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ATA RESUMIDA DA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do 
Esporte Clube Pinheiros.  
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
Presidente – Como não havia oradores inscritos para falar no Expediente, nem na 
Ordem do Dia, consultou o plenário, que concordou com a supressão dos itens 
Expediente, com oradores inscritos, “A Voz do Conselheiro” e Várias, apreciando-se, 
somente, o item 1 e o item 3 – Ata da Reunião anterior e Eleição para o biênio 
2013/2015 - e que no Expediente seriam feitas apenas as comunicações da Mesa. 
Nessas condições, leu correspondência recebida da Diretoria, informando a 
exoneração de Conselheiros dos respectivos cargos diretivos, tendo sido os mesmos, 
por consequência, reintegrados ao Conselho. E que, em razão das alterações havidas, 
a Diretoria ficou assim constituída: Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Presidente; 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Vice-Presidente; Jorge Augusto de Albuquerque 
Ehrhardt – Assessor de Planejamento e Diretor Administrativo; Marcelo La Terza 
Santos – Diretor de Esportes; Maria Helena Cruz McCardell – Diretora Cultural e Social; 
Roberto Gasparini – Diretor Financeiro e de Patrimônio; e, Waldir Lachowski – Diretor 
de Comunicação Institucional e de Restaurantes e Lanchonetes.  
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4) ORDEM DO DIA 

Item 3 - Eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Diretoria e dos Membros 
do Conselho Fiscal, para o biênio 2013/2015. 

Presidente – Comunicou que, a exemplo das eleições anteriores, esta também seria 
auditada por empresa especializada, e o processo eleitoral eletrônico seria totalmente 
acompanhado pela Gerente de Tecnologia, Yara Mansur, no Regimento das Eleições, 
denominada Administrador do Sistema, auxiliada por sua equipe técnica. Para 
integrar a Comissão de Recepção e Apuração dos votos, submeteu ao Plenário os 
nomes dos cinco Conselheiros indicados pela Presidência, escolhidos pelo critério de 
antiguidade na investidura, dentre os Conselheiros Efetivos que compõem o Colégio 
de Presidentes que comparecem com boa frequência às reuniões e certamente viriam 
hoje também, a saber: Sergio Lazzarini, Paulo Cesar de Arruda Castanho, Alberto 
Fasanaro e Antonio Moreno, sob a Presidência do mais antigo na investidura, Arlindo 
Virgílio Machado Moura. Indicações aprovadas, convidou para assumir suas funções 
os fiscais indicados pelas chapas, a saber: Chapa Coligação Pinheiros: Achiles Roberto 
Miglioli, Flávio Henrique Rosa Tatit e Ricardo Alberto Carneiro La Terza; Chapa 
Coligação Muda Pinheiros: Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo, Célio 
Cássio dos Santos e Carlos Edmundo Miller Neto. Transmitiu a condução dos trabalhos 
ao Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura, dirigindo-se ao plenário. 
 
- Assume a Presidência o Conselheiro Efetivo Arlindo Virgílio Machado Moura. 

 
Presidente da Comissão (Arlindo Virgílio Machado Moura) – Antes de ingressar no 
processo eleitoral propriamente dito, solicitou ao Presidente José Manssur que 
tecesse alguns esclarecimentos sobre a sistemática de votação, tendo em vista a 
resolução recentemente baixada pela Mesa do Conselho, especificamente para esta 
eleição. 
 
Presidente José Manssur - Teceu amplos esclarecimentos sobre a votação e a 
apuração, demonstrando ao Plenário, com ilustrações projetadas em telão, todo o 
procedimento de votação. 
 
Presidente da Comissão (Arlindo Virgílio Machado Moura) – Reassumindo os 
trabalhos, informou os nomes dos funcionários e empresas prestadoras de serviços 
que atuariam no processo eleitoral. Deu início ao processo eleitoral, preliminarmente 
exibindo um relatório emitido pelo sistema eletrônico, certificando que não havia 
nenhum voto registrado. 
 
- Realizou-se o processo de votação, seguido da apuração por meio eletrônico. 

