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ATA DA 607ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO 
DIA 28 DE MAIO DE 2012. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e Rubens Catelli (“ad hoc”) 
Vice-Presidência: Evandro Antonio Cimino e Claudio Regina (“ad hoc”) 
Primeira Secretaria: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segunda Secretaria: Antonio Alberto Foschini e Luiz Fernando Pugliesi Alves de 

Lima (“ad hoc”) 
Terceira Secretaria: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima e Zilda Angela Ramos 

Costa (“ad hoc”) 

 
 
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 

 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse dos Conselheiros Eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 
12 de maio de 2012. 

Primeiro Secretário – Leu os nomes dos Conselheiros a serem empossados, 
eleitos na Assembleia Geral Ordinária do último dia 12 de maio, bem como dos 
Suplentes convocados para esta reunião, a saber: Grupo A - Eleitos para 
mandato de 6 anos, até 2018: Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier, Dulce Arena 
Avancini, Peter Alfredo Burmester, Edgard Ozon, Paulo Palo, Maria Angélica 
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Masagão Prochaska, Cleide Frasco Marrese e Santo Romeu Netto; Grupo B - 
Eleitos para mandato de 6 anos, até 2018: Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
André Franco Montoro Filho, Odilon Gonçalves Lima Cardoso, Benedicto Dias 
Ramos Neto, Marcelo Fincato Liberado, Luiz Koji Ohara, Guilherme Giordano 
Beyruth, Roberto Gasparini, Maria Elisa Cappellano, Ronaldo de Miranda 
Amaral, Maria Helena Cruz McCardell, Gilberto De Luccia, João Benedicto de 
Azevedo Marques, Luciano Lazzarini, Carlos Alberto Pacheco Brazolin, Wilma de 
Almeida Gonçalves, Fabio Antar Saad, Fabio Prado Ferraro, Paulo Maurício 
Carvalho de Siqueira, Mario Montenegro Gasparini, Patrícia Olivalves Fiore, 
Silvia Schuster, Victorio Antonio Mario Lomonaco, Italo Mario Catani, Vitor 
Castaldi, Caio Luiz Avancine, Carlos Eduardo Porto Monaco, Fernando Silva 
Xavier Junior, Edmundo Comino Junior, Jorge Augusto de Albuquerque 
Ehrhardt, Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo, Carlos Augusto de 
Barros e Silva, Waldir Lachowski, Luciana Crestana Machado, José Luiz 
Trebilcock Tavares De Luca, Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo, Maria Delfina 
Comino, Antonio Sergio Colonezzi, Arnaldo Osse Filho, Leonardo Comino Neto, 
Francisco Antonio Vassellucci Filho, Ademir Pereira, Jorge Roberto Corrêa 
Zantut, Antonio Carlos Marini Teixeira, Antonio Carlos Foschini, Pedro Del 
Negro Tayer, José Luiz Fernandes Junior, Luiz Eduardo Fernandes, Maria 
Angélica Leite de Souza, Bruno Vagenin, Palmira Izilda Lourenço de Campos 
Vergal, Nelson da Cruz Santos, João Paulo Rossi, John Herbert Buckup Junior, 
Walter Silva e Alberto Bitelli; Eleita para mandato de 2 anos, até 2014: Maria 
Angela Cartolano de Almeida Barros; Suplentes do Grupo B - Chapa Pinheiros 
Sempre: André Novaes Patury Monteiro, Waldemar Arthur Zamariola, Geraldo 
de Oliveira Couto, Antonio Aloi, Nilson José Iasi, Beatriz Luiza Asson Sartorelli, 
Francisco Montagna Filho, Ovidio Lopes Guimarães Junior e Achiles Roberto 
Miglioli; Chapa Pinheiros de Todos Nós: Maria Helena Braga Serzedo, Elizabeth 
Cardoso de Almeida, Tarcísio de Barros Bandeira, José Roberto Carneiro Novaes 
Junior e Telma Magalhães Buckup; Chapa Pra Frente Pinheiros: Rodrigo 
Junqueira e Eloísa Maria Amaro; Chapa Participação: Antonio Alfredo Guedes 
Nastari. 
 
