
ATA RESUMIDA DA 632ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2014. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de maio do ano dois mil e quatorze, 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 Claudio Regina 
Vice-Presidência: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeira Secretaria: Eduardo Ribas Oliveira Machado e Antonio Alberto Foschini 
Segunda Secretaria: Antonio Alberto Foschini e José Roberto Coutinho de Arruda 
Terceira Secretaria: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a Reunião e determinou a execução do Hino do 
Clube. 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros, com projeção da letra.  

 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 10/05/2014 e 
dos Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Sras. e Srs. Conselheiros, antes de darmos início propriamente dito 
à Ordem do Dia prevista para hoje, gostaria de comunicar ao Conselho que esta 
reunião ordinária se divide em dois momentos cívicos deveras importante. 
Primeiro, a Posse Solene dos Conselheiros eleitos no pleito do dia 10 de maio 
transato e, o segundo, a Eleição da Presidência e Vice-Presidência do Conselho, a 
Comissão de Sindicância e as Comissões Permanentes. Razão pela qual e, com 
muito respeito, submeto à apreciação dos senhores se dispense hoje o 
Expediente Formal, não o Solene, porque é de rigor, com algumas Comunicações 
da Presidência, seria a dispensa do Expediente Formal, do item “A Voz do 
Conselheiro” e Várias, para que possamos o mais célere possível ingressarmos 
naquilo que é vital para a noite de hoje.  Pela manifestação do Plenário, 



2/15 

 

considero aprovada a proposta feita pela Mesa. ... Solicito ao Sr. Primeiro 
Secretário que leia os nomes dos Conselheiros a serem empossados, eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária do último dia 10 de maio, bem como os Suplentes 
convocados para esta reunião. Na medida em que o Sr. Secretário pronunciar os 
honrados nomes dos Conselheiros referidos, pediria que cada qual se levantasse 
para que todos nós pudéssemos constatar, verificar e conhecer a presença. 
Pediria a compreensão de deixarmos para o final o espolcar das palmas, a fim de 
que possa fluir essa parte de forma tranquila e, no final, as palmas merecidas 
serão dadas. Ao encerramento da declinação dos nomes, convidarei um 
Conselheiro, dentre os eleitos, para prestar o Juramento, que, hoje, aqueles que 
pela primeira vez tomam Posse o firmarão e aqueles que já tomaram Posse o 
reafirmarão. 
 
Primeiro Secretário – (lê): Grupo A: Eleitos para mandato de 6 anos, até 2020: 
Synesio Alves de Lima, Jose Roberto Inserra, Gesualdo Di Nieri, Marley Perrotta 
Spada, Walter Leonelli, Walter da Silva Bacelar de Barros e Orlando Ferraz Alves; 
Eleito para mandato de 2 anos, até 2016: Marcio Beyruth. Grupo B: Eleitos para 
mandato de 6 anos, até 2020: Carlos Alexandre Brazolin, Francisco Flaquer Filho, 
Carlos Alberto Costa de Oliveira, Rodolfo Jose Sanchez Serine, Roberto 
Cappellano, Severiano Atanes Netto, Plinio Luiz Kouznetz Montagna, Antonio 
Alberto Foschini, Francisco Carlos Collet e Silva, Antonio Carlos Fiore, Geraldo de 
Oliveira Couto, Jonas Arruda Novaes Ferreira, Waldemar Arthur Zamariola, Alvaro 
Vaselli, Fernanda Cobra Ortiz, Ricardo Alberto Carneiro La Terza, José Ricardo 
Pinheiro Lima, Janice Bernardes Couto, Mauro Caffaro Giuzio, Beatriz Luiza Asson 
Sartorelli, Francisco Montagna Filho, Andre Perego Fiore, Zilda Angela Ramos 
Costa, Roberto Olsen, Renato Bernasconi Zuccari, Marcelo La Terza Santos, Heitor 
Ferreira Tonissi, José Roberto Coutinho de Arruda, Maria Cristina Nogueira de Sa 
Pikielny, Rita Olivia Capua Amaral Velosa, Luis Eduardo Pinheiro Lima, Decio 
Junqueira Mesquita Fernandes, Renato Lazzarini, Alexandre Perrone Lomonaco, 
Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Ricardo Coutinho Carvalhal, Helena Carvalho, 
Afonso Ferreira de Figueiredo, Hercules Jose Monaco, Mario dos Santos Guitti, 
Celio Cassio dos Santos, Carlos Edmundo Miller Neto, Fernando Silva Rohrs, 
Cândido Padin Neto, Alvaro Rafael Mendes Latorre, Ney Roberto Caminha David, 
Maria Emília Alves Rocha dos Santos, Aurea Lucia Ferronato, Ivana Di Mauro 
Vagenin, Flavia Ferronato, Roberto Gonçalves La Laina, Joao Vicente Roberto de 
Queiros Mattoso, Márcio Luiz Moraes Barros de Campos Filho, Graziela Pedreschi 
Oria Carneiro, Ana Claudia Alves de Sá, Andrea Faria de Castro Brandao, Cleo 
Groeninga de Almeida e Dacio de Souza Campos Neto; Eleitos para mandato de 2 
anos, até 2016: André Novaes Patury Monteiro, Luiz Roberto Martinez, Reinaldo 
Pinheiro Lima, Marcio Zanettin de Paschoal e Oscar Jose Horta. Suplentes do 
Grupo A: Chapa Pinheiros Sempre: Clovis Bergamo; Chapa Pinheiros de Todos 
Nós: José Roberto de Arruda Loviat. Suplentes do Grupo B: Chapa Pinheiros 



3/15 

 

Sempre: Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva Filho, Ricardo Giosa Sasso, Antonio 
Aloi, Laís Helena Pinheiro Lima, Eduardo Luiz Malato, Clovis Bergamo Filho e 
Renato Muller da Silva Opice Blum; Chapa Pinheiros de Todos Nós: Sergio Cajado 
de Oliveira Gasparini; Chapa Participação: Diogo Araújo Tibiriçá. 
 
