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ATA DA 685ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO 
DE 2018. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Francisco Carlos Collet e Silva, Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro e 
Célio Cássio dos Santos 

Vice-Presidência: Célio Cássio dos Santos e Patrizia Tommasini de Souza Coelho 

Primeiro Secretário: Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo 

Segundo Secretário: Antonio Carlos Marini Teixeira 

Terceira Secretária: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 

 
 
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 05 de maio de 
2018. 

Presidente – Convidou para tomar posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária 
do último dia 05 de maio, bem como os Suplentes convocados para esta reunião, a saber: Grupo 
A (Associados Veteranos) - Eleitos para mandato de seis (6) anos, até 2024: Carlos Roberto Sá de 
Miranda Bório, Dulce Arena Avancini, Peter Alfredo Burmester, Maria Angélica Masagão 
Prochaska, Santo Romeu Netto, Cesar Palermo Kassab, Leon Majer e Cleyde de Castro Mendes; 
Grupo B (Associados há mais de dez anos) - Eleitos para mandato de 6 anos, até 2024: Maria 
Elisa Cappellano, Fabio Prado Ferraro, Marcelo Fincato Liberado, Fernando Silva Xavier Junior, 
Carlos Alberto Pacheco Brazolin, Ronaldo de Miranda Amaral, Carlos Adolfo Bellio do Amaral 
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Schmidt, Luiz Koji Ohara, Mario Montenegro Gasparini, Maria Cristina Machado de Araújo, 
Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha, Eloísa Maria Amaro, Benedicto Dias Ramos Neto, Ricardo 
Luís Sacardo, Marcos Patrick Byington, Carlos Eduardo Porto Mônaco, Antonio Carlos Foschini, 
Vitor Castaldi, Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt, Zuleika Gonzalez Araújo, Luciano 
Lazzarini, André Guena Reali Fragoso, Pedro Paulo de Salles Oliveira, Silvia Schuster, Eduardo 
Collet e Silva Peixoto, Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo, Edmundo Comino 
Junior, Guilherme Giordano Beyruth, Eduardo de Azevedo Marques Strang, Fabio Andrade 
Reinbold, Paulo Maurício Carvalho de Siqueira, Ana Beatriz Ferreira Ribeiro, Fabio Antar Saad, 
Eduardo Hudson de Queiroz Sampaio, Francisco Antonio Vassellucci Filho, José Luiz Ridolpho, 
Marcelo de Sant'Ana Horemans, Paulo Roberto Antunes, Ademir Pereira, Marcelo Pepe dos 
Santos, Celso Luiz Borrelli, Luiz Carlos Augusto Meza, Roque Antonio Horta de Ferreira Mendes, 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo, Ricardo Malanga, Francisco José de Sousa 
Prianti, Roberto Dias Leme, José Renato de Andrade Martinez, Andrea Bartzsch Silvares, Roberto 
Carlos Fazilari, Luiz Eduardo Fernandes, Maria Angélica Leite de Souza, Rodrigo Tadeu Messias 
Araújo e Rodrigo Junqueira; Eleitos para mandato de 2 anos, até 2020: Thiago Dib Bulgarelli e 
Henrique Horta Hanitzsch; Suplente do Grupo A - Chapa Pinheiros de Todos Nós: Marco Antonio 
Senise Gereto; Suplentes do Grupo B - Chapa Pinheiros de Todos Nós: Wilma de Almeida 
Gonçalves e Rubens Bove; Chapa Pinheiros de Participação Viva: Paulo Sérgio Machado Izar, Ivã 
Di Fiore Coimbra e Élida Pugliezi De Bessa; Chapa Pinheirenses - Arnaldo Osse Filho e Tatiana 
Pinho Evangelista; Chapa Pinheiros Sempre: Ana Paula Musa; e, Chapa Proativa: Layr Barci Filho. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – 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. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Na condição de candidato mais bem votado do Esporte 
Clube Pinheiros na eleição de 05 de maio passado, pronunciou-se em nome dos Conselheiros 
recém-eleitos, representando o Conselho Deliberativo, dizendo o seguinte:  ... Imbuído da maior 
alegria, estou pela quinta vez consecutiva, desde 1994, saudando em nome dos eleitos, desta 
vez pela categoria de Veteranos, do nosso honroso Conselho Deliberativo. Antecipadamente 
quero agradecer à minha esposa, Elza Marina, aos meus filhos, Márcia e João Pedro e aos meus 
queridos netos, Elena e Matheus, que me animam cada vez mais a continuar esta jornada no 
nosso amado Esporte Clube Pinheiros. Aproveito este momento, Sr. Presidente, para ratificar a 
minha manifestação feita há seis anos, em relação às redes sociais, que crescem cada vez mais, 
muitas vezes elas têm levado as pessoas a caminhos pouco verdadeiros, através de ideias e 
propostas que nem sempre atendem aos interesses da coletividade. Como são frutos de 
opiniões pessoais, sem o rigor da lapidação, torna-se necessária a criação de mecanismos e 
filtros para a recepção desses conteúdos, que naturalmente poderão ser agregados à gestão se 
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considerados pertinentes. Os associados têm como canal nós Conselheiros, que somos “a caixa 
de ressonância” de suas críticas e sugestões. Em síntese, somos os fiscalizadores e deliberadores 
dos atos da Diretoria. Existem movimentos que são verdadeiros paradoxos, que de certa forma 
nada democráticos, pretendendo que os gestores ouçam os sócios a cada ação pretendida. Isto 
seria o esvaziamento desta Casa. E nós, Conselheiros eleitos pelo voto, deixaríamos de ter razão 
de existir. Precisamos, sim, Srs. Membros deste Conselho, pensarmos, com urgência, sobre uma 
ampla reforma eleitoral, com vigência, já, para o pleito de 2020, onde serão repensados tanto o 
número de chapas quanto a quantificação dos votos. Me permitam, antecipadamente, Sr. 
Presidente, sugerir, a constituição de uma Comissão para tratar de tão relevante pauta. Gostaria 
de registrar os meus cumprimentos aos administradores desta gestão, pela criação da 
“Comissão Permanente de Processamento e Julgamento”, cujos membros serão votados nesta 
noite. É esta Comissão que irá racionalizar os trabalhos desta Casa, já que este Conselho, de 
formação heterogênea, nem sempre tem condição de exercer a tarefa de julgadores de 
processos disciplinares. Por fim, Sr. Presidente, desejo que esta noite festiva, onde serão eleitos 
Presidente, Vice-Presidente e as Comissões que irão nos representar nos próximos dois anos, 
seja revestida de harmonia. E que vençam os melhores, sob as Bênçãos de Deus. Obrigado. 
 
