidente “ad hoc”, dentro da sua 
imparcialidade,  competência  e  justeza,  teria  competência  de  decidir  de  uma 
forma  muito  mais  ampla  e  menos  restritiva.  Entretanto,  entendia  que  o 
Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho não tinha competência estatutária ou 
regimental para ter tomado aquela decisão.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Respondeu que a decisão administrativa 
nesta  data  proferida  deu-se  em  decorrência  da  ordem  judicial  recebida. 
Quaisquer outras considerações críticas deveriam ser dirigidas ao Estado Juiz por 
onde tramita a respectiva Ação Judicial. No campo administrativo, cumpriria a 
ordem, refaria ambos os pleitos e no dia de hoje daria por cumprida sua tarefa 
como Presidente “ad hoc” por delegação do Conselho. 

Vicente  Mandia  –  Afirmou  que  a  sabedoria  do  Sr.  Presidente  poderia  ser 
enaltecida e elevada, mas poderia estar errada, porque não o Sr. Presidente “ad 
hoc” não é infalível.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Ponderou que não errou na exata medida 
que  estava  cumprindo  uma  ordem  judicial.  Não  seria  responsabilizado  por 
desobediência a ordem judicial. Foi exarada uma  ordem judicial e deve cumpri-
la  em seus  exatos  termos.  Resolvida a  questão suscitada,  anunciou que daria 
início à eleição.

Vicente Mandia –  Agradeceu a colocação do Sr. Presidente, mas entendeu que 
estava havendo um cerceamento.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) –  Agradeço àqueles que me criticam muito 
mais do que aqueles que me cumprimentam, porque talvez esses não me deixem 
ver eventuais erros. Aqueles que me criticam poderão quem sabe num momento 
de reflexão - e o senhor sabe, pela amizade que temos particular - que eu venha a 
dizer que o senhor está com a razão. Por ora mantenho minha posição. Dando 
início  à  votação,  convidou  para  assumirem  suas  funções  a  Comissão  de 
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Apuração, constituída pelos Conselheiros  João Benedicto de Azevedo Marques 
(Presidente),   Alexandre  Barradas  de  Oliveira,  Ricardo  Coutinho  Carvalhal, 
Achiles Roberto Miglioli  e  Ronaldo de Miranda Amaral,  bem como os  fiscais 
anteriormente designados, a saber:  Chapa Mobilização Pinheirense: Alexandre 
Perrone Lomonaco, Fernando Gomes Schermann e Hércules José Mônaco; Chapa 
Coligação Pinheiros:  Luís  Eduardo Dutra  Rodrigues,  Antonio  Moreno Neto  e 
Severiano  Atanes  Netto.  Chamou  para  votar  os  Conselheiros  que  solicitaram 
preferência:  Tatiana  Hungria  Moreno,  Vicente  Tena  Garcia,  Cristiano  Franco 
Burmester, Anna Rocha Lima Nacarato, Cantídio Salvador Filardi, Roberto Luiz 
Pinto e Silva, Cláudio Regina, Hugo Herrmínio Leber, Sérgio Vergueiro, Silvio 
Lancellotti, Celso Hahne e Analice Cajueiro Fernandes.

- Passa-se à votação com a chamada seqüencial das senhas distribuídas, votando os cento e  
noventa  e  nove   Conselheiros  presentes  dentre  os  duzentos  e  oito  Conselheiros  que  
integravam o Colégio Eleitoral.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Obedecidos todos os trâmites estatutários 
e  regimentais,  declarou  encerrada  a  votação,  passando  imediatamente  à 
apuração. 

- Passa-se à apuração dos votos.

Presidente da Comissão de Apuração (João Benedicto de Azevedo Marques) – 
Proclamou os resultados apurados, a saber:  Presidência e Vice-Presidência do 
Conselho  Deliberativo  -  Chapa  Mobilização  Pinheirense:  90  votos,  Chapa 
Coligação Pinheiros: 107 votos, em branco: 1 voto, nulo: 1 voto. Presidência da 
Comissão Permanente de Saúde e Higiene - Chapa Mobilização Pinheirense: 99 
votos,  Chapa  Coligação  Pinheiros:  96  votos,  em  branco:  4  votos.  Total:  199 
votantes. Depois de divulgar os resultados, devolveu a condução dos trabalhos 
ao Presidente “ad hoc”, Conselheiro José Manssur.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – Declarou eleitos para a gestão 2006/2008 e 
empossou  os  Conselheiros  Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  e  Francisco 
Carlos  Collet  e  Silva,  respectivamente  para  os  cargos  de  Presidente  e  Vice-
Presidente do Conselho Deliberativo. Declarou eleito, para o biênio 2006/2008, o 
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Conselheiro Nelson da Cruz  Santos, para o cargo de Presidente da Comissão 
Permanente de Saúde e Higiene.