Presidente – Obrigado. Convido o Conselheiro Dr. Plínio Luiz Kouznetz Montagna 
para ler o Compromisso de Posse, devendo os demais repetir o texto, por favor. 
 
- Manifestação de Conselheiros no Plenário: Todos em pé? 

 
Presidente – Todos, indistintamente, é uma invocação cívica. 
 
Plínio Luiz Kouznetz Montagna – Extremamente lisonjeado e honrado, agradeço 
ao Dr. Manssur esse convite para ler este Compromisso de Posse de Conselheiro 
e Suplente convocado. “Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu 
mandato, respeitando o Estatuto Social, o Regimento Interno e promovendo o 
bem geral do Esporte Clube Pinheiros.”  
 
Presidente – Com muita honra, declaro empossados todos os associados 
nominados, desejando e formulando votos a todos que tenha uma feliz 
legislatura, presentes sempre superiores interesses de nossa Agremiação. 
Convido o Conselheiro Efetivo, Presidente de sempre, Presidente da Diretoria em 
período áureo, Associado Benemérito Arlindo Virgílio Machado Moura, para 
saudar os Conselheiros recém-eleitos, em nome do Conselho Deliberativo. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – ... Primeiramente, queria de agradecer a 
deferência do Presidente Manssur em me convidar para dar as boas-vindas aos 
nossos novos Conselheiros. Conselheiros que renovam o mandato e Conselheiros 
que iniciam seu primeiro mandato. Mas junto com a deferência e a satisfação de 
saudá-los tem uma grande responsabilidade, porque é preciso, eu não posso aqui 
jogar palavras ao vento, é preciso que possa transferir uma mensagem realmente 
importante para todos esses novos Conselheiros. Eu queria começar, contando 
um pouco de história, a história do nosso Clube. Esta Casa, o Conselho 
Deliberativo foi constituído a partir de 1942, portanto, nosso Clube até 42, cerca 
de 53 anos foi a época em que foi constituído o caráter do nosso Clube e a 
vocação esportiva que nós temos. Por uma necessidade geopolítica, estávamos 
em tempo de guerra e o nosso querido Henrique Villaboim conseguiu, como 
interventor, que não houvesse uma intervenção em nosso Clube desde que 
trocássemos o nome e tivéssemos algumas outras ações. Foi nessa época que 
nasceu o Conselho Deliberativo, por um ato de força veio nascer uma Instituição, 
um Órgão do Clube que ia se mostrar e se mostra até hoje muito importante, que 
é o Conselho Deliberativo. Junto com o Conselho Deliberativo, em 42, foi criado 
também o Conselho Fiscal. As Comissões, que são órgãos assessores, consultivos 
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da Diretoria e do Conselho vieram um pouco mais tarde. A partir de 46, a 
Comissão Financeira, a Comissão Jurídica, outras foram se somando e hoje nós 
temos essa organização do nosso Clube. A estrutura orgânica do Clube funciona, 
é isso que precisamos ter conosco, é uma estrutura que funciona, nós temos 
Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva, as Comissões 
Permanentes de consultoria da Diretoria e do Conselho e o Conselho Fiscal. É 
assim que funcionamos e é assim que criamos este Clube, que é o orgulho de 
todos nós, um Clube que vai fazer agora 115 anos, que é um Clube moderno, que 
se renova, que procura dar ao seu associado a maior atenção que pode ser dada, 
diria um dos maiores do Brasil, um dos maiores da América Latina, mas é sem 
dúvida nenhuma o Clube mais rico do Brasil. Se pegarmos o Orçamento do 
Pinheiros, se pegarmos o patrimônio do Pinheiros sem dúvida nenhuma o 
Pinheiros é o Clube mais rico. O Pinheiros não é o Clube dos mais ricos, nós, 
associados, não somos os mais ricos, mas o Pinheiros é o Clube mais rico. O que 
significa isso? Significa que a coletividade do Pinheiros é muito forte, significa que 
a coletividade do Pinheiros, unida, é praticamente imbatível. É este o Clube que 
nós temos, é este o Clube que deve orgulhar a todos, o Pinheiros é vanguarda, o 
Pinheiros é modelo, o Pinheiros é paradigma. Os nossos coirmãos querem saber 
o que o Pinheiros fez nesse caso. Ah, vamos ouvir o Pinheiros. É este o Clube que 
temos, é este o Clube pelo qual temos que lutar. Recebemos este Clube dos 
nossos antecessores e temos a obrigação de levar este Clube aos nossos 
sucessores. Essa é a grande missão dos Conselheiros deste Clube, dos Diretores 
deste Clube. Os Conselheiros, porque fazem parte desta Casa, que é a Casa que 
traça as diretrizes, que traça os eixos para onde vamos, essa é a missão forte do 
Conselho. O Conselho tem três, eu achava que eram duas, Presidente, mas têm 
três reuniões ordinárias obrigatórias, é apresentação do Orçamento para ser 
analisado; é a prestação de contas e é a convocação de eleições. Essas são as três 
maiores obrigações. As demais convocações do Conselho são extraordinárias, ou 
seja, para tratar de assunto de alta relevância, essa é a função deste Conselho. 
Diria, se fizéssemos uma analogia, que o Conselho é a floresta: você vê como está 
essa floresta. Delimita as suas ações. Ele não vai no detalhe da árvore, isso fica 
por conta dos outros órgãos dessa estrutura organizacional que tem o Pinheiros, 
o Conselho Deliberativo é onde se discutem os destinos deste Clube. E é com 
essa determinação que gostaria de ver os nossos novos companheiros, 
Conselheiros que estão chegando agora, os que se reelegeram e os que vão 
assumir pela primeira vez, que entrassem com essa vontade, com essa 
determinação; o Pinheiros precisa muito do trabalho de todos nós. O Pinheiros 
depende desse trabalho, porque problemas nós temos muitos e, todos os dias, 
diariamente, horariamente, se existisse essa palavra, todos os dias nós temos 
problemas e é preciso de gente com dedicação, com comprometimento, com 
bravura, com competência para resolver esses problemas. Quero saudar mais 
uma vez, desejar a todos os Conselheiros que ora se empossam o maior sucesso, 
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essa dedicação que é preciso, porque nós temos muito trabalho, nós temos 
muitos problemas. Termino, usando umas palavras do poeta Fernando Pessoa: 
Pedras no caminho? Guardo-as todas. Um dia construirei um castelo. Parabéns 
aos novos Conselheiros. Muito obrigado. 
 