Presidente – Agradeceu ao orador pela mensagem. Prosseguindo, informou que os Associados 
José Luiz Trebilcock Tavares De Luca, Ângela Leone Sanchez Figueiredo, Marcelo Della Manna, 
Odilon Gonçalves Lima Cardoso e Berenice Gazoni, eleitos pelo Grupo B, para mandato de 6 
anos, até 2024, encontram-se licenciados, tendo sido convocados os respectivos Suplentes, 
respectivamente das Chapas Pinheirenses, Participação Viva, Pinheiros Sempre e Proativa. 
Comunicou, ainda, que o Conselheiro Mário Montenegro Gasparini, do Grupo B, recém-
empossado, está automaticamente licenciado, em virtude de exercer cargo diretivo; portanto, 
não participará das eleições, em razão de impedimento estatutário (Art. 35, §4º), tendo sido 
convocado o respectivo Suplente da Chapa Pinheiros de Todos Nós. Continuando, 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 1 e 2 da Ordem do Dia, que tratam, respectivamente, da 
apreciação da ata da última reunião e das eleições para o biênio 2018/2020, e que no 
Expediente seriam feitas apenas as comunicações da Mesa. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Sugeriu que fosse respeitada a ordem de inscrição de hoje na próxima 
reunião, mas o Sr. Presidente esclareceu que não há previsão regimental para isso. 
 
Deliberação: 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada pelo Conselho, contra um voto. 
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5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Propôs e foi observado um minuto de silêncio em memória do Conselheiro Efetivo 
Celso Hahne, ex-Presidente da Diretoria, cuja família estava presente. Depois, convidou o 
Conselheiro Efetivo José Manssur para falar em sua homenagem. 
 
