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ATA DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2008. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de maio do ano dois mil e oito, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença duzentos e seis 
Conselheiros. 

 
 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro e Rubens Catelli 
Vice-Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Primeiro Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda  
Segunda Secretaria: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima e Apparecido Teixeira 
Terceira Secretaria: Nice de Lima e Eduardo Ribas Oliveira Machado 

 
 
 
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 

 
Presidente – Comunicou que a Mesa do Conselho, seguindo procedimento 
adotado em eleições anteriores, e consultadas as lideranças das chapas, 
deliberou, “ad referendum” do Plenário, que nesta reunião seria apreciado 
exclusivamente o item 3 da Ordem do Dia (Eleições para o biênio 2008/2010), e 
que no Expediente seriam feitas apenas as comunicações da Mesa. 
 
Deliberação: 

Submetida à votação, a proposta foi ratificada pelo Conselho. 
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4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse dos Conselheiros Eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada no 
dia 10 de maio de 2008. 

Primeiro Secretário – A pedido do Sr. Presidente, leu os nomes dos 
Conselheiros a serem empossados, a saber: Grupo A - eleitos para mandato de 
6 anos, até 2014: Synesio Alves de Lima, Gesualdo Di Nieri, Maria Emma Jany 
Maerkl, Walter Silva Bacelar Barros, Francisco Luiz Taglianetti, Walter Leonelli, 
Márcio Beyruth e Oswaldo Lopes Fiore; eleito para mandato de 2 anos, até 
2010: Antonio di Stasi; Grupo B - eleitos para mandato de 6 anos, até 2014: 
Fernanda Catani Dutra Rodrigues, Adriano Lamardo Espírito Santo, Fábio 
Castello Branco Mariz de Oliveira, Helena Carvalho, Paulo Kesselring Carotini, 
Ricardo Pasqualucci Ronca, Henrique Checchia, Carlos Alberto Costa de 
Oliveira, Carlos Alexandre Brazolin, Maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, 
Alvaro Vaselli, Alexandre Vagenin, Luis Fernando Imperatriz, Oswaldo Martins 
Pereira Neto, Renato Lazzarini, Janice Bernardes Couto, Antonio Toloza de 
Oliveira e Costa Filho, José Roberto Inserra, Roberto Cappellano, Zilda Angela 
Ramos Costa, Adriano Amaral Resende, Ricardo Coutinho Carvalhal, Eduardo 
Luiz Malato, Ricardo Alberto Carneiro La Terza, Antonio Alberto Foschini, José 
Ricardo Pinheiro Lima, André Perego Fiore, Célio Cássio dos Santos, Antonio 
Augusto Brant de Carvalho, Cândido Padin Neto, José Roberto de Arruda Loviat, 
Antonio Carlos Fiore, Rodolfo José Sanchez Serine, Alexandre Perrone 
Lomonaco, Renato Bertola, Evandro Antonio Cimino, Fotios Apostolopoulos, 
José Roberto Coutinho de Arruda, Roberto Gouveia Quartim, Rita Olivia Capua 
Amaral Vellosa, Cintia Turella di Stasi, Clovis Bergamo Filho, Aldegonda 
Aparecida de Moraes Matarazzo Silva, José Luís de Toledo Barros, Fernando 
Silva Rohrs, Afonso Ferreira de Figueiredo, Mário dos Santos Guitti, Carlos 
Edmundo Miller Neto, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Aldo Ferronato, Heitor 
Ferreira Tonissi, Fábio Andrade Reinbold, Alberto Caruso, Severiano Atanes 
Netto, Rainer Helmut Conradt, Francisco Carlos Collet e Silva, João Manoel 
Rossi Neto, Luiz Roberto Martinez  e Francisco Flaquer Filho; eleitos para 
mandato de 4 anos, até 2012:  Renato Bongiovanni e Tarcísio de Barros 
Bandeira. 
 
Adriano Lamarado Espírito Santo – 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. 
 