John Herbert Buckup Junior – Convidado pelo Sr. Presidente, leu o 
Compromisso de Posse, tendo sido acompanhado na leitura pelos demais. Por 
oportuno, disse: “Gostaria de agradecer e prestar uma homenagem a meu pai, 
o grande atleta, antes de ser um grande artista, o John Herbert, que foi um 
nadador do nosso Esporte Clube Pinheiros. Agradecer seu convite é uma honra, 
e é uma honra participar desta Casa, deste Clube que tanto amo e que tenho 
certeza que vocês também”. 
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Presidente - Declarou empossados no cargo de Conselheiro os Associados 
antes relacionados, para os respectivos mandatos, bem como para as 
substituições. 
 
Severiano Atanes Netto – Solicitou ao Sr. Presidente que facultasse aos 
Conselheiros que chegaram atrasados participar da votação, tendo em vista 
que congestionamento verificado no trânsito de São Paulo naquele dia.  
 
Presidente – Recebeu o pedido do Conselho, reconhecendo a dificuldade 
colocada. Entretanto, decidiu rejeitar a solicitação, esclarecendo que não podia 
abrir precedente daquela natureza, porquanto há disposição expressa 
estatutária e regulamentar, que estabelece o início da abertura do Livro e seu 
encerramento. Duzentos e seis Conselheiros tinham assinado a lista de 
presença e recebido senhas para votar. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri - Saudou os Conselheiros recém-eleitos, em nome 
do Conselho Deliberativo, dizendo o seguinte: “Eu venho aqui dizer aos 
senhores que sejam bem vindos ao Colegiado maior de nosso Clube 
Centenário. Parabéns a todos os senhores que, no dia 12, foram eleitos pelo 
Corpo Associativo. E queria dizer que o nosso Clube, só rememorar, para 
aqueles já sabem disso, mas é sempre bom rememorar que o nosso fundador, 
o Hans Nobiling, um homem que saiu da Alemanha, de Hamburgo, com vinte 
anos de idade, chegou aqui, em três anos, com vinte e três anos fundou o Sport 
Clube Germânia. Era um clube voltado ao futebol, para reunir seus amigos, e 
eu trouxe uns dados interessantíssimos. O nosso Clube, comandado por ele 
nessa ocasião, fez o 1º Jogo Oficial da Liga Paulista, hoje a Federação Paulista 
de Futebol, foi o Germânia contra Associação Atlética Mackenzie. E o nosso 
Clube duas vezes campeão da Liga, em 1906 e 1915. O lendário jogador Arthur 
Friedenreich jogou com nosso time Germânia. Em 1929 foi realizado um dado 
importantíssimo, a 1ª Competição Atlética Feminina do Brasil na nossa pista 
aqui. A partir de 1939, durante a Segunda Guerra, as entidades pertencentes 
ao eixo Alemanha, Itália e Japão passaram por grandes dificuldades pela opção 
brasileira com relação à guerra. Para os senhores terem uma ideia, foi cassado 
em fevereiro de 1942 nosso alvará de funcionamento. O Presidente do nosso 
Germânia Arthur Stickel, que ocupara a Presidência desde 1933 foi impedido 
de presidir o nosso Clube, assumindo a Presidência Henrique Villaboim. 
Henrique Villaboim era genro do Governador Fernando Costa, e de forma 
rápida mudaram para Esporte Clube Pinheiros e fizeram uma fusão com a 
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Sociedade Germânia, integrando o imóvel que hoje nos pertence na Rua Dom 
José de Barros. Viemos para cá, onde estamos hoje, em 1920. Somos 
orgulhosamente desbravadores da região mais valorizada da nossa cidade. 
Possuímos um patrimônio esportivo sem comparação no mundo. Tenho 
certeza de estar afirmando isso com muita precisão. Indiscutivelmente o nosso 
Clube é o maior patrimônio esportivo do mundo. Pertencemos e fomos 
fundadores, da sua grande maioria, das quinze federações esportivas. As 
grandes federações foram fundadas e hoje participamos com atletas, e 
participando de campeonatos paulistas, brasileiros. Somos os maiores 
fornecedores de atletas para as delegações pan-americanas e olímpicas, sendo 
o maior detentor de medalhas desses eventos esportivos. Isso nos dá muito 
orgulho. Somos 36.000 associados, sendo 15.000 inscritos em atividades 
esportivas recreativas, 2.800 atletas competitivos, sendo 2.500 associados. 
Temos um Orçamento anual de R$ 150.000.000,00, sendo R$ 110.000.000,00 
no Custeio, R$ 30.000.000,00 em Investimento e R$ 20.000.000,00 em Bares e 
Restaurantes. Possuímos 1.400 funcionários para atender a uma frequência 
diária média de 6.500 associados. E o Conselho Deliberativo que, em abril, fez 
70 anos, teve como seu primeiro Presidente Alcides Scheiba Ribas. E sempre 
nesta Casa, em toda sua história os Conselheiros são os guardiões do Estatuto 
Social, zelando pela sua firme aplicação. Nós, Conselheiros, somos 
representantes desta Casa, dos anseios do Corpo Associativo, que da forma 
democrática e espontânea nos trouxeram para esse privilégio de servir. 
Portanto, desejo a todos os novos Conselheiros que, cumpram os seus 
mandatos respeitando a vontade do Corpo Associativo que espontaneamente 
os elegeu. Muito obrigado, um bom mandato.” 
 
Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier – Convidado pelo Sr. Presidente, como 
candidato que recebeu maior número de votos no Grupo A, falou em nome dos 
recém-eleitos, assim se manifestou: “Boa noite a todos mais uma vez, é grande 
a alegria e o orgulho que sinto neste momento pelo carinho de todos vocês. 
Quero agradecer pela confiança com que me honraram e que foi mais uma vez 
demonstrada nos resultados dessa expressiva votação que obtive. Eu me 
comprometo a fazer jus a esta confiança, esperando prosseguir ao lado dos 
Veteranos e associados, disposto a continuar me dedicando ao nosso Clube da 
melhor forma e com o carinho com que sempre me dediquei. Finalizando, eu 
gostaria de dizer que nesta eleição de 12 de maio, a meu ver não houve 
vencedores nem vencidos, a maior vitória foi, sem dúvida, desta nobre 
Instituição tão querida de todos nós, o Esporte Clube Pinheiros. Que Deus nos 
abençoe, obrigado e um carinho muito especial a todos vocês.” 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Como candidato mais bem votado do 
Grupo B, pronunciou-se em nome dos recém-eleitos: “Senhora Vera Bussinger, 
Secretária de Parceria e Participação do Município de São Paulo, neste ato, 
representada pelo Sr. Edson Aparecido Corrêa. Eu gostaria de uma saudação 
especial aos atletas pinheirenses, aos quais gostaria de cumprimentar com uma 
calorosa salva de palmas, através do atleta aqui presente, prata da Casa, 
Fernando Reis, que acaba de conquistar a vaga para as Olimpíadas de Londres. 
Gostaria de saudar minha esposa Elza Marina, meus filhos Márcia e João Pedro 
e a minha querida mãe, jovial, de 86 anos, que subiu todas as escadas, minha 
mãe, minha querida Betty. Pela quarta vez tenho o privilégio de ocupar esta 
Tribuna para saudar em nome dos eleitos. É importante que nós, Conselheiros, 
caminhemos na busca do melhor para o Corpo Associativo, independente do 
lado político que pertençamos. Por entender o Clube essencialmente como um 
espaço de fazer amigos, me relaciono com muita cordialidade não só com 
membros do grupo do qual faço parte. Por isso, coerente com a minha 
convicção, percebi com tristeza, durante a disputa eleitoral, alguns momentos 
excessivamente acalorados com colocações acima dos interesses e do bem 
estar da nossa coletividade. Senhores, as eleições terminaram, coloquemo-nos 
junto ao nosso Pinheiros, acima de tudo! Por outro lado, como Membro da 
Comissão de Sindicância, muito me entusiasma o fato de recepcionar novos 
associados da mais alta qualidade, expoentes dos mais variados segmentos da 
sociedade brasileira. Estes poderão colaborar, sobremaneira, com a gestão do 
nosso Clube. É tempo de discutir propostas e de caminhar rumo a um futuro 
seguro, não deixando de valorizar novas lideranças que também possam 
contribuir para preservação do nosso rico passado e para a construção da 
nossa gloriosa história. É tempo de refletir sobre os anseios sugeridos pelos 
associados, também nas redes sociais, e de buscar soluções para nossos 
problemas, que felizmente não são muitos. Se amanhã queremos que os 
nossos netos, bisnetos e futuras gerações continuem a tornar o nosso Clube 
cada vez mais importante no cenário esportivo, social e econômico deste País, 
hoje, nós, Conselheiros, temos a responsabilidade de lhes dar o exemplo de 
convivência harmoniosa e produtiva. Afinal, somos todos Pinheirenses! 
Agradeço a Deus por me ofertar este momento. Muito obrigado.” 
 