José Manssur – ... O Esporte Clube Pinheiros perdeu no último dia 02 de maio um de seus filhos 
mais ilustres, um homem completo, simplesmente modelar que mercê de um trabalho 
inigualável honrou e dignificou as mais lídimas tradições da história centenária do Esporte Clube 
Pinheiros, fonte perene de orgulho sócio-esportivo cultural da Nação. Sem medo de errar, o 
Esporte Clube Pinheiros, senhoras e senhores, perdeu talvez o maior de seus Presidentes 
eleitos, após a consolidação institucional de nossa Entidade, a partir do histórico sábado, 17 de 
abril de 1942, em que liderados por homem de igual estatura de Celso Hahne, Dr. Henrique 
Villaboim, superávamos os grilhões do autoritarismo e mantínhamos viva a história cívica de 
nossa grandiosa Instituição, para gáudio da nacionalidade expectante. Celso Hahne é associado 
do Esporte Clube Pinheiros, Sr. Presidente, desde 16 de novembro de 1953. Foi Vice-Presidente 
deste Conselho Deliberativo no biênio 1972 a 1974. Presidiu a Diretoria Executiva de nossa 
Entidade durante seis anos ininterruptos, de 1975 a 1981, o único que tenho conhecimento que 
assim se consagrou em um consenso de todos para que pudesse ultimar as obras que com amor 
construiu, e que digo eu, citando Leonardo da Vinci “Quem com amor constrói o faz para 
eternidade”. Para todos, relembro, a Celso Hahne deve-se a compra do terreno remanescente 
na Avenida Faria Lima, junto à Angelina Maffei Vita; à construção da garagem da Rua Tucumã; à 
pista de atletismo sobre ela disposta; ao centro administrativo; ao centro esportivo; ao prédio 
do centro cultural recreativo, este local, Sras. e Srs. Conselheiros, de contínua história, onde 
hora nos encontramos; palco de nossos debates, sempre voltados em prol da grandeza do Clube 
que sabemos amar, local, Sras. e Srs. Conselheiros, em que há de ser absoluta, e é a liberdade 
de expressão que se constitui a expressão maior da liberdade. Andre Malraux, político e escritor 
de França proclamara com absoluta precisão “Os homens são o que fazem”. Celso Hahne 
empreendeu e pensou um Pinheiros grande, do tamanho que a história lhe confere e reserva, 
presidindo-o com a serenidade dos homens prudentes, com a firmeza dos homens seguros em 
sua convicção de servir e não de se servir, com a virtude dos que sabem agir, visando apenas a 
realização da missão superior que lhe foi confiada em prol de todos igualmente. Exma. Sra. 
Valdenice Freitas Hahne, digna esposa de sempre, ilustres filhos Celso Roberto Hahne, Ana 
Paula Hahne Paes, André, Amanda, Roberto, Beatriz e Fernanda aqui presentes. Orgulhem-se do 
homem de quem falo, com quem tive a honra de conviver aqui nesta Casa e em outra histórica, 
Casa Santa de Misericórdia de São Paulo. Orgulhem-se também de suas obras imateriais, que 
realizou e que se cristalizam em todos os senhores, no legado exemplar que deixou mercê de 
sua imagem, permeada por princípios da ética da responsabilidade que de todos se exige 
observância estrita sem quaisquer concessões. Celso Hahne enxergou esta nossa Entidade, um 
dos amores de sua vida como sendo um só corpo, vivo, intangível, uma só alma cívica, um só 
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coração pulsante, formando nesta tríade de valores unidade vital, a Instituição, monumento de 
dignidade sócio-esportiva e que todos devemos agradecer pelo que fez e pelo que nos legou. 
Este, senhoras e senhores, é o homem em sua essência, cuja memória agora singelamente 
retratada haverá de servir de luz eterna a clarear nossa contínua caminhada neste Clube que 
tanto amamos, o homem que jamais se deixou atrair pela vaidade do cargo e pelas vans e 
supérfluas honrarias, própria dos homens superiores que sabem que o conceito pessoal que se 
adquire após uma jornada e que ostenta perante seus Pares é o que efetivamente conta, o mais 
é desnecessário. Concluo, Sr. Presidente, com as palavras de Padre Vieira: Quando nascemos 
somos filhos de nossos pais, mas na ressurreição após nossa morte, para os que creem, somos 
filhos de nossas obras. Sr. Presidente, louvado seja aquele que criou estrelas e fez brotar as 
flores com seu perfume marcante, para que possam vir a ser colhidas na beleza perene dos 
jardins que construíram com amor de suas vidas. Presidente Celso Hahne, as palavras serão 
sempre insuficientes para reverenciar a grandeza que estremeceu as tradições da Entidade a 
qual tanto se dedicou. Por tal razão, com absoluta certeza, senhores familiares, senhoras e 
senhores associados, Celso Hahne dentro do coração do Esporte Clube Pinheiros para sempre 
viverá. E como derradeira expressão desta singela mensagem, digo-vos, uma pessoa não morre 
enquanto vive a sua memória. 
 