Presidente – Presidente Arlindo, a expressão do Plenário diz tudo com relação às 
preciosas palavras que proferistes na Tribuna. Em nome da Mesa do Conselho e 
de todos agradecemos profundamente a sua mensagem. Preservando uma 
tradição de anos na Casa, convido o Conselheiro Synesio Alves de Lima, candidato 
mais votado do Grupo A, que tem a honra de ser encimada pelo título de 
Veteranos, homens que construíram e constroem a história deste Clube, nas 
eleições de 10 de maio passado, para falar em nome de todos os Conselheiros. É 
uma honra ouvi-lo, doutor. 
 
Synesio Alves de Lima – ... Sejam as nossas primeiras palavras no sentido de 
saudar todos os participantes deste evento, que sucede a Assembleia Geral do 
Esporte Clube Pinheiros, concretizando mais um marco democrático da nossa 
vida associativa. Soberana, a Assembleia escolheu através do voto individual os 
seus representantes, que estarão nesta sala nos próximos seis anos constituindo 
um terço do Conselho Deliberativo. Representantes voluntários do corpo 
associativo, assumem a missão de bem cumprir seus deveres como Conselheiros, 
pré-requisito para o desempenho de muitas outras funções que lhes serão 
acometidas conforme previsto em nosso ordenamento jurídico. Parabenizo os 
novos Conselheiros que se incluíram neste colegiado com todos os méritos. 
Cumpre, entretanto, lembrar que conquistaram o cargo, mas assumiram os 
encargos. Loas também aos reeleitos cientes do momento de suas trajetórias 
nesta Associação, de notável expressão no conserto de nossa nação. Por 
oportuno é bom lembrar que temos regras a cumprir, pois recebemos uma 
qualificação especial em nosso universo associativo. Pensamos agora tão 
somente, nos deveres a cumprir e no privilégio de servir ao Esporte Clube 
Pinheiros e seus associados. Pessoalmente aqui estou desde 1976 e bem sei que 
é preciso caminhar conforme as nossas leis e costumes. Não podemos nos 
deslumbrar com o momento especialíssimo que vivemos. Há regras a cumprir, há 
contas a prestar a nós mesmos, aos colegas de colegiado, aos nossos associados. 
Desejo em primeiro plano absoluto sucesso a todos. Necessitamos somar 
esforços buscando a harmonia imprescindível ao nosso bem viver, a saúde de 
nosso Clube e a proteção de todos os nossos associados de todas as faixas 
etárias, incluindo nossas crianças e aqueles mais vividos ou que não disponham 
de melhores condições de discernir. Temos que concitar a todos para juntos 
combatermos a violência verbal e o emprego de inadequadas expressões que 
somente maculam o nosso Clube. Também nada constrói a exteriorização de 
conceitos impróprios e incorretos sobre os vários momentos que vivemos em 
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nossa trajetória social. Desejo que os eleitos e reeleitos alcancem a plena 
realização de suas essências para que consigamos nos aproximar da felicidade 
individual que certamente se potencializará no alcance da harmonia e bem estar 
coletivos. Estaremos, prezados Conselheiros, senhoras e senhores associados, 
realmente colaborando com o nosso Esporte Clube Pinheiros. Aqueles que em 
razão de nossa participação em pleitos anteriores têm o privilégio de nos dirigir 
no momento. E aos que virão a partir desta posse desejamos inspiração, 
dedicação e muito trabalho, que fazem parte absoluta do mandado que lhes 
outorgamos nas várias oportunidades. Por oportuno lembro que não podemos 
perder de vista o momento político, onde ficou patenteada a satisfação do corpo 
associativo com a condução atual do nosso Clube. Ciente dos níveis de conforto 
que recebe o associado disse Sim ao atual grupo dirigente e não fosse apreciado 
regime eleitoral, não haveria vozes dissonantes. Estou convicto que sempre 
cumpri o meu papel e o venho fazendo há mais de 38 anos como Conselheiro, 
com a responsabilidade que nos impõem os compromissos assumidos. É hora de 
comemorar e oferecer a mão e o abraço amigo a eventuais adversários. A refrega 
terminou e teremos que somar esforços e reunir energias para o nosso bem viver 
e a projeção do Esporte Clube Pinheiros. De minha parte considero haver 
cumprido o papel que me cabia, potencializando o desempenho do meu grupo 
como sempre tenho buscado, diante das nossas periódicas eleições, mantendo 
sempre a ética e respeitando os nossos valores morais. Nada se faz sozinho, 
portanto, é hora de agradecer pessoalmente a cada um dos 974 associados que 
no exato momento de votar se lembraram da minha pessoa, configurando a 
maior votação individual deste grande pleito. É justo que neste instante seja 
explicitada a minha alegria ao poder expressar meus maiores cumprimentos ao 
prezadíssimo companheiro Carlos Alexandre Brazolin, que mercê de campanha 
irrepreensível conseguiu a maior votação entre os candidatos da categoria B, 
obtendo 944 votos. Prosseguindo, agradeço aos companheiros do Pinheiros 
Sempre, cada vez mais amadurecido e coeso, cujo apoio foi indispensável a mim 
e a todos os candidatos do nosso grupo. Meu muito obrigado aos amigos que em 
todos os pleitos se dizem presente e me prestigiam com sua preferência. 
Agradeço a minha família, filhos, netos, genro, esposa, que deram as mãos e 
formaram um anel monolítico em torno de minha pessoa e pudemos constituir 
uma força inquebrantável com o único objetivo de alcançar o objetivo colimado. 
Agradeço a minha esposa Nilze, companheira de todas as horas, que nunca 
esmorece e a sua moda nos permite remover montanhas e construir o que hoje 
somos e, aqui estamos. Agradeço a Deus, que nunca nos abandona e peço a Ele 
que cubra com seu manto a todos os presentes. Abraço a todos. Muito obrigado.   
 
