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ATA DA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 24 DE MAIO DE 2010. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro e José Manssur 
Vice-Presidência: Francisco Carlos Collet e Silva e Evandro Antonio Cimino 
Primeira Secretaria: José Roberto Coutinho de Arruda e Apparecido Teixeira 
Segunda Secretaria: Apparecido Teixeira e Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceira Secretaria: Eduardo Ribas Oliveira Machado e Antonio Alberto Foschini 

 
 
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 2010/2012), e que no Expediente seriam feitas apenas as 
comunicações da Mesa. 
 
Deliberação: 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada pelo Conselho. 
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4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse dos Conselheiros Eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 
8 de maio de 2010. 

Primeiro Secretário – Leu os nomes dos Conselheiros a serem empossados, eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária do último dia 8 de maio, bem como os Suplentes 
convocados para esta reunião, a saber: Grupo A - Eleitos para mandato de 6 anos, até 
2014: Vicente Mandia, Jose Paulo de Camargo Mello, Apparecido Teixeira, Felippe 
Tayar, Pedro Paulo de Salles Oliveira, Marciano Araujo Neto, Mário Marrese e Higino 
Carlos Freitas de Oliveira; Grupo B - eleitos para mandato de 6 anos, até 2014: Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues, Ivan Gilberto Castaldi Filho, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, 
Ivan Gilberto Castaldi Neto, Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, José Manssur, Marcelo 
Giordano Beyruth, Antonio Avelino Luz Pessoa de Souza, Eduardo Ribas Oliveira 
Machado, Anna Rocha Lima Nacarato, Oswaldo Fontana Filho, Joelmir José Beting, 
Edson Minioli, Bruno Minioli, Andreas de Souza Fein, Luiz Fernando Pugliesi Alves de 
Lima, Ivanilce Simeão Cappellano, Cassio de Camargo Mello, Maria Luiza Porto Ferreira 
Braga, Alexandre Fiore Weyand, Cenira Gonçalves Cardoso, Roberto Höfling, Oswaldo 
Luiz Coelho Martins Pereira, Rafael Porto Ferreira Braga, Roberto Augusto Muzzi Alem, 
Maria Lucia de Toledo Collet e Silva, Ayrton Rodrigues Liberado, Ligia Tayar, João Mário 
Faragó, Helmut Peter Schütt, José Geraldo Louzã Prado, Ronaldo Bueno Donato, 
Ricardo Espírito Santo, Aldo Malagoli, Carlos Henrique Goellner Baena, Flávio Henrique 
Rosa Tatit, Paulo Eduardo Vargas Machado Sartorelli, Leonardo de Moraes Caseiro, 
Antonio da Silva Villarinhos, Luis Alberto Figueiredo de Sousa, Eduardo Sampaio d´Utra 
Vaz, Reinaldo Fernandes Campos, Rogerio Arkie, Eneida Perez Garcia de Carvalho, 
Juracy Telles de Menezes, Claudio Angerami, Antonio Carlos Villaverde, Vera Helena 
Dias Pessanha, Vera Maria Patriani Marinho Gozzo, Alberto João Domingues Filho, Ivo 
Kesselring Carotini, José Luiz Toloza Oliveira Costa, Eliana Elizete dos Reis, Luiz 
Guilherme Laraya Kawall, João Fernando Rossi, Jose Luiz Ridolpho, Francisco Giordano 
Neto, Marcelo Favalli e Sergio Moura Paula; eleitos para mandato de 2 anos, até 2012: 
Caio Roberto Moraes Garcia e Julio Ricardo Magalhães; Suplentes do grupo B - Chapa 
Pinheiros Sempre: Paulo Mauricio Carvalho de Siqueira, Leon Majer, Leonardo Comino 
Neto, Fernando Silva Xavier Junior, Arnaldo Osse Filho, Antonio Carlos Foschini, Analice 
Cajueiro Fernandes e Carlos Henrique Silva Gordo Pugliesi; e, Chapa Pinheiros de Todos 
Nós: Klaus Dieter Struben. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Neto – 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, bem como para as substituições. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura - Saudou os Conselheiros recém-eleitos, em nome 
do Conselho Deliberativo, dizendo o seguinte: Sr. Presidente da Mesa do Conselho, Dr. 
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Alberto Fasanaro, a quem eu quero agradecer à deferência do convite que me fez para 
saudar os nobres Conselheiros, e quero aproveitar a oportunidade para agradecer-lhe a 
sua gestão frente a este Conselho. Nós tivemos muita satisfação em tê-lo como 
Presidente, um Presidente firme, seguro, equilibrado, que soube conduzir esta Casa com 
maestria. Tenha certeza, Sr. Presidente, que V. Exa. escreveu o seu nome na história do 
Esporte Clube Pinheiros. Parabéns. (Palmas.)” 
 