Presidente – Convidou a família do Conselheiro Efetivo Celso Hahne para permanecer assistindo 
a reunião, caso quisesse, mas esta se retirou do Plenário. Continuou, propondo voto de 
congratulações ao Conselheiro Efetivo José Manssur, que presidiu a Mesa Diretora da 
Assembleia Geral de 5 de maio passado, extensivo aos Secretários da Mesa Diretora, os 
Conselheiros associados Beatriz Luiza Asson Sartorelli e José Roberto Coutinho de Arruda, bem 
como ao Presidente e Membros da Comissão de Apuração, os Conselheiros Efetivos Sérgio 
Vergueiro; e, Membros: Arlindo Virgílio Machado Moura, Claudio Regina, Paulo Cesar de Arruda 
Castanho e Sergio Lazzarini. Estendeu os votos aos dirigentes e funcionários que trabalharam na 
organização, realização e êxito deste que é o maior evento cívico do Clube. Aprovado. Dando 
andamento aos trabalhos, em nome da Mesa propôs e foram aprovados votos de pesar pelo 
falecimento do Associado Fernando Aloysio Telles Ribeiro, ex-Diretor Adjunto de Saltos 
Ornamentais, e pelo falecimento da Sra. Celestina Amália Bernardelli Massabki, sogra do 
Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco e mãe da Associada Claudia Maria Bernardelli 
Massabki Lomonaco. 
 
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 sua nova composição em razão das alterações havidas, a saber: 
Roberto Cappellano – Presidente, Marciano Araujo Neto - Vice-Presidente e Diretor de Área 
Cultural, Mario Montenegro Gasparini - Diretor de Área Administrativa e Social, João Vicente 
Roberto de Queiroz Mattoso – Assessor de Planejamento e Diretor de Área Financeira, Marco 
Brigagão Carraresi - Diretor de Área de Esportes e Patrimônio e Luiz Henrique Pugliezi de Bessa, 
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não Conselheiro - Diretor de Área de Restaurantes; 2) encaminhando o Relatório de 
Acompanhamento Mensal, Boletim ECP e as Demonstrações Contábeis de abril/2018, 
disponíveis para consulta no site do Clube. Lembrou os Conselheiros que no saguão do CCR 
existia a possibilidade de tirar fotografias, atualizar o cadastro e emitir Cartão Pinheiros, tendo a 
Diretoria montado uma estrutura para propiciar a emissão de novas carteiras sociais para os 
recém-eleitos e empossados; e que a partir do dia seguinte a Central de Atendimento estaria à 
disposição para emitir o Cartão Pinheiros para os Conselheiros que fossem eleitos nesta noite. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – Apreciação da Ata da 684ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de abril de 2018. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada conforme apresentada. 
 
 
Item 2 - Eleições do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, dos Membros 

da Comissão de Sindicância, dos Membros da Comissão Permanente de 
Processamento e Julgamento e dos Presidentes das Comissões Financeira, Jurídica, 
de Obras, de Esportes, de Saúde e Higiene, de Veteranos e de Jovens, todos para o 
biênio 2018/2020. 

Presidente – Sendo candidato ao pleito, assim como o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos, 
desde logo submeteu ao Conselho os nomes dos cinco Conselheiros indicados para fazer parte 
da Comissão de Recepção e Apuração, a saber: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, Presidente, 
Beatriz Luiza Asson Sartorelli, José Luiz Ridolpho, Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho e Luiz 
Guilherme Laraya Kawall, Membros. 
 
Presidente – Indicações aprovadas, transmitiu a condução dos trabalhos ao Conselheiro Efetivo 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro. 
 
- Assume a Presidência o Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, acompanhado dos Membros 

da Comissão; e todos os integrantes da Mesa do Conselho se dirigem ao Plenário. 