Waldir Lachowski - Saudou os Conselheiros recém-eleitos, em nome do 
Conselho Deliberativo, dizendo o seguinte: “... A representatividade dos 
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associados está entregue por Estatuto aos Conselheiros aqui presentes: ⅓ 
deles toma posse hoje e recebe das mãos do Presidente o mandato de legítimo 
representante do nosso corpo associativo. Não é mera formalidade. O cargo que 
os Senhores assumem tem uma importância vital para o Esporte Clube 
Pinheiros. Ao longo desses quase 109 anos o Clube se manteve, porque soube 
as necessidades e os anseios dos seus integrantes. Não se faz uma gestão 
correta e produtiva sem um quadro legislativo forte e atuante. A sua função 
extrapola a deliberação apenas, vai muito além. Permite que alterações 
estatutárias sejam encaminhadas, que propostas e realizações sejam colocadas 
para a Diretoria Executiva, exige que os atos de gestão sejam avaliados e 
aprovados anualmente, que obras sejam pensadas por um grupo disposto, o 
que permite uma avaliação correta das necessidades e a preservação do futuro 
saudável e comprometido apenas com o associado. O Conselheiro é o Clube na 
sua essência mais pura. Tanto é verdade que o Presidente e o Vice da Diretoria 
Executiva devem necessariamente pertencer a esta Casa, como também um 
número mínimo de Diretores. Isso mostra que o convívio entre os pares e o 
aprendizado do dia-a-dia e, principalmente o respeito as nossas leis, fazem 
parte da formação do quadro executivo. Provavelmente os Senhores se 
depararam com um questionamento muito comum nesta época eleitoral. Por que 
você quer ser Conselheiro? Qual é a vantagem? Certamente deve parecer 
estranho que um sócio abdique de tempo livre, que sacrifique horas de trabalho 
profissional, que deixe o convívio de sua família, que trabalha arduamente, sem 
que isso lhe traga recompensa pecuniária. Eu lhes digo qual é a nossa 
recompensa: é manter o Pinheiros dentro do rumo de Hans Nobiling: pioneiro, 
moderno, formador de atletas e conceitos, é ajudar a manter um oásis dentro da 
selva paulistana, é querer deixar para filhos e netos um legado de amor. Sejam 
bem-vindos. E aos Conselheiros já de muitos anos, muitos deles reeleitos nesse 
pleito, se junte o sangue novo e esperançoso desses jovens que vemos hoje 
abraçando a causa que levarão pelo século XXI adiante. Assumam não o 
mandato, mas o compromisso de representar e defender o Esporte Clube 
Pinheiros, acima de desavenças e conceitos políticos. É o que o Pinheiros quer.” 
 
Fernanda Catani Dutra Rodrigues – Como candidata que recebeu o maior 
número de votos individuais na última eleição, assim se manifestou em nome 
dos recém-eleitos: “... A cada dois anos, o Conselheiro com maior número de 
votos vem a esta Tribuna para fazer o discurso de posse. Hoje coube a mim 
essa honra. É uma distinção dupla que me move: ser a mais votada nas duas 
categorias e, mais do que isso, ser a primeira mulher jovem a alcançar esse feito 
nos quase 109 anos da vida do Pinheiros. Tivemos uma eleição com 
significativa, embora ainda pequena, participação jovem. Eu creio que os jovens 
que foram eleitos, grupo no qual me incluo, representam a necessidade de 
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obedecer ao ciclo vital de uma sociedade. A experiência de quem já vem 
exercendo a função há mais tempo deve ser somada à impetuosidade e à 
garantia de continuidade de quem quer aprender, para no futuro puder suceder. 
Para uma sociedade com o porte do Esporte Clube Pinheiros, precisamos do 
trabalho e do interesse de muitas pessoas, de diversas vertentes de idéias, 
especialidades e, acima de tudo, com aspiração para um Clube sempre melhor. 
Viemos todos aqui hoje para assumir um compromisso público com os 
associados do Esporte Clube Pinheiros. Sabemos todos da dimensão do 
Conselho Deliberativo e da sua importância fundamental nessa longa trajetória. 
Em meu nome e dos demais Conselheiros recém-empossados eu agradeço a 
confiança dos associados que elegeram seus representantes. Eu gostaria 
também de agradecer e reafirmar o meu compromisso com o Pinheiros Sempre, 
grupo ao qual pertenço e partilho a idéia de que o Pinheirense vem sempre em 
primeiro lugar. Ao Conselho, eu afirmo a vontade de contribuir para que esse 
Clube Centenário continue a ser um exemplo de pioneirismo e celeiro de atletas, 
e, principalmente, um formador de cidadãos conscientes e responsáveis. Senhor 
Presidente, Senhores Conselheiros, Senhoras Conselheiras, muito já se fez e 
muito há para se fazer, e para isso eu espero poder colaborar com esse 
Conselho, para que esse Clube continue cada vez mais forte e de excelência no 
convívio familiar; com certeza uma extensão das nossas casas. Obrigada aos 
meus amigos, que partilharam da minha aspiração e ajudaram a torná-la 
realidade; à minha família, um agradecimento especial por ter me apoiado em 
toda minha vida; aos colegas do Conselho, a certeza de que trabalharemos 
sempre juntos, unidos na busca do objetivo final, o bem do Esporte Clube 
Pinheiros.” 
 

