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P A L AV R A  D O  P R E S I D E N T E  D O  C O N S E L H O  D E L I B E R AT I V O

Caros Pinheirenses,

Aos 18 de abril de 1942, às 15:00 horas, em sua sede localizada 
na Rua Dom José de Barros, 296, centro de São Paulo,  
iniciava-se a primeira reunião do Conselho Deliberativo do 
Esporte Clube Pinheiros. 

A histórica reunião, realizada em meio às agruras  
e incertezas da Segunda Guerra Mundial, foi presidida pelo 
Sr. Henrique Villaboim, que também exercia a função de 
Interventor designado pela Diretoria de Esportes do Estado 
de São Paulo. 

A “ordem do dia” daquele encontro, do qual participaram 104 
Conselheiros, foi iniciada pela eleição da nova Diretoria, sendo 
eleito Presidente: Sr. Henrique Villaboim; Vice-Presidente: Sr. 
Oscar Reynaldo Muller Caravellas; Primeiro Secretário: Sr. 
Francisco de Andrade Souza Neto; Segundo Secretário: Sr. 
Guido de Camargo Penteado; Diretor Esportivo: Sr. Ícaro de 
Castro Mello, dentre outros ilustres pinheirenses eleitos na 
oportunidade.      

Na sequência daquela primeira reunião, o Conselho  
Deli berativo ratificou e aprovou, por unanimidade: a) a 
mudança do nome de nosso Clube para Esporte Clube 
Pinheiros; b) a fusão do Clube com a Sociedade Germania; 
e c) a leitura e consequente aprovação dos novos Estatutos. 

Ao longo desses 77 anos passados, centenas de  
abnegados Pinheirenses contribuíram para engrandecer 
cada vez mais nosso Clube, trabalhando voluntariamente 
em defesa dos interesses da instituição e seus associados. 

Aos 29 dias deste mês de abril de 2019, quando da 
realização de sua 696ª reunião, o Conselho Deliberativo 
mais uma vez estará reunido e exercerá uma de suas mais 
relevantes funções, quando então elegerá o Presidente da 
Diretoria para o próximo biênio, assim como os membros do 
Conselho Fiscal. 

O tempo, irrefreável, fez a sua obra. Gerações de 
Pinheirenses cresceram e conviveram por nossas alamedas, 
nossos atletas lutaram e honraram nossas cores pelo 
mundo, e, ainda hoje e como outrora, o cuidado e o amor 
por nosso Clube permanecem os mesmos.  

Convido todos os associados a prestigiarem nossas 
reuniões, que ocorrem no Auditório do CCR na última 
segunda-feira de cada mês, com início às 20:00 horas, as 
quais são transmitidas pela internet, através do site do 
Clube. 

Um forte abraço, 