Presidente – Ainda e, de acordo com o rito atual, convido o Conselheiro Carlos 
Alexandre Brazolin, candidato mais votado do Grupo B, para também fazer o seu 
pronunciamento. 
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Carlos Alexandre Brazolin – ... É muito difícil vir falar com as pessoas após dois 
oradores como esses e, claro que o Dr. Manssur começando a fala, é muito difícil 
para mim, uma pessoa que vinha aqui como militante, alcançar esse posto que 
vocês me deram. Perdi 60 quilos, mas agora vocês me deram 150 de volta, já está 
doendo tudo de volta, mas hoje é dia de agradecimento. Agradecer pessoas, 
como Décio da Silva, que não está mais conosco e Francisco Ferri, um por ter me 
colocado dentro deste Clube, me buscado na escola e, outro, por ter me iniciado 
na política do Clube. Agradecer muitos amigos aqui, meu padrinho de casamento 
Toni Moreno, Fasanaro, Dutra, Amaral, todos vocês por estar sempre me 
carregando, sempre me dando diversos conselhos e todas as outras pessoas que 
me dão bom dia, boa tarde. Gostaria de agradecer também meu Presidente, meu 
amigo, que muitas vezes ficamos aqui até meia-noite, conversando sobre coisas 
do Clube. As pessoas não sabem o quanto o senhor trabalha, o quanto o senhor é 
digno por este Clube. Se soubessem talvez te agradecessem mais, Presidente. 
Agradecer minha família, minha esposa, minha filha (emociona-se) muitas vezes 
papai está longe, filha, mas é porque gosto daqui e quero que você tenha um 
caminho melhor e sempre vai ter. E, por último, gostaria de agradecer ao meu 
pai, o homem mais fantástico do mundo (emociona-se), um homem que não 
mediu esforço para a gente estar, comigo, com minha irmã, com meus dois 
irmãos que infelizmente não estão mais aqui. Mas, pai, além do meu herói, da 
minha parede, do meu conselheiro, do meu amigo, o senhor ensinou que este 
Clube é uma das melhores coisas que temos na vida, independentemente do que 
aconteça, eu sempre vou honrar seu nome, vou honrar o Clube. Muito obrigado, 
pessoal. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Antes de dar início às Comunicações da Presidência, peço licença 
para informar que os Associados Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho, eleito 
pelo Grupo A e Andrea Faria de Castro Brandão, eleita pelo Grupo B, ambos para 
mandato de 6 anos, até 2020, encontram-se licenciados, tendo sido convocados 
os respectivos Suplentes, nas Chapas Pinheiros de Todos Nós e Participação. Os 
Conselheiros Álvaro Vaselli, Beatriz Luiza Asson Sartorelli, Carlos Alberto Costa de 
Oliveira, Luis Fernando Imperatriz e Marcelo La Terza Santos, do Grupo B, recém-
empossados, estão automaticamente licenciados, em virtude de exercerem 
cargos diretivos; portanto, não participarão das eleições, em razão de 
impedimento estatutário, a teor do disposto no Art. 35, §4º, razão pela qual 
foram convocados os respectivos Suplentes da Chapa Pinheiros Sempre. E agora, 
por dever de ofício, vou dar início às Comunicações da Presidência. Eu digo por 
dever de ofício porque são comunicações que, de rigor, devem ser feitas. A 
primeira a formulo a este homem, companheiro nosso, Atleta Benemérito, 
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Presidente da Comissão de Esportes, amigo de todos, companheiro leal, Ivo 
Kesselring Carotini, em razão do falecimento de sua pranteada esposa D. Ivanise 
Maria Pantaleão Carotini. A comunicação é de pesar, é comunicação de 
falecimento, mas creia-me, Conselheiro Ivo, que eu aqui, acredito em nome de 
todos, estamos celebrando a vida. A vida de uma esposa primorosa, de uma mãe 
exemplar e que soube legar ao marido ilustre e aos filhos queridos exemplos de 
comportamento, de educação e que fazem o nome dela ser reverenciado com 
muito respeito por todo Conselho. Receba de nós todos os cumprimentos, não 
apenas de pesar pelo momento triste, mas pela felicidade que Deus lhe deu de 
ter ao seu lado uma senhora simplesmente paradigmática. São os nossos 
cumprimentos. De igual modo e com as mesmas singelas palavras eu proponho 
um voto de pesar pelo falecimento da Sra. Christina Christinni Salvadore, filha da 
Associada Veterana Cristina Salvadore, ocorrido no último dia 12 de maio. E 
também, pelas mesmas razões, a Mesa propõe um voto de pesar pelo 
falecimento da Sra. Cecilia Macedo de Araújo, esposa do ex-Conselheiro Alceu 
Maynard de Araújo, e mãe dos associados Suzana Macedo Maynard Araújo, 
Marcos Macedo Maynard Araújo, este Atleta Benemérito, ex-Conselheiro e ex-
Diretor, e Ricardo Macedo Maynard Araújo, ex-atleta do Tênis, ocorrido no dia 24 
de abril. E a Mesa recebeu também dois votos de pesar, o primeiro é ao Sr. 
Sergio Rosciano Murgel Filho, ocorrido em 21 de maio próximo passado. O Sr. 
Sergio é cunhado de um ilustre Conselheiro que honra e dignifica esta Casa, que 
é o Engenheiro Miller. É com pesar também e repito as mesmas palavras de 
respeito por este momento difícil à família toda, aqui representada na pessoa do 
Conselheiro Miller. O Sergio, diz o Conselheiro Miller, autor da proposta, ex-
associado e ex-atleta da Seção de Basquete é filho do Engenheiro Sergio Rosciano 
Murgel, ex-Conselheiro desta Casa, ex-Presidente da Comissão de Obras e ex-
Diretor Administrativo do nosso Clube e da Associada Veterana Odete de Oliveira 
Lima Murgel. O último voto de pesar é endereçado pelo Conselheiro Carlos 
Roberto Sá de Miranda Bório, comunicando o falecimento, ontem, de Adi 
Castellani, esposa do Bolicheiro Clodoaldo Castellani, da Equipe Serelepes. 
Submeto ao Plenário proposição da Mesa do Conselho, no sentido de inserir em 
ata votos de congratulações com os Conselheiros Efetivos Claudio Regina e 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, que presidiram, respectivamente, a Mesa 
Diretora e a Mesa de Apuração da Assembleia Geral de 10 de maio passado, 
votos estes extensivos aos Secretários da Mesa Diretora, os Conselheiros José 
Geraldo Louzã Prado e Luiz Eduardo do Amaral Cardia, bem como os demais 
Membros da Comissão de Apuração, Conselheiros Alberto Antonio Pascarelli 
Fasanaro, Ivan Gilberto Castaldi Filho, Luiz Guilherme Laraya Kawall, José Luiz 
Toloza Oliveira Costa e Peter Alfredo Burmester, que atuaram no pleito. A Mesa 
também estende estes mesmos votos aos dirigentes e ao corpo funcional como 
um todo, já que uma eleição deste porte mobiliza funcionários de todos os 
setores de nosso Clube, com destaque especial ao Assessor de Planejamento e 
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Tecnologia, nosso ilustre Conselheiro Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, 
Diretor Administrativo cujo nome irei de pronunciar sempre com o máximo 
respeito, ao Gerente Geral, Antonio Celso Monari, à Gerente de Planejamento, a 
incansável Yara Mansur, ao Gerente de Tecnologia, Mario Cesar Corniani, aos 
Gerentes Claudia Reiko Toyoshi, José Mario Marotta e Roberto Heinke e ao 
Supervisor de Planejamento, Francisco Manuel Pinto, que capitanearam os quase 
cem funcionários que trabalharam na organização, realização e êxito do maior 
evento cívico do Clube. Não está no meu roteiro, mas vou pedir licença a todos 
os senhores para estender estes votos à operosa Secretaria do Conselho 
Deliberativo, nas pessoas de D. Maria de Lourdes, da D. Lilian, da Claudia, da 
Juliana e do Jorge. Tenho aqui um voto de louvor, formulado pelo ilustre 
Conselheiro Andreas de Souza Fein, comunicando que no fim de semana de 17 e 
18 últimos realizou-se a final da chave de 70 anos do Campeonato Interclubes da 
Federação Paulista de Tênis, na qual sagrou-se campeã a equipe do Esporte 
Clube Pinheiros. Em razão dessa conquista proponho votos de louvor a seis 
tenistas: Flavio Alterthum, José Maradei Neto, Juan Goro Moriya, Luiz Eduardo 
Mendes Gonçalves, Luiz Koji Ohara e Sergio Tavares, que compuseram a equipe 
campeã naquele campeonato acima de 70 anos. Propõe também o mesmo voto à 
equipe técnica, composto por Rafael de Toledo Pontes, Roberta de Toledo Pontes 
e Sérgio Alves Amorim. A Mesa também propõe um voto de congratulação a um 
ilustre associado desta Casa, eminente Desembargador Luiz Augusto San Juan 
França, associado do Esporte Clube Pinheiros que honra e dignifica o seu corpo 
associativo há 63 anos e, que, por alcançar a belíssima idade de 70 anos, 
aposentou-se das relevantes atribuições de Magistrado do Egrégio Tribunal de 
Justiça de São Paulo, após haver dedicado uma vida inteira à aplicação e à dicção 
do Direito em nosso Estado. 
 