Synesio Alves de Lima – Também convidado pelo Sr. Presidente, como 
candidato que recebeu maior número de votos no Grupo A, falou em nome dos 
recém-eleitos, dizendo o seguinte: “...Abordar muitos temas sem uma reflexão 
mais aprofundada se justifica neste momento, em razão da abrangência e 
dualidade de atividades do Conselho Deliberativo, que se assemelha a um 
caleidoscópio com os mais variados matizes. Neste pronunciamento, tentaremos 
tão somente citar alguns aspectos do universo do nosso Conselho Deliberativo. 
É justo, porém, que desde logo se realce que o exercício do poder em nosso 
Clube se faz de forma democrática e participativa, com acesso aos altos 
escalões políticos e administrativos, se concretizando como resultado de 
processo de escolha pelo Conselho que, afinal, representa o associado. A posse 
dos Conselheiros que hoje se verifica, concretiza a primeira fase do processo 
eleitoral, iniciado com o ato cívico, representado pela Assembléia Geral 
Ordinária, ocorrida no dia 10 de maio próximo passado, que renovou ⅓ dos 
Conselheiros. O processo eleitoral, entretanto, deve ser avaliado em cada 
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oportunidade, e procedimentos têm que ser inseridos sempre que estudos 
aprofundados possibilitem o seu aperfeiçoamento, pois a qualidade das 
democracias resulta da transparência e incessante busca de atualização e 
modernização do sistema eleitoral, de forma a enfatizar a representatividade 
daqueles titulares dos diversos cargos. O momento, entretanto, é de 
comemoração, pois as vitórias têm que ser comemoradas a cada minuto, a cada 
segundo; porém, após o instante da posse, cessam as comemorações, e se 
inicia a assunção das responsabilidades próprias do exercício pleno dos 
mandatos que ora se iniciam. Àqueles que se elegeram pela primeira vez, 
compreende-se a emoção maior e a preocupação até exacerbada às vezes. 
Cumprimento-os fraternalmente, e lembro que a história é a mestra da vida, 
sendo certo que os mais experientes devem merecer sempre a atenção dos 
mais jovens, para que estes possam receber por inteiro as múltiplas 
demonstrações de apreço, carinho e amizade, além de sugestões sobre os 
caminhos a seguir, abrindo-se lhes todas as portas para que possam se 
desempenhar de forma que no futuro sintam a satisfação maior do dever 
cumprido. Os iniciantes de hoje serão nossos futuros Veteranos do Esporte 
Clube Pinheiros. Deles muito depende e espera. Parabéns agora, e a 
perspectiva de muito trabalho e dedicação. Aos que se reelegeram, e aos 
Veteranos em particular, nosso pleito respeitoso, valendo dizer que a disputa na 
categoria A foi uma luta de gigantes, pois pugnamos ombro a ombro com 
adversários valorosos, cada um a seu turno, dando o melhor de seus esforços a 
fim de alcançar a almejada vitória. Agora é possível dizer, parodiando 
Baudelaire: “Quanto mais se deseja uma vitória, mais se a procura”. Foi uma 
corrida épica, onde todos lutaram de forma leal, porém, destemida, na busca do 
pódio representado pelo desejo maior de obter mais um mandato de seis anos 
como Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros. Eu os cumprimento 
fervorosamente pela vitória, e estou certo de que os nossos associados, os 
colegas desse colegiado e seus dirigentes não terão decepções com os eleitos. 
Os associados expressaram nas urnas sua preferência pela Chapa Pinheiros 
Sempre, que recebeu expressiva maioria de votos e, por oportuno, é justo que 
se destaque que esta chapa vem amadurecendo politicamente, demonstrando 
grande competência e discernimento administrativo, conduzindo nosso Clube 
com segurança, despido de personalismo, que desacreditam aqueles que dele 
não conseguem se livrar. De minha parte agradeço, de público, o convite para 
dela participar, e reafirmo que ofereci minha leal contribuição na disputa 
eleitoral, quando obtive meu 7º mandato como Conselheiro, para prosseguirmos 
juntos ao futuro. Teremos, em seguida, a eleição para constituição da Mesa do 
Conselho Deliberativo e das Comissões Permanentes do Conselho, momento 
no qual reafirmaremos nossa coesão. Por derradeiro, cumpre me dizer que, 
prazerosamente, aceitei o convite para esse pronunciamento, mas devo ainda 
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agradecer a todos os eleitores que naquele momento mágico à frente do 
computador digitaram nosso número. Agradeço à coordenação precisa e 
colaboradora da Chapa Pinheiros Sempre; agradeço ao Conselheiro Alberto 
Antonio Pascarelli Fasanaro as posturas de apoio e apreço, sempre 
demonstradas; agradeço ao Presidente da Diretoria, Conselheiro Antonio 
Moreno Neto, pela amizade e repetidas provas de apreço. Finalmente, agradeço 
aos amigos que me ajudaram, aos meus familiares e, em especial, a minha 
esposa Nilze que, mesmo hospitalizada, me incentivou a vir participar da 
eleição. Agradeço a Deus e posso afirmar, finalmente, não houve vencidos, mas 
um grande vencedor: o Esporte Clube Pinheiros. Parabéns”. 
 