 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração, Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Antes 
de dar início à votação, prestou esclarecimentos sobre o processo eleitoral, inclusive 
considerando a eleição individual dos Membros da Comissão Permanente de Processamento e 
Julgamento recém instituída. Em seguida, convidou para assumir seus postos os Conselheiros 
designados pelas chapas para exercerem as funções de fiscais, que foram os seguintes: Chapa 
Conselho Independente: Francisco Giordano Neto, Ronaldo de Miranda Amaral e Francisco 
Antonio Vassellucci Filho; Chapa Frente Ampla: Cândido Padin Neto, Claudio Vita Neto e 
Fernando Amante Chidiquimo. Antes de autorizar o início da votação, pediu à Administradora 
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do Sistema, a Gerente Geral Yara Mansur, que apresentasse o relatório indicando que não havia 
votos registrados no sistema. 
 
- Foi exibido no telão o relatório emitido pelo sistema eletrônico, demonstrando que não havia quaisquer 

votos registrados (Anexo 1). 

 

Presidente da Comissão de Recepção e Apuração, Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Deu 
início ao processo eleitoral propriamente dito, primeiramente chamando para votar os 
Conselheiros que tinham solicitado preferência. 
 
- Atendidas as preferências, os Conselheiros passaram a votar, seguindo a ordem sequencial das senhas 

distribuídas na entrada da reunião.  

 
Presidente da Comissão de Recepção e Apuração, Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – 
Informou que duzentos e onze 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 – Divulgou os resultados apurados (Anexo 2), 
a saber: Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - Chapa Conselho Independente: 
100 votos, Chapa Frente Ampla: 106 votos, em branco: 4 votos; nulo: 1 voto; Presidente da 
Comissão Permanente Financeira – Chapa Conselho Independente: 107 votos, Chapa Frente 
Ampla: 98 votos, em branco: 3 votos, nulos: 3 votos; Presidente da Comissão Permanente 
Jurídica – Chapa Conselho Independente: 104 votos, Chapa Frente Ampla: 97 votos, em branco: 
8 votos, nulos: 2 votos; Presidente da Comissão Permanente de Obras – Chapa Conselho 
Independente: 104 votos, Chapa Frente Ampla: 101 votos, em branco: 5 votos, nulo: 1 voto; 
Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Higiene – Chapa Conselho Independente: 106 
votos, em branco: 89 votos, nulos: 16 votos; Membros da Comissão Permanente de Sindicância 
– Chapa Conselho Independente: 111 votos, Chapa Frente Ampla: 93 votos, em branco: 5 votos, 
nulo: 2 votos; Presidente da Comissão Permanente de Esportes – Chapa Conselho 
Independente: 110 votos, Chapa Frente Ampla: 96 votos, em branco: 4 votos, nulo: 1 voto; 
Presidente da Comissão Permanente de Veteranos – Chapa Conselho Independente: 109 votos, 
Chapa Frente Ampla: 93 votos, em branco: 5 votos, nulos: 4 votos; Presidente da Comissão 
Permanente de Jovens – Chapa Frente Ampla: 118 votos, em branco: 76 votos, nulos: 17 votos; 
e, candidatos individuais à Comissão Permanente de Processamento e Julgamento (número do 
candidato e quantidade de votos obtidos): Membros Conselheiros e Bacharéis em Direito – nº 
13: 108 votos e nº 12: 99 votos, Membros Conselheiros – nº 16: 98 votos, nº 15: 97 votos e nº 
14: 95 votos; e, Membros Associados – nº 27: 101 votos, nº 18: 89 votos, nº 20: 88 votos, nº 23: 
87 votos e nº 19: 83 votos; totalizando 211 votantes. Na sequência, proclamou eleitos, 
declarando-os empossados, nos respectivos cargos, para o biênio 2018/2020, os Conselheiros: 
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CÉLIO CÁSSIO DOS SANTOS E PATRIZIA TOMMASINI DE SOUZA COELHO, respectivamente para 
os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo; JORGE AUGUSTO DE 
ALBUQUERQUE EHRHARDT, Presidente da Comissão Permanente Financeira; RENATO MÜLLER 
DA SILVA OPICE BLUM, Presidente da Comissão Permanente Jurídica; ANDRÉ RISKALLA DE 
MIRANDA, Presidente da Comissão Permanente de Obras; CELSO LUIZ BORRELLI, Presidente da 
Comissão Permanente de Saúde e Higiene; ROBERTO OLSEN, JONAS ARRUDA NOVAES 
FERREIRA, ANTONIO CARLOS FOSCHINI, JOSÉ LUIZ TOLOZA OLIVEIRA COSTA E MARCELO 
FINCATO LIBERADO, Membros da Comissão Permanente de Sindicância; FERNANDO SILVA 
XAVIER JUNIOR, Presidente da Comissão Permanente de Esportes; VICENTE MANDIA, Presidente 
da Comissão Permanente de Veteranos; e, SERGIO CAJADO DE OLIVEIRA GASPARINI, Presidente 
da Comissão Permanente de Jovens; e, para a Comissão Permanente de Processamento e 
Julgamento, Membros Conselheiros Bacharéis em Direito: CARLOS ADOLFO BELLIO DO AMARAL 
SCHMIDT e ANTONIO ALBERTO FOSCHINI; Membros Conselheiros: MARIA ELISA CAPPELLANO, 
EDUARDO DE AZEVEDO MARQUES STRANG e LUCIANO LAZZARINI; e, Membros Associados: 
MARIA FERNANDA VAIANO DOS SANTOS, VERA MARIA PATRIANI GOZZO, ANTONIO LUIZ DE 
TOLEDO PINTO, GEORGIA ABDALLA HANNUD e ANDRE BRUNI VIEIRA ALVES, os quais, então, 
assinaram o Termo de Posse competente. Prosseguindo, transmitiu a Presidência ao Conselheiro 
Célio Cássio dos Santos. 
 