Presidente – Agradeceu. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – “Eu queria estender esta homenagem aos 
Membros da Mesa, quero citá-los, o Vice-Presidente Francisco Collet, Conselheiros José 
Roberto Coutinho Arruda, Apparecido Teixeira e Eduardo Ribas que compuseram com o 
Presidente uma Mesa que conduziu de forma exemplar as nossas reuniões e o Conselho 
Deliberativo. Sr. Presidente da Diretoria Antonio Moreno Neto, Srs. Diretores, Sras. 
Diretoras, Sras. e Srs. Associados, Sras. e Srs. Conselheiros, Sras. e Srs. Convidados. 
Existimos há 110 anos. Sucessivas gerações nos trouxeram até aqui, mantendo nosso 
ideal esportivo e nossas tradições, modernizadas, é verdade, pela evolução do mundo, 
mas, intactas na sua essência, a relação humana. Um dos fatores principais dessa 
exitosa caminhada, senão a principal, é a estrutura orgânica do nosso Clube que animou 
e anima o associado a participar efetivamente da sua vida, do seu desenvolvimento. O 
Pinheiros tem cinco instâncias de poder: Assembleia Geral dos Associados, o Conselho 
Deliberativo, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, as Comissões Permanentes, todos 
órgãos independentes, que para o bem do Clube devem funcionar harmoniosamente. A 
Assembleia Geral dos Associados elege o Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo 
elege a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e as Comissões Permanentes, assessores 
do Conselho e da Diretoria. Esta Casa nasceu acerca de 70 anos, em 1.943, quando o 
gestor Pinheirese sentiu a necessidade de uma maior representatividade e participação 
do corpo associativo. Aqui é o fórum de discussão dos grandes temas da nossa 
sociedade, esta Casa traça as diretrizes do nosso caminhar, e para cá são trazidas as 
demandas e o anseio dos nossos associados, isto dá uma dimensão da nossa 
responsabilidade como representantes do corpo associativo, captar esses anseios, esses 
desejos e transformá-los em realidade dentro do possível. À parte dessa 
responsabilidade, a honra, o orgulho e a satisfação de representarmos nossos Pares. 
Quero dar as boas vindas aos Conselheiros agora empossados, os que renovam seus 
mandatos, os que retornam depois de um período afastados, e aqueles que pela 
primeira vez tomam assento nesta Casa, trazendo consigo um legítimo entusiasmo que 
deve nos impregnar a todos. Parabéns, sejam bem vindos, e sucesso nessa honrosa 
missão. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado. (Palmas.)”. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Como candidato mais bem votado do Grupo B, 
assim se manifestou em nome dos recém-eleitos: “Boa noite a todos. Presidente 
Fasanaro, quero cumprimentá-lo pelo brilhantismo com que tem conduzido esta Casa 
nesses últimos quatro anos, coerência e objetividade foram as suas ações que, sem 
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dúvida, deixaram marcas na história deste Conselho. Tenha a satisfação do dever 
cumprido, meu amigo, sempre Presidente do Conselho Deliberativo, Alberto Antonio 
Pascarelli Fasanaro. Srs. Membros da Mesa, Presidente Toni, que já modificou a história 
deste Clube com a sua capacidade de gestão e determinação administrativa, e que, 
ainda, com a sua competência muito fará ao longo do seu mandato, meu amigo, irmão, 
Presidente da Diretoria Antonio Moreno Neto. (Palmas.) Srs. Conselheiros, Sras. 
Conselheiras, Srs. Diretores, Associados e Associadas. Com muito orgulho, coube a mim 
a honra de nesta noite representar os Conselheiros eleitos e que renovam 1/3 do 
Conselho Deliberativo, como acontece a cada dois anos. É uma distinção ter sido mais 
votado, mas, muito mais importante do que isso é a responsabilidade de bem 
representar os associados que depositaram a sua preferência e confiança e nos 
outorgaram esta enorme incumbência. Para os novos Conselheiros que oram tomam 
posse, a experiência de quem já está exercendo a função há mais tempo, deve ser 
somada a sua vontade participativa. E para os reeleitos a ratificação da importância das 
decisões desta Casa, garantindo a continuidade de um Conselho representativo e 
importante para o nosso Clube. Para uma sociedade com o porte do Clube Pinheiros 
precisamos do trabalho e do interesse de muitas pessoas, de diferentes opiniões, 
idades, características, e, para tanto, devemos ser firmes da disposição de buscar 
harmonia do convívio das diversas correntes políticas, sem abrir mão das nossas 
convicções, e tendo como norte aspiração para um Clube sempre melhor. Viemos todos 
aqui hoje para assumirmos um compromisso público com os associados, sabemos todos 
da dimensão exata do Conselho Deliberativo e da sua importância fundamental nas 
decisões para o destino deste Clube, e o valor da representatividade de cada 
Conselheiro nesta Casa. Em meu nome e dos demais Conselheiros recém-empossados, 
agradeço a confiança dos associados que nos elegeram seus representantes. Quero 
também agradecer e reafirmar meu inalienável compromisso com o Pinheiros Sempre, 
Grupo ao qual pertenço e compartilho a ideia de que o Pinheirense vem sempre em 
primeiro lugar. Ao Conselho afirmo a vontade de contribuir, para que essa instituição 
centenária continue a ser um exemplo de pioneirismo e celeiro de atletas, e, 
principalmente, formada de cidadãos conscientes e responsáveis. Sr. Presidente, Srs. 
Conselheiros, Sras. Conselheiras, muito já se fez e muito há por fazer, e para isso 
espero poder colaborar com este Conselho e Diretoria com novas ideias, participando do 
futuro deste Clube, para que continue cada vez mais forte e de excelência no serviço ao 
associado. À minha família, com agradecimento especial pelo constante e incondicional 
apoio às minhas aspirações. Aos colegas do Conselho, a certeza que de que 
trabalharemos sempre juntos, unidos na busca do objetivo final, o bem do Esporte 
Clube Pinheiros. Muito obrigado. (Palmas.)”. 
 