Primeiro Secretário – Inicialmente, cabe comunicar que recebemos carta da 
Diretoria, que está à disposição para consulta na Secretaria do Conselho, 
informando a exoneração de Conselheiros dos respectivos cargos diretivos, tendo 
sido os mesmos reintegrados ao Conselho na noite de hoje, e, que, em razão das 
alterações havidas, ficou a Diretoria do nosso Clube assim constituída: Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues – Presidente; Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – 
Vice-Presidente; Álvaro Vaselli – Diretor da Área Financeira e de Patrimônio; 
Beatriz Luiza Asson Sartorelli – Diretora da Área Cultural; Carlos Alberto Costa de 
Oliveira – Diretor da Área Social e Restaurantes; Luis Fernando Imperatriz – 
Diretor da Área Administrativa e Marcelo La Terza Santos – Diretor da Área de 
Esportes. Cabe lembrar também que no saguão, para quem não viu ainda, existe 
a possibilidade de tirar fotografias, atualizar o cadastro e emitir Cartão Pinheiros, 
tendo a Central de Atendimento montado uma estrutura para propiciar a 
emissão de novas carteiras sociais para os Conselheiros recém eleitos e 
empossados nesta noite. A partir de amanhã, dia 27, no período da tarde, a 
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Central de Atendimento também estará à disposição para emitir o Cartão 
Pinheiros para os que forem eleitos nesta noite. Comunicamos que se encontra à 
disposição dos Conselheiros, na Secretaria, o Relatório de Acompanhamento 
Mensal do mês de abril de 2014. E, por fim, cabe informar que, por medida de 
economia, os Conselheiros que desejarem obter cópia da relação completa dos 
integrantes do Conselho Deliberativo poderão, mediante requerimento, solicitá-
la à Secretaria. 
 