 
Presidente da Comissão (Arlindo Virgílio Machado Moura) – De posse do Mapa de 
Apuração devidamente preenchido e assinado pela Comissão de Recepção e 
Apuração de votos, divulgou os resultados da eleição: 
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Diretoria – Biênio 2013/2015 
Chapa Coligação Pinheiros: 126 votos 
Chapa Muda Coligação Pinheiros: 075 votos 
Em branco: 001 voto 
Nulos: 002 votos 
Total: 205 votantes. 

 
Conselho Fiscal – Biênio 2013/2015 

Chapa Coligação Pinheiros: 141 votos  
Em branco: 033 votos 
Nulos: 030 votos 
Total: 204 votantes. 

 
Presidente da Comissão (Arlindo Virgílio Machado Moura) – Agradeceu à Presidência 
e ao Conselho pela honra que lhe concederam, de presidir este processo eleitoral, 
bem como agradeceu aos seus companheiros de Comissão de Recepção e Apuração 
de votos. Devolveu a condução dos trabalhos ao Presidente José Manssur, desde logo 
passando às suas mãos o Mapa de Apuração dos Resultados. 
 
- Assume a Presidência o Dr. José Manssur. 

 
Presidente - Reassumindo a condução dos trabalhos, agradeceu à Comissão de 
Recepção e Apuração e aos fiscais das chapas pela colaboração prestada neste pleito. 
Continuando, proclamou eleitos os Conselheiros inscritos pela Chapa Coligação 
Pinheiros: Conselheiros Luís Eduardo Dutra Rodrigues e Arnaldo Couto de Magalhães 
Ferraz, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Diretoria do Esporte Clube 
Pinheiros no biênio 2013/2015. Lembrou que a solenidade de posse dar-se-ia no dia 
13 de maio próximo. Em seguida, proclamou eleitos, empossou nos respectivos cargos 
e diplomou, para o biênio 2013/2015, convidando-os para assinarem o Termo de 
Posse, como Membros Efetivos do Conselho Fiscal, os Associados Keyler Carvalho 
Rocha, Ademir José Scarpin e José Luiz de Oliveira Camargo Junior; como Membros 
Suplentes, os Associados José Roberto de Araújo Cunha Junior, Alencar Severino da 
Costa e José Carlos Augusto Luxo, todos da Chapa Coligação Pinheiros. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Pediu a palavra, assim se pronunciando: “Sr. 
Presidente do Conselho José Manssur, a quem cumprimento toda a Mesa e aproveito 
para cumprimentar também aos Conselheiros Efetivos que presidiram brilhantemente 
mais essa jornada das eleições realizadas aqui no Conselho Deliberativo. Queria 
agradecer aos Conselheiros do Pinheiros Sempre, das Chapas Pra Frente Pinheiros, 
Viva Pinheiros e todos os demais Conselheiros, mesmo pertencentes a outros grupos, 
que nos deram esse voto de confiança ao nosso trabalho para mais uma gestão. O 
Arnaldo e eu pretendemos dar continuidade ao trabalho sério e com princípios éticos 
que sempre nortearam nossas ações, com muitas realizações e sempre 
comprometidas com os associados. Muito nos orgulha, podemos ter a possibilidade de 
fazer uma nova gestão, que é um reconhecimento pelo nosso trabalho, de todo grupo 
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de Diretores e de todos os Conselheiros desta Casa, que souberam nesses últimos dois 
anos elevar o nome do Pinheiros com muita dedicação. Nosso Clube é grandioso e, em 
momentos como este devemos nos orgulhar de ser pinheirenses e podermos vivenciar 
esse exercício de democracia, a exemplo dessas eleições que, independente de 
grupos, soubemos nos respeitar sempre, em razão deste Clube que tanto amamos. Os 
meus cumprimentos aos nossos adversários, hoje, Cappellano e Toloza, mas amigos de 
sempre. Por último, queria agradecer minha família, a Vera, a Fernanda, a Roberta e o 
Rodrigo que, ao longo desses últimos anos e, terão que me aturar por mais dois nessa 
jornada. E que Deus nos abençoe.” 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Reiterou o convite para a cerimônia de posse da Diretoria, em 13 de maio, e 
deu por encerrada a reunião às 22h05. 
 

* * * 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 620ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 27 de maio de 2013. 
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