Vicente Mandia – 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: “Boa noite, Sr. Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo, demais 
Membros da Mesa, Sr. Presidente da Diretoria, Dr. Antonio Moreno, Srs. Diretores, Srs. 
e Sras. Conselheiras, Srs. e Sras. Sócios e Convidados. Primeiramente, registro a minha 
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alegria por ocupar esta Tribuna em uma ocasião tão importante para todos nós. 
Conselheiros, sinto-me privilegiado por falar nesta oportunidade representando os 
Conselheiros da categoria A, apenas por conta da tradição e da praxe. Coube-me a 
incumbência, em nome dos meus colegas, fazer uso da palavra nesta cerimônia de 
posse, que nos permite adentrar um espaço reservado aos integrantes do mais alto 
patamar do nosso Clube. Aos nobres colegas da Categoria A, desde já, minhas escusas 
por não expressar eventualmente o que vocês gostariam de dizer. Sejam nossas 
primeiras palavras de homenagem e de agradecimento. Ao Sr. Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro, ilustre Presidente do Conselho, que com toda a sua capacidade direcionou 
este Conselho durante esses dois mandatos, e demais Membros da Mesa, meus 
cumprimentos pela forma como conduziram, também, os trabalhos da última eleição, 
que teve um alto nível, onde todos os votantes, sócios do Esporte Clube Pinheiros, 
puderam exercer a sua opção com tranquilidade, com convicção, e respeitando as mais 
diversas opiniões. Ao Sr. Presidente da Diretoria, ilustre Antonio Moreno Neto, e Srs. 
Diretores, agradecemos a forma como direcionaram a última eleição, sem privilégios, 
com muita transparência e com igual atenção a todos os candidatos. Agradecemos, 
ainda, ao Sr. Arlindo Virgílio Machado Moura, pela maneira imparcial que conduziu, 
como o digno Presidente da Assembleia, e é extensivo esse agradecimento aos 
Membros desta Comissão. Qualquer um que tenha o privilégio de ser Conselheiro 
sentirá o que sentimos aqui nesta noite, já inesquecível: honra, orgulho e gratidão; 
honra de sermos Conselheiros, que têm atrás de si o passado dos que nos 
antecederam, e o presente brilhante de um Conselho que sabe seu lugar, que faz, 
constrói o seu tempo e a sua hora, que não se intimida e não se acovarda, que somente 
age ou deixa de agir, segundo o superior domínio do associado, que respeita e acolhe 
com sentimento de justiça a soberana vontade do sócio. Orgulhamos em poder, como 
Membros deste Conselho, acompanhar de forma firme, serena, respeitando sempre os 
regulamentos e Estatutos pelos quais temos o dever de zelar. Gratidão, em primeiro 
lugar, aos sócios que nos elegeram, com expressiva manifestação de vontade que nos 
torna ainda mais responsáveis de nossas funções como Conselheiros. Agradecimentos 
extensivos a todos os funcionários que atuaram nas últimas eleições. Conselheiros, aqui 
estamos, após uma longa e vívida jornada, para alcançá-la não nos faltou ajuda valiosa 
de muitos, que recebem agora neste momento a gratidão e o carinho daqueles que 
sabem que o homem vitorioso nunca está sozinho em suas realizações. A todos um 
expressivo muito obrigado. Prezados colegas, é chegado o momento de iniciarmos o 
trabalho, conscientes de responsabilidade que nos foi confiado. É necessário salientar 
que viveremos horas assaz difíceis, todas as horas são difíceis, quando não existe 
pulsante e exata consciência da responsabilidade em exercer dignamente o nosso 
mandato. Os Conselheiros eleitos têm orgulho em afirmar que sabem a medida exata de 
suas responsabilidades, assumindo-as com o propósito de desenvolvê-las com honradez 
e seriedade, através de trabalho e dedicação. Muito obrigado. (Palmas.)” 
 