Presidente – No voto de louvor do Conselheiro Fein havia um complemento que 
estava no verso e não atentei. O Campeonato a que se referia o voto é realizado 
desde 1904, crescendo constantemente e contando com a participação de mais 
de 40 clubes. Além do destaque à equipe, diz o ilustre Conselheiro, ressalta a 
dedicação de três tenistas que desde o tempo de infanto-juvenil e, não apenas 
na modalidade do Tênis, defendem com galhardia as cores do Pinheiros, são eles: 
Flavio Alterthum, Luiz Eduardo Mendes Gonçalves e Luiz Koji Ohara. Está 
completado o voto.   
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 631ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 

de abril de 2014. 

Presidente – Não há nenhuma impugnação. Houve apenas duas propostas, duas 
formulações de retificações apenas de caráter formal, caráter linguístico, mas 
que não envolvem o núcleo da matéria discutida e nem dos pronunciamentos 
daqueles que formularam essas ressalvas: Conselheiros Fein e André Franco 
Montoro Filho. Verificando apenas esse aspecto formal, serão feitas as devidas 
correções, razão pela qual, submeto à apreciação do Egrégio Plenário a Ata da 
reunião anterior. Aqueles que estiverem de acordo com os termos da Ata 
previamente distribuída aos senhores permaneçam como estão; os que 
entenderem em sentido contrário queiram-se levantar. A Ata está aprovada por 
votação unânime. 
 
 
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 2014/2016. 

Presidente – Para esse pleito inscreveram-se duas chapas: Chapa 1 – Coligação 
Pinheiros; Chapa 2 – Coligação Muda Pinheiros. Os Conselheiros serão chamados 
para votar de acordo com o número da senha que receberam ao assinar a lista de 
presença. Ao ser anunciado o seu número o Conselheiro entregará essa senha à 
Mesa de Recepção, assinará a Lista de Votantes e receberá um ticket com código 
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de barras que o habilitará a votar. Ato contínuo, deverá se dirigir à cabine de 
votação, inserir o ticket no leitor de código de barras para liberar a urna 
eletrônica. Com a urna liberada o sistema eletrônico solicitará a digitação do 
número da chapa para o primeiro órgão disputado, no caso, a Presidência e Vice-
Presidência do Conselho. E assim, sucessivamente, para as Comissões 
Permanentes que forem aparecendo na tela. Como os nomes das chapas são 
parecidos: Chapa Coligação Pinheiros e Chapa Coligação Muda Pinheiros, 
esclareço que a Chapa Coligação Pinheiros tem o número 1, é encabeçada pelo 
Conselheiro José Manssur e a Chapa Coligação Muda Pinheiros tem o número 2 e 
é encabeçada pelo ilustre Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia. E a partir 
daí os senhores poderão digitar as chapas de preferência e terão certamente 
realizado o seu voto. Por uma questão ética, como sou candidato à eleição para 
Presidente eu me declaro impedido para doravante conduzir na condução desses 
trabalhos. Como o Estatuto estabelece, há necessidade de se constituir uma 
Comissão que se denomina de Recepção e Apuração. Assim e, já tendo 
conversado com os representantes de ambas as chapas, antes de darmos início 
ao processo eleitoral, peço licença para submeter ao Egrégio Plenário os nomes 
dos cinco Conselheiros que a Presidência do Conselho, de comum acordo com os 
representantes, houve por bem deferir e apresentar à soberana consideração 
dos senhores. São eles: para presidir os trabalhos, eu vou indicar o decano desta 
Casa, o Presidente mais antigo na investidura, que se encontra presente entre 
nós e, que, presidiu a Assembleia Geral de 10 de maio transato, que é o ilustre 
Conselheiro Claudio Regina. E para auxiliá-lo e compor a Mesa desses trabalhos, 
até final, apuração, pela chapa de número 1, que é a Chapa Coligação Pinheiros, 
os ilustres Conselheiros José Geraldo Louzã Prado e Vicente Mandia. E como 
integrantes também da Mesa, como representantes da Chapa Coligação Muda 
Pinheiros Chapa 2, os não menos ilustres Conselheiros Carlos Edmundo Miller 
Neto e Roberto Cappellano, indicados por essa chapa. Pela manifestação do 
Plenário, estão aprovadas as indicações. E solicito, respeitosamente, que os cinco 
nomes dignos declinados nos honrem em comparecer até este local de trabalho. 
... Enquanto estão comparecendo, já vou me adiantar para dizer que também de 
comum acordo, as chapas indicaram Fiscais, em número de três, para 
acompanhar os trabalhos. Pela Chapa Coligação Pinheiros, que, também já vou 
solicitando a presença os ilustres Conselheiros, sem distinção de gênero, Eneida 
Perez Garcia de Carvalho, Paulo Maurício Carvalho de Siqueira e Ademir Pereira. 
E pela Chapa Muda Pinheiros os ilustres Conselheiros Marcelo Beyruth, André 
Perego Fiore e Célio Cássio dos Santos. 
 
- Assume a Presidência o Conselheiro Claudio Regina. 