Presidente “ad hoc” (José Manssur) – “E antes mesmo de transmitir a direção 
dos trabalhos ao novo Presidente eleito Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro  eu  vou  pedir  licença  aos  senhores  para  dizer  algumas  brevíssimas 
palavras,  porque o que é  breve é  duplamente bom.  Minhas  senhoras  e  meus 
senhores, antes de dar por concluída a nossa singela participação na condição de 
Presidente por delegação e honrado com a confiança de todos os senhores, não 
poderia  deixar  de  agradecer  a  todos  que  me  auxiliaram  na  condução  dos 
trabalhos. Dirijo-me primeiro àqueles que compuseram as Mesas Receptoras de 
votos,  operosos  e  diligentes,  em  seguida  à  douta  Comissão  de  Apuração 
presidida pelo Conselheiro João Benedito de Azevedo Marques. Creia-me dileto 
doutor João, eu escrevera isso antes do senhor falar que o nosso sempre presente 
doutor Plínio seu honrado pai nos faz inspirar e sempre como legado de sua 
conduta ética a enfrentar com amor tudo que diga a respeito aos destinos do 
Esporte  Clube  Pinheiros.  Ainda  como  agradecimentos  quero  externar  os 
cumprimentos  que  com  certeza  são  de  todos  ao  nosso  operoso  corpo 
funcional,pedindo  licença  a  eles  agradecer  na  pessoa  da  nossa  estimada 
Lurdinha, nesses sete dias que diuturnamente estive ao seu lado e posso lhe dizer 
que a senhora é o anjo da guarda deste Conselho. Finalmente, não poderia deixar 
de lembrar o auxílio que recebi dos dignos integrantes da Mesa pelo apoio que 
me deram nos momentos de maior dificuldade, dona Dulce, doutor Paulo, dona 
Maria Luiza e V.Sa. dileto e estimado doutor Renato Lazzarini Vice-Presidente 
“ad  hoc”,  amigo  certo  das  horas  incertas  com  quem  tenho  compartilhado 
ultimamente diversas atribuições neste Conselho e a quem declaro, meu querido 
Renato, mais uma vez de forma pública toda minha estima, meu respeito e minha 
consideração.  Creiam-me  todos  senhores,  somente  a  colaboração  de  todos 
permitiu  a  realização  do  pleito  eleitoral  que  ora  alcança  o  seu  desfecho. 
Concretizado sim sob a inspiração dos princípios democráticos sempre presentes 
nesta Casa, que impregnam a atmosfera do Conselho Deliberativo do Esporte 
Clube Pinheiros e que são cultivados como expressão maior de sua liberdade e 
sua responsabilidade e acima de tudo de sua soberania. Mas, é chegada a hora de 
concluir  e  o  faço  senhoras  e  senhores  com  as  palavras  recolhidas  do  poeta 
Fernando Pessoa, para lhes dizer que:  o valor das coisas não está no tempo que 
elas duram, mas na intensidade com que acontecem, por isso existem momentos 
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inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. A lembrança desses 
dias e de tudo que aqui houve levarei comigo para sempre. Quanto às pessoas 
incomparáveis estas são todos as senhoras e senhores com absoluta sinceridade a 
quem haverei de dispensar eterno respeito e admiração. E porque deste modo 
estou sentindo,  encerro esta minha derradeira manifestação com o Salmo que 
espero  haverá  de  inspirar  os  passos  de  todos  aqueles  investidos  das  nobres 
atribuições  que  lhes  foram concedidas  “o  Senhor  é  o  meu pastor  e  nada  me 
faltará.  Guia-me pelas veredas  da justiça  por  amor do seu nome”.  Que Deus 
abençoe todos nós na certeza de que soubemos sonhar o sonho o certo. Muito 
obrigado.”  Em seguida,  transmitiu  a  condução dos  trabalhos  ao  Presidente  e 
Vice-Presidente recém-eleitos.