Waldir Lachowski (pela ordem) – “Sr. Presidente Fasanaro, embora um tanto 
inusitado, interrompendo um pouco a ordem dos trabalhos, eu não poderia me furtar a 
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vir fazer um pronunciamento nessa Tribuna. Presidente Fasanaro, em nome de quem eu 
cumprimento a Mesa, Presidente Toni, Diretores, Srs. Conselheiros, novos e antigos, 
Associados e Convidados. Um axioma antigo diz que para se estabelecer a paz e a 
harmonia é necessário deixar de procurar as diferenças e se empenhar em encontrar as 
igualdades. Essas palavras tão simples, quanto verdadeiras, traduzem a gestão do 
Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro à frente desta Casa. Assumindo o cargo 
num momento de incertezas e de confrontação cumpriu, ao longo do mandato, a sua 
promessa de posse, a de ser o Presidente de todos os Conselheiros. Entendemos que 
não foi uma tarefa fácil reconstruir harmonia, onde imperava desunião, estimular a 
convivência, onde dominava a intolerância. Mas nesses momentos difíceis cresceu o ser 
político dentro de um defensor intransigente dos seus princípios e dos seus amigos, 
fazendo aflorar uma faceta conciliadora, desconhecida até por nós, seus amigos mais 
chegados nesta caminhada. Esta Casa sempre teve grandes condutores, homens 
interessados mais nos destinos do Clube do que na demonstração do poder emanado 
pelo cargo. Estes foram os que construíram uma base para que o Conselho exercesse a 
sua função real, que vai muito além de fiscalizar, deliberando, sugerindo, recomendando 
e apontando caminhos e soluções, como o órgão maior do Clube que é. Essa visão foi a 
sua bússola, Presidente Fasanaro. E hoje ao entregar o cargo dignificado, e muito, pela 
sua atuação, cumpre um ritual da democracia, que lhe foi tão cara nesses últimos 
quatro anos. O Pinheiros espera que o seu exemplo frutifique, temos certeza de que 
frutificará, e seja seguido pelo novo Presidente que dentro em pouco vamos eleger. Mas 
fica a certeza de que se é verdade que quem sai sente vontade do cargo que até então 
exercia, mais verdade é que nós vamos sentir saudade da sua Presidência. Receba os 
nossos aplausos como um tributo e um reconhecimento ao grande Presidente que foi. 
(Palmas.) Obrigado pela exceção, Presidente.” 
 
Presidente – “Waldir, se eu soubesse que você ia me aprontar esta, eu não teria lhe 
concedido a palavra.” Prosseguindo, informou que Conselheiros Bruno Minioli, Edson 
Minioli, Joelmir José Beting, Oswaldo Fontana Filho e Paulo Eduardo Vargas Machado 
Sartorelli, do Grupo B, recém-empossados, estavam automaticamente licenciados, em 
virtude de exercerem cargos diretivos, portanto, não participariam das eleições, em 
razão de impedimento estatutário (Art. 35, §4º), tendo sido convocados os respectivos 
Suplentes da Chapa Pinheiros Sempre. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Apresentadas ao Plenário, foram aprovadas propostas consignando votos 
de pesar pelo falecimento do ex-Conselheiro Mário Carvalho Pini (de iniciativa da Mesa 
do Conselho) e pelo falecimento do Associado Pedro Zanetti Neto (de autoria da 
Presidência). Prosseguindo, submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes 
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proposições da Mesa do Conselho: votos de pesar: 1) pelo falecimento do ex-
Conselheiro Dante Basile; 2) pelo falecimento da Sra. Tereza Brito Toloza de Oliveira e 
Costa, mãe dos Conselheiros Antonio Toloza de Oliveira e Costa e José Luiz Toloza 
Oliveira Costa; 3) pelo falecimento da Sra. Maria Rocha Lima Mello, irmã da Conselheira 
Anna Rocha Lima Nacarato; voto de congratulações com os Conselheiros Arlindo Virgílio 
Machado Moura e Cezar Roberto Leão Granieri, que presidiram, respectivamente, a 
Mesa Diretora e a Comissão de Apuração da Assembleia Geral de 8 de maio passado, 
extensivos aos Secretários  da Mesa Diretora, os Conselheiros Rita Olivia Capua Amaral 
Vellosa e Jorge Roberto Corrêa Zantut, bem como os demais Membros da Comissão de 
Apuração, Conselheiros Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, Rainer Helmut Conradt, 
Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho e Reinaldo Bongiovanni, que atuaram no pleito, 
bem como aos dirigentes e ao corpo funcional como um todo, com destaque especial ao 
Assessor de Planejamento e Tecnologia Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, ao 
Diretor Administrativo Oswaldo Fontana Filho, aos funcionários do Conselho, ao Gerente 
Geral Antonio Celso Monari, à Gerente de Planejamento e Tecnologia Yara Mansur, aos 
Gerentes Claudia Reiko Toyoshi, José Mario Marotta e Roberto Heinke e ao Supervisor 
de Planejamento Francisco Manuel Pinto, que capitanearam mais de uma centena de 
funcionários que trabalharam na organização, realização e êxito do maior evento cívico 
do Clube. Informou que a partir do dia 25, a Central de Atendimento estaria à 
disposição para emitir o Cartão Pinheiros com os novos mandatos. Registrou que a 
Conselheira Dulce Arena Avancini associou-se ao voto de pesar consignado na reunião 
anterior, pelo falecimento da Sra. Myrian Madureira Villarinhos, esposa do Conselheiro 
Antonio da Silva Villarinhos. 
 