Presidente – Informou que o Conselheiro Severiano Atanes Netto, Vice-
Presidente e Diretor Financeiro, eleito pelo Grupo B, recém-empossado, estava 
automaticamente licenciado em virtude de exercer cargo diretivo, portanto, não 
tomaria parte na Ordem do Dia, tendo sido convocado o respectivo Suplente da 
Chapa Fala Pinheiros / Movimento Conselho Independente (MCI). 
 
Primeiro Secretário – Leu os nomes dos Suplentes convocados para esta 
reunião, a serem empossados: Grupo A – Chapa Pinheiros Sempre: Frederico 
Guilherme Menke Junior; Grupo B - Chapa Fala Pinheiros / Movimento Conselho 
Independente (MCI): Maria Angela Cartolano de Almeida Barros e Aguinaldo 
Lopes Quintana Neto; Chapa Pinheiros Sempre:  Arnaldo Osse Filho, José 
Geraldo Louzã Prado, Vera Helena Dias Pessanha, Nizia Rondino Chuairi e 
Fernanda Vieira da Cunha Lichtenberger; Chapa Mobilização é mais Pinheiros: 
Andreas de Souza Fein, Ronaldo Bueno Donato e João Mario Faragó; e Chapa 
Pra Frente Pinheiros: Marcelo Favalli. 
 
Maria Ângela Cartolano de Almeida Barros – Convidada pela Presidência, leu 
o Compromisso de Posse, tendo os demais a acompanhado na leitura. 
 