Presidente (Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro) – Ratificando o ato praticado 
no último dia 29  de maio de 2006 pelo Sr.  Presidente “ad hoc” do Conselho 
Deliberativo,  Conselheiro José Manssur,  confirmou empossados,  para o biênio 
2006/2008,  os  Conselheiros  eleitos  naquela  oportunidade,  bem como declarou 
empossado,  face  à  solução  dada  pelo  então  Presidente  “ad  hoc”  à  questão 
anteriormente suscitada e por força do pleito eleitoral  renovado nesta data,  o 
Conselheiro  Nelson  da  Cruz  Santos,  no  cargo  de  Presidente  da  Comissão 
Permanente de Saúde e Higiene para o biênio 2006/2008, tudo conforme segue: 
Antonio  Toloza  de  Oliveira  e  Costa  Filho,  Célio  Cássio  dos  Santos,  Ivanilce 
Simeão  Cappellano,  José Roberto Pacheco França  e Maria Lucia de Toledo 
Collet  e  Silva,  Membros  da  Comissão  Permanente  de  Sindicância;  Adriano 
Amaral  Resende,  Presidente  da  Comissão  Permanente  Financeira;  Vicente 
Mandia,  Presidente da Comissão Permanente Jurídica;  Antonio Julio  Martins 
Lemos, Presidente da Comissão Permanente de Obras; Nelson da Cruz Santos, 
Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Higiene; Luís Eduardo Pinheiro 
Lima,  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Esportes;  Ernesto  Julio  Santos 
Corrêa Schleier, Presidente da Comissão Permanente de Veteranos e Guilherme 
Giordano Beyruth, Presidente da Comissão Permanente de Jovens. Em seguida, 
nomeou e empossou os  Conselheiros  José  Roberto Coutinho de Arruda,  Luiz 
Fernando Pugliesi Alves de Lima  e Nice de Lima, respectivamente nos cargos de 
Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários do Conselho Deliberativo, para o biênio 
2006/2008,  tendo  todos,  imediatamente,  assumido  suas  funções  na  Mesa 
Diretora.  Inicialmente,  quero  agradecer  a  todos  os  Conselheiros  que  aqui 
compareceram dando uma demonstração inequívoca de civismo  e cumprimento 
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das suas obrigações para com o nosso querido Esporte Clube Pinheiros,  e  em 
especial àqueles que delegaram ao doutor Conselheiro Francisco Carlos Collet e 
Silva e a mim conduzir os destinos desta Casa nesse próximo biênio. Eu quero 
deixar  enfatizado que quem me viu  na tribuna como Conselheiro combativo, 
contestador às vezes, arrebatado em outras vezes podem ter a certeza que terão 
na presidência desta Mesa um Conselheiro sereno, imparcial e conciliador. Eu 
quero também neste momento deixar também registrado que se a honra que nos 
foi  outorgada  é  incomensurável,  a  responsabilidade  ainda  é  maior.  E  quero 
também reafirmar um compromisso da Coligação Pinheiros que foi destacada na 
correspondência  que  nós  enviamos  a  todos  senhores  Conselheiros  que  é  da 
valorização incondicional de todo Conselheiro como legítimo representante do 
corpo associativo e não como partidário de grupo político ou facção. Outro ponto 
também  importante  que  constou  do  nosso  programa  da  Coligação  é  a  total 
independência da Mesa do Conselho com relação a Diretoria Executiva, e que na 
verdade são poderes interdependentes e que devem conviver harmonicamente, 
sempre respeitadas as competências de cada Órgão. Nesse embate todo que  ora 
se encerra não houve vencidos não houve vencedores, o grande vencedor foi o 
nosso  Esporte  Clube  Pinheiros.  Eu  estendo  as  minhas  mãos  para  a  antiga 
Presidência  e  para  o  senhor  Presidente  da  atual  Diretoria  reafirmando  que 
podem estar  certos  que  daqui  para  frente  nós  vamos  viver  um  momento  de 
grande relevância aqui no Conselho, nós vamos dar um salto de qualidade, nós 
vamos procurar enfrentar os relevantes problemas que devem ser enfrentados 
neste biênio com a colaboração do doutor Francisco Collet  meu companheiro, 
meu dileto amigo e com essa Mesa que eu fiz questão de selecionar à dedo, e nós 
vamos chegar a bom termo, e é isso que importa para todos nós e principalmente 
para o nosso querido Esporte Clube Pinheiros. Peço a Deus que nos ilumine e que 
nos faça fazer uma boa gestão. Eram essas as palavras que eu queria transmitir a 
todos  os  senhores  e  considerando  que  todos  nós  já  devemos  estar  cansados 
porque estamos  numa Assembléia  Permanente,  nós  estamos  praticamente  em 
uma semana de muita discussão e muito embate eu gostaria de encerrar nesse 
momento os trabalhos, mas antes fazer um convite a todos os senhores e é uma 
informação que gostaria de tê-la confirmada pela Lurdinha que parece que foi 
designada uma data para um coquetel de confraternização dia 12 próximo. Então 
gostaria neste momento de deixar convidados todos os senhores Conselheiros, 
todas  as  senhoras  e  senhores  associados  aqui  presentes  para  um coquetel  de 
confraternização  a  se  realizar  dia  12  de  junho  próximo  vindouro,  Dia  dos 
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Namorados. Tragam suas namoradas, participem do coquetel e depois cada um 
vai dar continuidade no seu namoro. Era só isso, muito obrigado e está encerrada 
a sessão.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente  –  Informou  que  na  segunda-feira  seguinte,  dia  12  de  junho,  seria 
oferecido  um  coquetel  de  confraternização.  Deu  por  encerrada  a  reunião  às 
22h40. 

Obs: esta  Ata  foi  integralmente  aprovada na  537ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  
Deliberativo, realizada no dia 26 de junho de 2006.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo
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