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) R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal (antigo 
A.V.O.), referente ao mês de abril/2010.  
 
 

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 2010/2012. 

Presidente – Teceu esclarecimentos sobre as eleições, que se dariam nos termos do 
Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo e da Resolução aduzindo que a 
exemplo da eleição do dia 8 de maio, as eleições desta noite também seriam auditadas 
por empresa especializada, e o processo eletrônico totalmente acompanhado pela 
Gerente de Tecnologia, Yara Mansur, no Regimento das Eleições denominada 
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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: Jorge Augusto de Albuquerque 
Ehrhardt, indicado pela Presidência, Ronaldo de Miranda Amaral e Francisco Flaquer 
Filho, indicados pela Chapa Coligação Pinheiros, e Fernando Silva Rohrs, indicado pela 
Chapa Pinheiros de Todos Nós. As indicações foram aprovadas. Prosseguindo, informou 
os nomes dos Conselheiros designados pelas chapas para fiscalizar o processo eleitoral: 
Chapa Coligação Pinheiros: Ricardo Alberto Carneiro La Terza, e Chapa Pinheiros de 
Todos Nós, Fernando Gomes Schermann e Roberto Cappellano. 
 
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 e dos demais membros da Comissão 
para conduzir o processo eleitoral.  
 
Sérgio Vergueiro – Registrou que havia se inscrito para falar neste item da Ordem do 
Dia. 
 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração – Esclareceu que o Conselho já 
havia deliberado que somente haveria as comunicações da Mesa e as eleições, cabendo 
a ele, Presidente da Comissão, exclusivamente conduzir o processo eleitoral. Antes de 
começar a votação, determinou a exibição do relatório emitido pelo sistema eletrônico, 
demonstrando que não havia quaisquer votos registrados. Deu início ao processo 
eleitoral propriamente dito.  
 
- Os Conselheiros passaram a votar, seguindo a ordem sequencial das senhas 
distribuídas na entrada da reunião. 
 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração – Informou que duzentos e 
cinco Conselheiros tinham assinado a lista de votantes. Declarou encerrada a votação, 
passando imediatamente à apuração.  
 
- É realizada a apuração eletrônica. 
 
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: 128 votos, Chapa Pinheiros de Todos Nós: 72 votos, em 
branco: 5 votos; Presidente da Comissão Permanente Financeira – Chapa Coligação 
Pinheiros: 127 votos, Chapa Pinheiros de Todos Nós: 72 votos, em branco: 4 votos, 
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nulos: 2 votos; Presidente da Comissão Permanente Jurídica – Chapa Coligação 
Pinheiros: 126 votos, Chapa Pinheiros de Todos Nós: 74 votos, em branco: 3 votos, 
nulos: 2 votos; Presidente da Comissão Permanente de Obras – Chapa Coligação 
Pinheiros: 129 votos, Chapa Pinheiros de Todos Nós: 70 votos, em branco: 4 votos, 
nulos: 2 votos; Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Higiene – Chapa 
Coligação Pinheiros: 111 votos, Chapa Pinheiros de Todos Nós: 88 votos, em branco: 3 
votos, nulos: 3 votos; Membros da Comissão Permanente de Sindicância – Chapa 
Coligação Pinheiros: 130 votos, Chapa Pinheiros de Todos Nós: 74 votos, nulo: 1 voto; 
Presidente da Comissão Permanente de Esportes – Chapa Coligação Pinheiros: 115 
votos, Chapa Pinheiros de Todos Nós: 87 votos, em branco: 2 votos, nulo: 1 voto; 
Presidente da Comissão Permanente de Veteranos – Chapa Coligação Pinheiros: 129 
votos, Chapa Pinheiros de Todos Nós: 71 votos, em branco: 4 votos, nulo: 1 voto; 
Presidente da Comissão Permanente de Jovens – Chapa Coligação Pinheiros: 116 votos, 
Chapa Pinheiros de Todos Nós: 86 votos, em branco: 2 votos, nulo: 1 votos; totalizando 
205 votantes. Agradeceu aos demais Conselheiros que fizeram parte da Comissão de 
Recepção e Apuração e devolveu a condução dos trabalhos ao Presidente Alberto 
Fasanaro. 
 