Presidente - Declarou empossados no cargo de Conselheiro os Associados 
antes relacionados. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs ao Plenário, sendo aprovados: votos de congratulações 
propostos pela Mesa do Conselho, aos Conselheiros Efetivos Claudio Regina e 
Cezar Roberto Leão Granieri, pela forma correta e eficiente com que presidiram, 
respectivamente, a Mesa Diretora e a Comissão de Apuração da Assembléia 
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Geral em 10 de maio passado, voto este extensivo aos Secretários da Mesa 
Diretora, Conselheiros Antonio da Silva Villarinhos e José Manssur, e aos 
demais Membros da Comissão de Apuração, Conselheiros Eduardo Ribas 
Oliveira Machado, Claudio Damasceno Junior, Jorge Roberto Corrêa Zantut  e 
João Paulo Rossi, aos dirigentes e ao corpo funcional como um todo, com 
destaque especial ao Gerente Geral Antonio Celso Monari, à Chefe da 
Secretaria do Conselho Maria de Lourdes Fonseca, à Gerente de Planejamento 
e Tecnologia Yara Mansur, ao Gerente Financeiro e de Controle Hugo Tadeu 
Ghiraldini e ao Gerente de Recursos Humanos José Mário Marotta, empregados 
que citou representando mais de uma centena de outros que trabalharam na 
organização, realização e êxito do maior evento cívico do Clube. Solicitou, 
então, à Presidência da Diretoria, que formalizasse individualmente aquela 
homenagem.  
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na 
Secretaria os seguintes documentos: 1) carta da Diretoria, comunicando a 
exoneração de Conselheiros dos respectivos cargos diretivos e a composição da 
Diretoria em razão das alterações havidas; 2) relatório A.V.O. (Análise da 
Variação Orçamentária) referente ao mês de abril; 3) Balanço Patrimonial do 
Clube em 30/04/08.  
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 3 - Eleições do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo, dos Membros da Comissão de Sindicância e dos 
Presidentes das Comissões Financeira, Jurídica, de Obras, de 
Esportes, de Saúde e Higiene, de Veteranos e de Jovens, todos 
para o biênio 2008/2010. 

Presidente – Teceu esclarecimentos sobre as eleições, aduzindo que a 
exemplo da eleição do dia 10 de maio, as eleições desta noite também seriam 
auditadas por empresa especializada, contratada pela Diretoria, e o processo 
eletrônico totalmente acompanhado pela Gerente de Tecnologia, Yara Mansur - 
no Regimento das Eleições -  denominada Administrador do Sistema, auxiliada 
por sua equipe técnica. Submeteu ao Conselho os nomes dos cinco 
Conselheiros que os representantes das chapas concorrentes e a Presidência 
do Conselho indicaram para fazer parte da Comissão de Recepção e Apuração, 
a saber: Presidente: Rubens Catelli; Membros: Anamaria Andrade Damasceno e 
Ronaldo de Miranda Amaral, indicados pela Chapa Coligação Pinheiros; Cintia 
Turella Di Stasi e Alexandre Perrone Lomonaco, indicados pela Chapa 
Mobilização é mais Pinheiros. As indicações foram aprovadas. Prosseguindo, 
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informou os nomes dos Conselheiros designados pelas chapas para fiscalizar o 
processo eleitoral: Chapa Coligação Pinheiros: Ana Paula Barreiros Araújo, 
Alberto Caruso e Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt; Chapa Mobilização é 
mais Pinheiros: Fernando Gomes Schermann, Luiz Koji Ohara e Marcelo 
Giordano Beyruth. 
 
José Luiz Oliveira Toloza Costa – Esclareceu que havia chegado sete minutos 
atrasado e não pôde assinar o livro de presença, em razão do trânsito causado 
pela visita do Sr. Presidente da República à Capital. Considerando que em 
ocasiões anteriores, em virtude de problemas de trânsito e outros percalços na 
Cidade, a Presidência permitiu o registro de presença depois das 20:30 horas, 
solicitou permissão para assinar o livro e participar da votação. 
 