 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração (Claudio Regina) - ... Ao dar 
início aos trabalhos, informo ao Plenário que recebi um ofício do candidato Luiz 
Eduardo Cardia, que solicita seja franqueada a oportunidade para os candidatos à 
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Presidência do Conselho, que se pronunciem, para apresentação das 
candidaturas. Lamento informar ao Conselheiro e amigo Cardia, que estou 
indeferindo esse pedido, não só pelo fato de não ser regimental, como também 
para não criar um precedente; que não é praxe deste Conselho, que poderia ser 
considerada propaganda política e que, claro, já passou o prazo para isso. Então, 
lamento informar que estou indeferindo esse pedido. E quero esclarecer, dando 
início propriamente aos trabalhos, que o Conselheiro que pretender votar nos 
candidatos da chapa encabeçada pelo Conselheiro José Manssur, deverá digitar o 
número 1. Para votar na chapa encabeçada pelo Conselheiro Luiz Eduardo do 
Amaral Cardia o Conselheiro, deverá digitar o número 2. Ao digitar o número da 
chapa será validada no sistema a informação e aparecerão no vídeo a 
composição da chapa e respectiva cor, fotografias e nomes dos candidatos. Se 
pretender votar em branco, o Conselheiro deverá digitar o número ZERO. Caso 
pretenda anular seu voto, deverá digitar o número NOVE. Em seguida, o sistema 
eletrônico solicitará a confirmação do voto e permitirá a correção. Haverá opção 
no teclado para CONFIRMAR e CORRIGIR o voto. A mesma sequência de operação 
deverá ser repetida para votar nos demais órgãos em disputa, digitando sempre 
CONFIRMAR depois de votar em cada órgão. O Conselheiro poderá votar em 
apenas uma das chapas inscritas para cada um dos Órgãos disputados. Depois 
que tiver confirmado o voto no último órgão em disputa (no caso, a Presidência 
da Comissão Permanente de Jovens), o Conselheiro deverá finalizar a votação. 
Caso deixe a cabine sem finalizar a votação, este processo será concluído pelo 
Apoio de Votação, acompanhado pelos fiscais das chapas concorrentes. Neste 
caso, serão computados somente os votos registrados até então pelo 
Conselheiro. Os registros subsequentes, não feitos pelo Conselheiro, serão 
considerados como votos nulos. Encerrada a votação, o Conselheiro deverá 
apresentar o ticket com o código de barras na saída do local da votação e 
retornar imediatamente ao Plenário. Observo que não será permitida a 
permanência de candidatos, membros da Diretoria e seus parentes até o 3º grau 
no local da votação e apuração. Todo e qualquer detalhe distinto do 
procedimento normal de votação deverá ser formalmente registrado pela 
Comissão de Recepção e Apuração de votos em seu relatório final. Antes de 
iniciar a votação, gostaria de exibir aos senhores o relatório emitido pela 
Administradora do Sistema, demonstrando que não há quaisquer votos 
registrados no sistema eletrônico. Informo que estou autorizando o início da 
votação, através de comando no servidor. Somente a partir de agora será 
possível registrar os votos no sistema. Inicialmente, convido para votar os 
Conselheiros que solicitaram preferência: Ivan Castaldi Neto, Sergio Vergueiro, 
Ricardo Carvalhal, Marcio Beyruth, Claudio Angerami, Roberto Luiz Pinto e Silva, 
João Benedicto de Azevedo Marques, Victorio Lomonaco, Djalma Funaro, João 
Paulo Rossi e Maria Luiza Porto Braga. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 



13/15 

 

Presidente da Comissão de Recepção e Apuração (Claudio Regina) - Atendidas as 
preferências, inicia o processo regular, mediante a chamada pela ordem 
numérica das senhas eleitorais. A Mesa providenciou uma cabina que está 
colocada no Plenário, para atender a eventual necessidade de Conselheiro com 
dificuldade de acesso ao local da votação. Vamos, portanto, senhores, ao dever 
cívico de votar. 
 
- Os Conselheiros passaram a votar, seguindo a ordem sequencial das senhas 

distribuídas na entrada da reunião. 