Presidente - Proclamou eleitos, declarando-os empossados, nos respectivos cargos, 
para o biênio 2010/2012, os Conselheiros: José Manssur e Evandro Antonio Cimino, 
respectivamente Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo; Antonio da Silva 
Villarinhos, Presidente da Comissão Permanente Financeira; José Geraldo Louzã Prado, 
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; Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, Ayrton Rodrigues 
Liberado, Antonio Carlos Foschini, Maria Helena Cruz McCardell e Jorge Roberto Corrêa 
Zantut, Membros da Comissão Permanente de Sindicância; Ivo Kesselring Carotini, 
Presidente da Comissão Permanente de Esportes; Vicente Mandia, Presidente da 
Comissão Permanente de Veteranos; e, Fábio Castello Branco Mariz de Oliveira, 
Presidente da Comissão Permanente de Jovens, os quais, então, assinaram o Termo de 
Posse competente. Prosseguindo, transmitiu a Presidência ao Conselheiro José Manssur, 
permanecendo à mesa dos trabalhos a convite deste. 
 
Presidente (José Manssur) – Preliminarmente, nomeou e deu posse aos 
Conselheiros Apparecido Teixeira, Eduardo Ribas Oliveira Machado e Antonio Alberto 
Foschini, respectivamente, nos cargos de Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários, no 
biênio 2010/2012. Concedeu a palavra ao Presidente Alberto Fasanaro. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – “Meus amigos, quem esteve presente na 
minha posse há quatro anos deve estar se recordando das minhas palavras, que foi: 
quem me conhecia como um Conselheiro combativo, inflamado, contestador da Tribuna 
iria ver na Presidência do Conselho um Presidente imparcial, sereno e conciliador. Foi 
isso que eu procurei fazer nesses quatro anos. Naquele momento eu assumi alguns 
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compromissos, de respeitar e valorizar cada Conselheiro como legítimos representantes 
do Corpo Associativo, e não como partidários de grupos ou facções políticas. Nunca 
pretendi fazer qualquer distinção nesse sentido. Também ressaltei, naquela 
oportunidade, que iria procurar manter a independência do Conselho Deliberativo diante 
da Diretoria, embora sejam dois poderes harmônicos, eles são poderes 
interdependentes, e cada poder teria suas atribuições respeitadas às competências de 
cada órgão. E o terceiro compromisso que assumi é de que eu iria procurar enfatizar, 
procurar trazer alegria, trazer harmonia, trazer o espírito que sempre preponderou aqui 
no nosso Clube, e por razões não convém agora a gente destacar, estariam um pouco 
esquecidos. Então, os compromissos naquele momento que eu assumi, passando por 
cima de eventuais equívocos de parte a parte, eventuais, vamos dizer, animosidades, 
que num passado recente ocorreram, eu a partir daquele momento me dispus a cumprir 
efetivamente esses compromissos. Eu acredito que passados esses quatro anos eu sinto 
que procurei cumprir a minha missão. Se mais não fiz é porque mais não pude, mas  
tenho a certeza que o novo Presidente que ora assume, Professor José Manssur, 
certamente o Conselheiro mais capacitado para conduzir os destinos da nossa Casa, ele, 
com o Dr. Cimino, saberá com tirocínio, com competência, com lucidez, com espírito de 
justiça levar adiante esses compromissos. Eu acho que esse momento é um momento 
de agradecimentos. Então, inicialmente, eu gostaria de deixar registrado que eu fiquei 
muito comovido com as inúmeras manifestações de carinho, as diversas homenagens 
que me foram prestadas desde a última reunião do Conselho, num evento da Diretoria o 
qual fui convidado, e acabei sendo obsequiado com uma placa alusiva à minha 
permanência como Presidente do Conselho, nas manifestações carinhosas que eu recebi 
quase que diariamente por parte de associados, de Conselheiros pelas alamedas do 
Clube. Eu devo dizer a vocês que vocês foram muito generosos comigo. Essas palavras 
que o Waldir hoje acabou trazendo também aqui, isso daí só me comoveram e só me 
fazem realmente confirmar de que a generosidade de vocês é muito grande. Mas, ainda 