Presidente – Mesmo entendendo as ponderações do Conselheiro Toloza, tendo 
em vista a especificidade desta reunião, que sempre foi pontuada com horário 
rígido de recebimento de senha e assinatura da lista de presença, lamentou ter 
que indeferir o pedido formulado. 
 
José Luiz Oliveira Toloza Costa – Agradeceu. 
 
Presidente – Transmitiu a condução dos trabalhos ao Conselheiro Rubens 
Catelli. 
 
- Assume a Presidência o Conselheiro Rubens Catelli. 

 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração – Agradeceu ao Plenário 
pela deferência, aceitando a indicação de seu nome para conduzir o processo 
eleitoral. Cumprimentou os Conselheiros recém-empossados, desejando que 
tenham uma participação efetiva no Conselho. Prestou amplos esclarecimentos 
sobre o processo de votação, inclusive mencionando a composição das chapas 
concorrentes. A seguir, anunciou o início da votação, inicialmente convidando 
para votar os Conselheiros que tinham solicitado preferência. 
 
- Passam a votar os demais Conselheiros, pela ordem seqüencial das senhas 
distribuídas na entrada da reunião. 
 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração – Informou que duzentos 
e seis Conselheiros tinham assinado a lista de votantes. Declarou encerrada a 
votação, passando imediatamente à apuração.  
 
- É realizada a apuração eletrônica. 
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Presidente da Comissão de Recepção e Apuração – Comunicou que havia 
recebido o relatório da apuração. Entretanto, antes de anunciar os resultados, 
informou que havia ocorrido um incidente, conforme reportado pela 
Administradora do Sistema: uma das urnas eletrônicas, a de nº 8, foi liberada 
para o Conselheiro seguinte votar, antes que o Conselheiro que já tinha 
concluído a votação se retirasse. Então, com a cabine liberada para o eleitor 
seguinte, aquele que ali estava permaneceu e registrou novamente seu voto. 
Esclareceu que a situação foi avaliada pela Comissão e pelos Fiscais: haveria, 
então, um voto a mais na contagem final. Nessas condições, em nome da 
Comissão propôs o seguinte: em cada cargo em disputa, se a diferença entre 
uma chapa e outra fosse superior a 1 voto, o fato ocorrido seria considerado 
irrelevante. Caso contrário, se houvesse diferença de apenas 1 voto, far-se-ia 
nova eleição. 
 
Deliberação: 