Presidente – Informou que os Conselheiros eleitos Qamal Elias Donato, José 
Renato de Andrade Martinez e Djalma Funaro encontram-se licenciados, tendo 
sido convocados os respectivos Suplentes. Informou que os Conselheiros Jorge 
Augusto de Albuquerque Ehrhardt, Maria Helena Cruz McCardell, Roberto 
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Gasparini e Waldir Lachowski, do Grupo B, recém-empossados, estão 
automaticamente licenciados, em virtude de exercerem cargos diretivos; 
portanto, não participariam das eleições, em razão de impedimento 
estatutário, a teor do disposto no Art. 35, §4º do Estatuto Social, tendo sido 
convocados os respectivos Suplentes da Chapa Pinheiros Sempre. 
Prosseguindo, 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 seriam apreciados 
exclusivamente os itens 2 e 3 da Ordem do Dia (Ata da Reunião anterior e 
Eleições para o biênio 2012/2014), e que no Expediente seriam feitas apenas as 
comunicações da Mesa. 
 
Deliberação: 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada pelo Conselho. 
 
 

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 as seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho, pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Dirceu Bonturi Pereira (fato equivocadamente 
informado à Secretaria), pelo falecimento da associada Ana Maria Faria Silva 
Costa Aranha e pelo falecimento do Sr. João Carlos de Medeiros Keunecke, 
irmão da associada Tânia Maria Fasanaro, esposa do Conselheiro Efetivo 
Alberto Fasanaro; 2) de iniciativa do Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira 
Costa, pelo falecimento do Dr. Hélio Bialski; voto de pronto restabelecimento 
do Conselheiro Henrique Checchia, proposto pela Mesa do Conselho; voto de 
congratulações com os Conselheiros Efetivos Claudio Regina e Arlindo Virgílio 
Machado Moura, que presidiram, respectivamente, a Mesa Diretora e a 
Comissão de Apuração da Assembleia Geral de 12 de maio, votos estes que 
estendeu aos Secretários da Mesa Diretora, Conselheiros José Roberto 
Coutinho de Arruda e Pedro Paulo de Salles Oliveira, bem como os demais 
Membros da Comissão de Apuração, Conselheiros Marcelo Favalli, Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia, Rainer Helmut Conradt e Vicente Mandia, bem 
como aos dirigentes e ao corpo funcional como um todo, já que uma eleição 
deste porte mobiliza funcionários de todos os setores do Clube. 
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Primeiro Secretário – Informou estar 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 do mês de abril/2012. Finalmente, 
comunicou que a partir do dia 29, a Central de Atendimento estaria à 
disposição para emitir o Cartão Pinheiros com os mandatos dos Conselheiros 
recém-eleitos, dos Suplentes empossados e daqueles que fossem eleitos na 
eleição que se seguiria.  
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 2 - Apreciação da ata da 606ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de 
abril de 2012. 

Luis Alberto Figueiredo de Sousa – Propôs que a apreciação da ata fosse adiada 
para a próxima reunião, considerando o tempo exíguo para análise da ata, já 
que seu resumo ficou extenso e havia sido distribuído na entrada da reunião. 
 
Presidente – Submeteu a proposta ao Plenário, que aprovou a retirada da 
matéria da pauta, para apreciação na próxima reunião. 
 
 

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 2012/2014. 