que eu possa cometer algumas injustiças, eu preciso, como dever de justiça, fazer 
alguns registros e fazer alguns agradecimentos especificamente. Primeiramente, 
gostaria de agradecer aos funcionários do Clube, o que eu faço na pessoa da incansável 
Lurdinha e na pessoa do Celso Monari. (Palmas.) Ele sabe muito bem que eu o chamo 
carinhosamente de “macaco pesado”, porque o Celso é quem quebra todos os galhos 
aqui, e realmente deu uma atenção especial à Presidência do Conselho, de dar uma 
atenção especial a todos que o procuram, tanto a Lurdinha quanto o Celso são 
exemplos de funcionários dedicados, competentes e profissionais. Eu rendo-lhes as 
minhas homenagens por isso. (Palmas.) Também, nesse momento, quero fazer um 
agradecimento à Mesa do Conselho, às Comissões Permanentes, às Comissões 
Especiais, aos Conselheiros, servidores anônimos que estão sempre aí trabalhando em 
prol do nosso Clube, e que gostaria de fazê-lo na pessoa do meu Vice-Presidente 
Francisco Collet, meu amigo e companheiro desde os tempos da Procuradoria Geral do 
Município, que foi nesses quatro anos um parceiro leal, um parceiro que sempre esteve 
ao meu lado, um parceiro que sempre me ajudou em muitos e muitos momentos. Eu 
acho que inclusive o ato que o Collet nesta semana acabou fazendo, e que vocês 
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tomaram conhecimento, é uma demonstração inequívoca de que ele quis preservar a 
unidade da coligação, a unidade do nosso grupo. Então, por esse motivo a mais, eu 
acho que o Collet é merecedor de todo nosso reconhecimento. (Palmas.) Eu gostaria 
também de agradecer aos ex-Presidentes da Diretoria, aos ex-Presidentes do Conselho, 
que sempre me orientaram e me deram apoio nos momentos difíceis. E vocês sabem 
muito bem, quem me acompanhou nesses últimos quatro anos, nós tivemos alguns 
momentos difíceis que felizmente conseguimos superar. Então, esse agradecimento eu 
gostaria de fazer em nome do Betinho, que é um irmão que a vida me trouxe, meu 
companheiro das andadas de manhã, do Tênis da manhã e meu amigo de todas as 
horas. O Betinho foi quem me trouxe, me convidou há 12 anos para participar de uma 
primeira eleição como Conselheiro, e ele é o responsável pelo meu envolvimento na 
política aqui do Clube. Betinho, um abraço a você e muito obrigado. Eu também 
gostaria de fazer um agradecimento à Diretoria, ao Vice-Presidente Atanes, aos 
Diretores Executivos, aos Diretores Adjuntos, Assessores, assistentes, e eu faço na 
pessoa do meu amigo de fé, meu irmão camarada, Toni Moreno, Presidente do nosso 
Clube, líder do Pinheiros Sempre, pessoa que eu aprendi admirar e respeitar pelo amor, 
pela dedicação que ele tem por este nosso Clube. O Toni, eu considero que está 
chegando às raias da insanidade, porque o que esse homem faz, estando presente em 
todos locais, participando de todos os eventos, indo a Brasília para trazer recursos para 
o esporte nacional, saindo atrás de patrocínios, quer dizer, trabalhando, sacrificando sua 
vida pessoal, sua vida profissional aqui para o Clube. Eu acho que, Toni, dificilmente nós 
vamos encontrar outro Presidente como você. (Palmas.) Eu quero reafirmar o que falei 
no meu discurso quando nós inauguramos juntos, e foi um grande prazer que eu tive, a 
inauguração do complexo da piscina. Naquela oportunidade eu falei e reafirmo agora: 
Toni, em pouco tempo você já escreveu seu nome no livro de ouro dos melhores 
Presidentes que este Clube já teve. Meus respeitos para você, Toni. (Palmas.) Eu, 
finalmente, gostaria de agradecer minha querida Tânia, meus filhos que estão aqui 
presentes, pela compreensão, pela paciência que tiveram todo esse tempo pelas horas 
roubadas do convívio familiar. Prometo que daqui para frente vou ficar um pouco mais 
em casa, pelo menos espero. Muito bem, eu saio do planalto e volto à planície com a 
mesma disposição de sempre, que é a disposição que eu tinha quando tomei posse 
como Conselheiro deste Clube. Eu acho que servir este Clube é uma honra e um 
privilégio. Eu amo este Clube, eu amo vocês. Muito obrigado. (Palmas.)” 
 