Submetida à votação, a proposta da Comissão de Recepção e Apuração de 
votos foi aprovada. 
 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração – Passou a divulgar os 
resultados apurados, a saber: Presidente e Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo - Chapa Coligação Pinheiros: 130 votos, Chapa Mobilização é mais 
Pinheiros: 76 votos, não houve voto em branco, nulo: 1 voto; Presidente da 
Comissão Permanente Financeira – Chapa Coligação Pinheiros: 123 votos, 
Chapa Mobilização é mais Pinheiros: 83 votos, não houve voto em branco, nulo: 
1 voto; Presidente da Comissão Permanente Jurídica – Chapa Coligação 
Pinheiros: 130 votos, Chapa Mobilização é mais Pinheiros: 76 votos, não houve 
voto em branco, nulo: 1 voto; Presidente da Comissão Permanente de Obras – 
Chapa Coligação Pinheiros: 126 votos, Chapa Mobilização é mais Pinheiros: 80 
votos, não houve voto em branco, nulo: 1 voto; Presidente da Comissão 
Permanente de Saúde e Higiene – Chapa Coligação Pinheiros: 123 votos, 
Chapa Mobilização é mais Pinheiros: 80 votos, em branco: 3 votos, nulo: 1 voto; 
Membros da Comissão Permanente de Sindicância – Chapa Coligação 
Pinheiros: 121 votos, Chapa Mobilização é mais Pinheiros: 83 votos, em branco: 
1 voto, nulos: 2 votos; Presidente da Comissão Permanente de Esportes – 
Chapa Coligação Pinheiros: 123 votos, Chapa Mobilização é mais Pinheiros: 73 
votos, em branco: 8 votos, nulos: 3 votos; Presidente da Comissão Permanente 
de Veteranos – Chapa Coligação Pinheiros: 122 votos, Chapa Mobilização é 
mais Pinheiros: 85 votos, não houve voto em branco, nem voto nulo; Presidente 
da Comissão Permanente de Jovens – Chapa Coligação Pinheiros: 122 votos, 
Chapa Mobilização é mais Pinheiros: 82 votos, em branco: 3 votos, não houve 
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voto nulo. Em seguida, proclamou eleitos, para o biênio 2008/2010, os 
Conselheiros: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro e Francisco Carlos Collet e 
Silva, respectivamente, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho Deliberativo; Alcides de Souza Amaral, Presidente da Comissão 
Permanente Financeira; Vicente Mandia, Presidente da Comissão Permanente 
Jurídica; Gilberto De Luccia, Presidente da Comissão Permanente de Obras; 
João Manoel Rossi Neto, Presidente da Comissão Permanente de Saúde e 
Higiene; Ayrton Rodrigues Liberado, Antonio Alberto Foschini, José Manssur, 
Maria Helena Cruz McCardell e Pedro Antonio Lousan Badra, Membros da 
Comissão Permanente de Sindicância; Luís Eduardo Pinheiro Lima, Presidente 
da Comissão Permanente de Esportes; Laerte Leite Cordeiro, Presidente da 
Comissão Permanente de Veteranos; e, Oswaldo Martins Pereira Neto, 
Presidente da Comissão Permanente de Jovens. Em seguida, empossou os 
Conselheiros Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro e Francisco Carlos Collet e 
Silva, respectivamente nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo para biênio 2008/2010, os quais, então, assinaram o Termo de 
Posse competente. Encerrando sua participação, agradeceu aos demais 
Conselheiros que fizeram parte da Comissão de Recepção e Apuração e 
transmitiu a condução dos trabalhos ao Presidente recém-empossado, que 
tomou assento à mesa, juntamente com seu Vice-Presidente. 
 
Presidente (Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro) – Declarou empossados 
nos cargos para os quais foram eleitos, para o biênio 2008/2010, os 
Conselheiros Alcides de Souza Amaral, Presidente da Comissão Permanente 
Financeira; Vicente Mandia, Presidente da Comissão Permanente Jurídica; 
Gilberto De Luccia, Presidente da Comissão Permanente de Obras; João 
Manoel Rossi Neto, Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Higiene; 
Ayrton Rodrigues Liberado, Antonio Alberto Foschini, José Manssur, Maria 
Helena Cruz McCardell e Pedro Antonio Lousan Badra, Membros da Comissão 
Permanente de Sindicância; Luís Eduardo Pinheiro Lima, Presidente da 
Comissão Permanente de Esportes; Laerte Leite Cordeiro, Presidente da 
Comissão Permanente de Veteranos; e, Oswaldo Martins Pereira Neto, 
Presidente da Comissão Permanente de Jovens. Dando continuidade, nomeou e 
deu posse aos Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda, Apparecido 
Teixeira e Eduardo Ribas Oliveira Machado, nos cargos de Primeiro, Segundo e 
Terceiro Secretários, respectivamente, para biênio 2008/2010. Agradeceu ao 
Conselheiro Efetivo Rubens Catelli pela colaboração prestada na condução do 
processo eleitoral. 
 