Presidente – Em virtude de ser candidato a reeleição, com o Conselheiro 
Evandro Antonio Cimino, declarou-se impedido para continuar presidindo a 
Mesa dos Trabalhos, bem como o Sr. Vice-Presidente, e o Terceiro Secretário, 
Antonio Alberto Foschini, cujo irmão, Conselheiro Antonio Carlos Foschini, 
estava concorrendo para a Comissão de Sindicância. Para compor a Mesa dos 
trabalhos, propôs que os Conselheiros Efetivos Rubens Catelli e Claudio Regina 
ocupassem a presidência e a vice-presidência “ad hoc”, respectivamente, 
mantendo-se no cargo o Primeiro Secretário Eduardo Ribas Oliveira Machado, 
passando o Terceiro Secretário, Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima a ocupar a 
Segunda Secretaria “ad hoc” e indicando a Conselheira Zilda Angela Ramos 
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Costa de Oliveira para ocupar a Terceira Secretaria “ad hoc”. Indicações 
aprovadas, a nova Mesa assumiu seu lugar.  
 
Presidente “ad hoc” (Rubens Catelli) – Primeiramente, agradeceu ao Conselho 
pela confiança que lhe foi depositada. Em seguida, prestou 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 12 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 
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: Arlindo Virgílio 
Machado Moura; Membros: Maria Angélica Masagão Prochaska e Rainer 
Helmut Conradt, indicados pela Chapa Coligação Pinheiros; Fernando Silva 
Rohrs e Luiz Eduardo do Amaral Cardia, indicados pela Chapa Coligação 
Integração Pinheirense. As indicações foram acolhidas. As indicações foram 
aprovadas. Prosseguindo, informou os nomes dos Conselheiros designados 
pelas chapas para fiscalizar o processo eleitoral: Chapa Coligação Pinheiros: 
Antonio Carlos Marini Teixeira, Carlos Alexandre Brazolin e Ronaldo de Miranda 
Amaral; Chapa Coligação Integração Pinheirense: Conselheiros Alexandre 
Perrone Lomonaco, Andreas de Souza Fein e Luís Alberto Figueiredo de Sousa. 
 
Presidente – Transmitiu a presidência do pleito ao Conselheiro Arlindo Virgílio 
Machado Moura. 
 
- Assume a Presidência o Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura. 

 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração (Arlindo Virgílio Machado 
Moura) - Agradeceu ao Plenário pela deferência, aceitando a indicação de seu 
nome e dos demais membros da Comissão para conduzir os trabalhos. 
Prosseguindo, prestou esclarecimentos sobre a eleição. 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. 
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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. 

 
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: 116 votos, Chapa Coligação 
Integração Pinheirense: 88 votos, em branco: 1 voto; nulo: 1 voto; Presidente 
da Comissão Permanente Financeira – Chapa Coligação Pinheiros: 111 votos, 
Chapa Coligação Integração Pinheirense: 92 votos, em branco: 2 votos, nulo: 1 
voto; Presidente da Comissão Permanente Jurídica – Chapa Coligação 
Pinheiros: 113 votos, Chapa Coligação Integração Pinheirense: 90 votos, em 
branco: 3 votos; Presidente da Comissão Permanente de Obras – Chapa 
Coligação Pinheiros: 101 votos, Chapa Coligação Integração Pinheirense: 100 
votos, em branco: 3 votos, nulos: 2 votos; Presidente da Comissão Permanente 
de Saúde e Higiene – Chapa Coligação Pinheiros: 109 votos, Chapa Coligação 
Integração Pinheirense: 95 votos, em branco: 1 voto, nulo: 1 voto; Membros da 
Comissão Permanente de Sindicância – Chapa Coligação Pinheiros: 108 votos, 
Chapa Coligação Integração Pinheirense: 95 votos, em branco: 3 votos; 
Presidente da Comissão Permanente de Esportes – Chapa Coligação Pinheiros: 
110 votos, Chapa Coligação Integração Pinheirense: 95 votos, em branco: 1 
voto; Presidente da Comissão Permanente de Veteranos – Chapa Coligação 
Pinheiros: 113 votos, Chapa Coligação Integração Pinheirense: 93 votos; 
Presidente da Comissão Permanente de Jovens – Chapa Coligação Pinheiros: 
113 votos, Chapa Coligação Integração Pinheirense: 91 votos, nulos: 2 votos; 
totalizando 206 votantes. Agradeceu aos demais Conselheiros que fizeram 
parte da Comissão de Recepção e Apuração e devolveu a condução dos 
trabalhos ao Presidente “ad hoc” Rubens Catelli. 
 