José Manssur – “Eminente Presidente de sempre, Dr. Alberto Fasanaro: Felizes os 
homens que, ao término de uma missão, recebem as loas de seus pares, mercê da 
dignidade, da integridade, do respeito à ética com que souberam desempenhá-la. Já 
fora dito por mim, anteriormente, que seu nome já está na história dos grandes homens 
que construíram um século de dignidade, de louvor desta Instituição - Esporte Clube 
Pinheiros. Vossa Senhoria sempre estará ao nosso lado. Saudade é ausência da 
presença. A sua ausência na Mesa traz-nos saudade; a sua presença no Plenário nos 
reconforta pela sua experiência, pela sua dignidade a nos orientar, sempre, qual o 
melhor caminho a seguir. Honrado e Digno Presidente da Diretoria, Engenheiro Antonio 
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Moreno Neto, em nome de quem cumprimento todos os Diretores aqui presentes. 
Minhas senhoras e meus senhores: Inspirado em Fernando Pessoa, em seu canto que 
encanta, digo-vos que o valor das coisas não está no tempo de sua duração, mas, sim, 
na intensidade com que acontecem. Eis porque existem coisas incomparáveis, pessoas 
insubstituíveis e momentos inesquecíveis - e este é, para mim - um deles, do qual 
jamais me olvidarei, em que, pela voz democrática das urnas, assumo a Presidência do 
Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros, um dos amores de minha vida. O 
homem que agora vos fala é o mesmo que ao longo de 25 anos ininterruptos, integrou 
esta Casa e que aprendeu que um clube se faz com uma administração metódica e 
competente, mas, também, com um órgão deliberativo soberano e independente, que 
analise, proponha e fiscalize, com isenção e responsabilidade e, sobretudo, órgão sério, 
na proporção exata da seriedade de todos, absolutamente todos os seus integrantes, 
honrados, na medida certa da honradez dos votos que nos conduziram a este Colegiado 
Maior. Essa foi, é e sempre haverá de ser o rumo a percorrer deste Egrégio Conselho 
Deliberativo, traçado desde sua primeira reunião, em 18 de abril de 1942, porquanto 
colegiado composto por Sras. e Srs. Conselheiros, movidos, todos, por um só e mesmo 
ideal: o de servir a Instituição Esporte Clube Pinheiros, glória, honra e tradição sócio-
esportiva e cultural da Nação. Cento e dez anos de história nos contemplam, e por ela 
haveremos sempre de lutar, tendo esta Casa como lídima voz do Corpo Associativo, e 
cada um de seus integrantes como instrumento de sua vontade. Celebramos, hoje, um 
rito de passagem, que significa dar continuidade ao trabalho notável de todos os 
Ilustres Presidentes do Conselho Deliberativo que nos precederam e que nos ensinaram 
que nossa atuação há de estar sempre voltada para o futuro, tendo a ética e a 
obediência ao nosso Estatuto Social como lema e leme e o respeito à independência das 
Senhoras e dos Senhores Conselheiros como compromisso, que reafirmo neste ato de 
investidura. Esta haverá de se constituir na tarefa que intransigentemente buscarei, no 
curso do mandato que me foi outorgado pelas mãos honradas de Alberto Antonio 
Fasanaro. Este é o meu dever com esta Casa Augusta, Poder Moderador, que tem 
história que se confunde com a própria história do Esporte Clube Pinheiros, nossa alma 
Mater. Creio na independência e soberania de nosso Conselho; creio nas normas 
institucionais que regem o Esporte Clube Pinheiros; creio na harmonia dos poderes 
constituídos de nossa secular instituição; creio nesta Tribuna, sem fúrias, sem restrições 
à liberdade de expressão, local sagrado do debate das ideias; creio no respeito e na 
disciplina que devem regrar nossos trabalhos, sem conflitos ou confrontos, sempre 
dirigidos a um fim comum - A grandeza de nossa Entidade; creio, sobretudo, no ideal de 
grandeza e dignidade que norteia a conduta dos integrantes deste Conselho, na certeza 
de que onde cada um estiver, no exercício de suas atribuições institucionais, ao lado 
dele e de todos estará a Presidência desta Casa. E porque assim creio é que vos digo 
que o ato solene que ora vivenciamos é uma reafirmação dos princípios republicanos de 
alternância do poder. Definidos os resultados da proclamação democrática das urnas, 
está definitivamente encerrado o pleito e, agora, só nos resta dizer ao Corpo 
Associativo, destinatário final e único de nossas atribuições que somos uma união de 
Conselheiras e Conselheiros movidos por um só e mesmo ideal: o de servir à causa 
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nobre para a qual fomos eleitos. Não há mais vencedores ou vencidos, porque o único e 
maior vitorioso é a Instituição - Esporte Clube Pinheiros, a que tanto amamos e sempre 
haveremos de louvar. Finalizo, para a todos dizer que tenho a exata consciência do 
significado das palavras de Ortega y Gasset - Nada que o homem foi, é ou será, foi, é e 
será para sempre. A vida é uma passagem e hoje, para mim, se inicia um novo capítulo 
que espero, com a ajuda de todos, estar preparado a protagonizar. Porque, conforme 
alhures já lera, ninguém é tão forte que nunca tenha chorado; porque ninguém é tão 
fraco que nunca tenha vencido; porque ninguém é tão inútil que nunca tenha 
contribuído; porque ninguém é tão sábio que nunca tenha errado; porque ninguém é 
tão corajoso que nunca tenha medo; porque ninguém é tão medroso que nunca tenha 
coragem; porque ninguém é tão ninguém que nunca precise de alguém como eu preciso 
de cada um das Senhoras e dos Senhores, na missão que me confiastes e que com 
honra inexcedível recebo. Conclamo a todas e todos os Conselheiros ao trabalho 
comum, no exercício pleno do dever que lhes confere o Estatuto Social. Esta Casa 
estará, como sempre esteve, aberta ao debate sério, sem compromissos, a não ser com 
o bem comum da coletividade pinheirense. Vamos de braços dados e de mãos juntas 
continuar a construir a história de nossa instituição. E peço licença para encerrar em 
piedosa oração, inspirado em São Tomás de Aquino: Dai-nos Senhor a grandeza para 
entender; capacidade para reter; método e faculdade para aprender; sutileza para 
interpretar; graça e abundância para falar. Dai-nos Senhor, acerto ao começar, direção 
ao progredir, e perfeição ao concluir. Está encerrada a sessão. (Palmas.)” 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
Presidente – Deu por encerrada a reunião às 22h50. 
 
 

*** 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 584ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
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