 
Carlos Edmundo Miller Neto – Atenção, Srs. Conselheiros, pedimos se algum dos 
Conselheiros presentes e, com senha, ainda não votou, que se dirija à cabina de 
votação, por favor, para encerramento da eleição. Atenção, Srs. Conselheiros, 
falta a presença de dois Conselheiros para votação, retiraram a senha e ainda não 
compareceram à cabina de votação. ... Por favor, há um Conselheiro que retirou 
a senha e ainda não compareceu à cabina de votação. Já chegou. 
 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração (Claudio Regina) - Encerrada a 
votação. Determino que o Administrador do Sistema bloqueie a função de 
votação, dando-a por “Encerrada”. A partir de então não será possível registrar 
quaisquer votos no sistema. ... e vamos proclamar o resultado da eleição: 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - Chapa Coligação 
Pinheiros: 114 votos, Chapa Coligação Muda Pinheiros: 78 votos, em branco: 8 
votos; nulos: 6 votos; Presidente da Comissão Permanente Financeira – Chapa 
Coligação Pinheiros: 120 votos, Chapa Coligação Muda Pinheiros: 79 votos, em 
branco: 3 votos, nulos: 4 votos; Presidente da Comissão Permanente Jurídica – 
Chapa Coligação Pinheiros: 112 votos, Chapa Coligação Muda Pinheiros: 81 votos, 
em branco: 7 votos, nulos: 6 votos; Presidente da Comissão Permanente de 
Obras – Chapa Coligação Pinheiros: 108 votos, Chapa Coligação Muda Pinheiros: 
89 votos, em branco: 4 votos, nulos: 5 votos; Presidente da Comissão 
Permanente de Saúde e Higiene – Chapa Coligação Pinheiros: 121 votos, Chapa 
Coligação Muda Pinheiros: 73 votos, em branco: 6 votos, nulos: 6 votos; 
Membros da Comissão Permanente de Sindicância – Chapa Coligação Pinheiros: 
111 votos, Chapa Coligação Muda Pinheiros: 87 votos, em branco: 7 votos, nulo: 
1 voto; Presidente da Comissão Permanente de Esportes – Chapa Coligação 
Pinheiros: 112 votos, Chapa Coligação Muda Pinheiros: 85 votos, em branco: 4 
votos nulos: 5 votos; Presidente da Comissão Permanente de Veteranos – Chapa 
Coligação Pinheiros: 112 votos, Chapa Coligação Muda Pinheiros: 81 votos, em 
branco: 6 votos, nulos: 7 votos; Presidente da Comissão Permanente de Jovens – 
Chapa Coligação Pinheiros: 112 votos, Chapa Coligação Muda Pinheiros: 87 votos, 
em branco: 4 votos, nulos: 3 votos; totalizando 206 votantes. Declaro, portanto, 
eleitos e empossados nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo, para o biênio 2014/2016, os Conselheiros José Manssur e José Luiz 
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Toloza Oliveira Costa. Agradeço aos Srs. Conselheiros pela honra que me 
concederam, de presidir este processo eleitoral, e agradeço também pela 
colaboração prestada pelos meus companheiros de Comissão de Recepção e 
Apuração de votos. Gostaria de parabenizar também, tendo sido Presidente da 
Assembleia Geral e Presidente da reunião de hoje, tecer os maiores votos de 
louvor e elogios à excelente e eficiente organização dos trabalhos realizados no 
dia 10 pela Sra. Yara e Lurdinha, que colaboraram demais para o êxito da 
realização. Todos puderam exercer seu dever cívico com tranquilidade e 
celeridade. Estão de parabéns os associados, os Conselheiros empossados hoje, 
os Conselheiros com mandato vigente, a Diretoria, os partidos políticos, sejam da 
Situação ou Oposição, todos colaborando para que o Pinheiros se engrandecesse 
mais e mais com essa festa cívica do dia 10 e de hoje e acredito, como todos 
devem acreditar, que não há vencidos nem vencedores, todos somos 
pinheirenses de sangue e de coração. Muito obrigado. Passo às mãos do Sr. 
Presidente do Conselho recém empossado, Conselheiro José Manssur, o Mapa de 
Apuração, transmitindo-lhe a presidência dos trabalhos. 
 
- Reassume a Presidência o Conselheiro José Manssur. 

 
Presidente – Senhores, nós temos que dar posse aos integrantes das Comissões 
que foram eleitos. ... Declaro empossados nos respectivos cargos, para o biênio 
2014/2016 e convido para assinar o Termo de Posse os seguintes Conselheiros: 
Antonio Carlos Fiore, Presidente da Comissão Permanente Financeira; Zilda 
Angela Ramos Costa, Presidente da Comissão Permanente Jurídica; Arnaldo Osse 
Filho, Presidente da Comissão Permanente de Obras; Severiano Atanes Netto, 
Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Higiene; Antonio Carlos Foschini, 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, Eduardo Ribas Oliveira Machado, Rita Olívia 
Capua Amaral Velosa e Roberto Olsen, Membros da Comissão Permanente de 
Sindicância; Reinaldo Fernandes Campos, Presidente da Comissão Permanente de 
Esportes; Ernesto Julio Santos Corrêa Schleier, Presidente da Comissão 
Permanente de Veteranos; e, Roberto Augusto Muzzi Além, Presidente da 
Comissão Permanente de Jovens.  
 
- Procede-se conforme solicitado. 

 
Presidente – Vou pedir para que compareçam, a fim de ocupar os seus lugares na 
Mesa os Conselheiros que me honrarão e, estou nomeando hoje, nesse biênio 
que se inicia exatamente neste dia; que são os Secretários da Mesa do Conselho 
e, pela ordem, são os três Secretários: Conselheiro Antonio Alberto Foschini, 
Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda e Conselheiro Luiz Fernando 
Pugliesi Alves de Lima, serão os integrantes da Mesa. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 
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Presidente – Gostaria de registrar, porque é uma honra para nós, representando 
o Poder Legislativo Municipal, o ilustre e dileto Vereador Tuma, que está aqui 
conosco. É uma honra tê-lo aqui, vereador. O Poder Legislativo Municipal está a 
chancelar a nossa eleição, é uma honra muito grande tê-lo conosco. Havia 
preparado uma manifestação, até em homenagem a todos os senhores que estão 
aqui. A maioria já se dirigiu e, com acerto, à festividade que é mais pela eleição 
de todos do que propriamente pela nossa, mas, nós, dela vamos participar. A 
manifestação que fizera e, está aqui, vou colocá-la na Revista do Clube. E a havia 
guardado na hipótese de ser eleito. Como fui, graças à benevolência dos 
senhores, eu a colocarei na Revista para não mais estender a esta reunião, mas 
não poderia dizer duas palavras, pelo amor, pelo carinho e pelo apreço dos 
senhores, por aqueles que me auxiliaram e nunca me faltaram com a ajuda e com 
o auxílio. E a todos os senhores que ficaram e, inclusive presente aqui um 
Conselheiro da nossa Casa e Presidente de Conselho Deliberativo de uma grande 
agremiação esportiva, que é o São Paulo Futebol Clube, Dr. Carlos Augusto de 
Barros e Silva. As duas palavras com as quais eu encerro este momento, eu as 
direi depois de dizer que eu já sabia qual era o único vitorioso desta eleição, 
como já sabia no dia 10, o único vitorioso desta eleição é o Esporte Clube 
Pinheiros. Não há vencedor, não há vencido, este Clube tem que estar sempre no 
cume da glória, no altar da glória, porque é o único vitorioso. As duas palavras: 
Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão e convido a todos para a solenidade 
festiva. 
 
 

Encerramento dos trabalhos: 22h53. 
 
 

* * * 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 633ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 30 de junho de 2014. 

 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

Antonio Alberto Foschini 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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