Presidente “ad hoc” (Rubens Catelli) - Proclamou eleitos, declarando-os 
empossados, nos respectivos cargos, para o biênio 2012/2014, os Conselheiros: 
José Manssur e Evandro Antonio Cimino, respectivamente Presidente e Vice-
Presidente do Conselho Deliberativo; Antonio Carlos Fiore, Presidente da 
Comissão Permanente Financeira; José Geraldo Louzã Prado, Presidente da 
Comissão Permanente Jurídica; Ricardo Alberto Carneiro La Terza, Presidente 
da Comissão Permanente de Obras; João Manoel Rossi Neto, Presidente da 
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Comissão Permanente de Saúde e Higiene; Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
Luiz Roberto Martinez, Antonio Carlos Foschini, Rita Olivia Capua Amaral Velosa 
e Jorge Roberto Corrêa Zantut, Membros da Comissão Permanente de 
Sindicância; Ivo Kesselring Carotini, Presidente da Comissão Permanente de 
Esportes; Ernesto Julio Santos Corrêa Scheleier, Presidente da Comissão 
Permanente de Veteranos; e, Roberto Augusto Muzzi Além, 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 eleito, José Manssur – Preliminarmente, nomeou e deu posse aos 
Conselheiros Eduardo Ribas Oliveira Machado, Antonio Alberto Foschini e Luiz 
Fernando Pugliesi Alves de Lima, respectivamente, nos cargos de Primeiro, 
Segundo e Terceiro Secretários, no biênio 2012/2014. Prosseguindo, assim se 
pronunciou: “Eu acredito que todos os Senhores estão ansiosos para que 
possamos participar da comemoração e recepção que se realizará no nosso 
restaurante ao lado. Mas eu não poderia deixar de dizer algumas breves 
palavras neste momento de muita alegria pessoal. Acima de tudo está o 
Esporte Clube Pinheiros. Acima de todos nós se situa este Egrégio Conselho 
Deliberativo, cuja atmosfera está sempre impregnada de sentimentos sagrados 
e sublimes, cujos componentes, sem exceção, observam a ética, a dignidade e, 
como li hoje, nas palavras de João Paulo II, “a verdade como purificação da 
memória.” Eu não poderia deixar de agradecer a cada um dos Senhores por 
esse momento de alegria pessoal minha e, certamente do Vice-Presidente, 
Conselheiro Evandro Antonio Cimino. Encerrou-se, no mês de maio, um ciclo 
eleitoral que, a cada biênio, ratifica os compromissos de democracia desta 
Instituição mais que centenária. No dia 12 de maio as urnas falaram, através da 
voz mais linda que elas podem emitir, que é a voz do associado, tão bela 
quanto uma sinfonia musical. E elas conduziram a este Plenário, o terço do 
Conselho, que, unidos àqueles dignos e honrados Conselheiros que aqui já se 
encontram no exercício do mandato, formou o Colegiado que, hoje, me honrou 
em me fazer novamente Presidente de uma Entidade simplesmente 
paradigmática de 70 anos de história, de 70 anos de dignidade, o Conselho 
Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. Eu queria agradecer a cada um dos 
Senhores e lhes dizer que não houve vencedor, não houve vencido, houve um 
único e maior vitorioso, esta Entidade - Esporte Clube Pinheiros: honra, glória 
sócio-esportiva cultura da Nação. Assim foi, assim é, assim sempre haverá de 
ser.”  

 



11/11 

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Deu por encerrada a reunião às 23h05, convidando os presentes para 
participar de um coquetel no Restaurante do CCR. 
 

 
 

* * * 
 
 
Obs: esta Ata foi aprovada na 608ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada 

no dia 25 de junho de 2012, com a retificação já dela constante. 

 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 

Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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