- Todos os empossados assinaram o Termo de Posse competente. 
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Presidente (Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro) – “..Na realidade é um 
pronunciamento de agradecimento aos Senhores Conselheiros, que mais uma 
vez aqui compareceram, dando uma demonstração de civismo, de cumprimento 
de suas obrigação com o nosso Esporte Clube Pinheiros. Há dois anos, quando 
assumimos a Mesa do Conselho, assumimos um compromisso que neste 
momento eu gostaria de reafirmar, que é o de respeitar e valorizar todos os 
Conselheiros como legítimos representantes do corpo associativo, e não em 
função de serem partidários desta ou de outra facção política. Na verdade, acho 
que nesses dois anos demos um passo muito grande no sentido da distensão 
entre os Membros do Conselho Deliberativo. Essas últimas eleições 
transcorreram num ambiente de absoluta tranqüilidade, foram respeitados os 
Conselheiros de ambas as chapas. Eu entendo que isso é um grande progresso. 
Nós temos que, daqui para a frente, pensar no futuro, esquecermos o passado. 
Devemos parar de olhar no retrovisor. O nosso Clube voltou, em função dessas 
últimas eleições, a demonstrar um amadurecimento muito grande. E esse 
amadurecimento se consubstanciou efetivamente na forma com que 
transcorreram as eleições para a renovação do terço do Conselho e para a 
Mesa e as Comissões. Eu vejo que nessa próxima legislatura vamos enfrentar 
grandes problemas, que certamente dependerão da colaboração de todos os 
Conselheiros. Em especial, nós temos que nos preocupar com a atualização do 
sistema eleitoral, fazendo um exame mais apurado desse sistema, no sentido de 
aperfeiçoá-lo; temos que nos preocupar em decidir, finalmente, as questões que 
foram levantadas pela Comissão suprapartidária que cuidou dos assuntos da 
veteranice; temos que nos preocupar, também, com a perda contínua de 
contribuintes, em razão dos contribuintes sem título; e temos, efetivamente, que 
decidir com relação ao novo estacionamento, que é um desejo de todos 
associados, uma preocupação desta Mesa, e uma preocupação, que eu sei, de 
todos os Conselheiros. Mas, tão importante quanto esses pontos que destaquei, 
eu diria tão ou mais importante darmos continuidade a essa distensão que tem 
havido, nós darmos continuidade a esse relacionamento que vem se 
amadurecendo, de respeito mútuo, de pensamento no futuro. Eu acho que 
temos que pensar daqui para a frente, esquecer realmente de muitas mágoas do 
passado. Eu sei que, de parte a parte, muitas vezes é difícil tentar esquecer, 
mas acho que o futuro e a alegria do nosso Clube vão depender muito dessa 
conciliação que a gente tem que efetivamente dar continuidade. Muitas vezes, 
vejo lá no próprio Tênis, onde eu freqüento, lá no Bar do Tênis, ainda grupos 
ligados a certo grupo de Conselheiros e grupos ligados a outro grupo de 
Conselheiros, e às vezes a gente tem até certa dificuldade de se aproximar de 
um e de outro, em função de eventuais patrulhamentos. Como é que você está 
conversando com esse Conselheiro que é do lado de lá, do lado de cá? Acho 
que as eleições são um episódio. Nós passamos esse episódio. Daqui para a 
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frente, todos somos Conselheiros, com muita honra e muita responsabilidade. 
Então, vamos tentar daqui em diante pensar efetivamente nisso, esquecer o 
passado, nos dar as mãos e dar continuidade a esse trabalho que vem sendo 
feito, que é isso que o Clube merece, é isso que o associado quer, é isso que os 
Conselheiros querem também. Então, com essa proposta de colocarmos uma 
pedra no passado, com essa proposta de não olharmos mais para o retrovisor, 
com essa proposta de pensarmos no futuro, é que eu abro os meus braços para 
todos os Conselheiros, para todos os Conselheiros que votaram na nossa 
chapa, para todos os Conselheiros que vieram aqui prestigiar também a outra 
chapa, que teve uma participação muito meritória. Foi um registro importante, 
inclusive até para avaliação de número de cada grupo. E, daqui para a frente, 
temos que ser um grupo só: o grupo do Esporte Clube Pinheiros. Espero que 
Deus nos ilumine e que possamos fazer uma gestão serena e conciliadora, que 
foi o que procurei fazer nesses dois últimos anos na Presidência deste 
Conselho.” 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Convidou os presentes para um coquetel que seria servido no 
Restaurante do CCR. Deu por encerrada a reunião às 22:45 horas. 
 
 

*** 
 
 
Obs: Esta Ata foi aprovada na 563ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 30 de junho de 2008, com a retificação já dela constante. 
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