- Os Conselheiros Célio Cássio dos Santos e Patrizia Tommasini de Souza Coelho tomam seus lugares à 

mesa dos trabalhos. 

 
Presidente (Célio Cássio dos Santos) – Assumindo a Presidência dos trabalhos, assim se 
pronunciou: É com enorme honra, satisfação e principalmente gratidão que agradeço a todos. É 
uma emoção muito grande para mim, enfim, é uma vida que vivemos aqui no Clube. Agradeço 
muito, muito, muito, de coração, primeiramente a minha esposa e minha filha Lorena, que 
sempre me apoiam, que tão caridosamente cedem tantas horas aqui para o nosso trabalho 
voluntário no Clube. Agradeço também a minha Vice-Presidente Patrizia Tommasini, com a qual 
vou ter a honra de trabalhar durante os próximos dois anos, se Deus quiser da melhor forma 
possível. Agradeço muito também especialmente ao Presidente Roberto Cappellano pelo apoio 
de sempre, é um irmão que a vida me deu. Para não cometer nenhuma injustiça agradeço 
muito, imensamente a todos os meus companheiros aqui do Conselho: Fernando Chidiquimo, 
Maria Elisa Cappellano, Sergio Lazzarini, Claudio Vita, os Beyruth, Miller, Antonio Rudge, grande 
Presidente de sempre, me orienta muito, Dr. Paulo, sempre um amigo fraterno, Bicho, Cadô, 
enfim, todos, Orlando. Acabei citando nominalmente, mas quero que todos se sintam 
abraçados, cumprimentados, minha querida amiga Angélica, Ado, enfim, estamos todos aí 
juntos. Vamos fazer um Conselho plural, um Conselho, esse sim independente, um Conselho 
voltado para o Esporte Clube Pinheiros acima de tudo. ... ... Também agradeço, por fim, e não 
menos importante que os outros, ao Presidente Francisco Collet, que nos últimos dois anos me 
deu a honra de dividir a Mesa, eu como Vice-Presidente, ele como Presidente, então, também 
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estendo meus agradecimentos a ele. Por fim, agradeço ao Conselheiro Efetivo Alberto Fasanaro 
e aos seus companheiros de Comissão pela enorme colaboração prestada ao Clube, não só hoje, 
mas ele tem uma história muito grande aqui no Pinheiros. Enfim, muito obrigado a todos. Acho 
que neste momento é melhor não falar muito, porque as palavras podem fugir; tamanha a 
emoção. Fiquem todos com Deus. 
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Nada mais havendo a ser registrado, deu por encerrados os trabalhos aos 23:08 
horas, convidando os Conselheiros para um coquetel que seria servido no Restaurante do CCR. 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 686ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 25 de junho de 2018. 
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