
PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Discurso proferido pelo Presidente José Manssur, 
por ocasião da solenidade de posse do Presidente 
da Diretoria, Ivan Castaldi Filho, e do seu Vice-Pre-
sidente, Carlos Alexandre Brazolin, no último dia 
10 de maio:

“ilustríssimo senhor vice-presidente do con-
selho deliberativo doutor guilherme domingues 
de castro reis em nome de quem peço licença 
para cumprimentar os integrantes da mesa do 
colegiado ricardo luiz iasi moura – maria emilia 
alves rocha dos santos e karin christine dona-
telli di tommaso latorre.

Digo-vos hoje e de público que sem a participa-
ção contínua e profícua dos senhores e com abso-
luta certeza não conseguiria alcançar a meta a que 
me propus, na consecução do certame eleitoral, o 
qual se desenvolve em várias fases, todas interca-
ladas entre si e que, hoje, com a posse formal dos 
eleitos, alcança seu desiderato final.

honrado presidente do esporte clube pinhei-
ros que acaba de assumir o cargo de presidente 
desta entidade modelar — doutor ivan gilberto 
castaldi Filho

digno vice-presidente tambÉm agora empos-
sado –engenheiro carlos aleXande brazolin

no nome dos senhores peço licença para 
saudar a todas e todos que nos assistem e que, 
com suas presenças que as tenho prÓXimas, 
embora virtuais, engalanam esta sessÃo solene.

senhores conselheiros eFetivos — presi-
dentes de sempre do conselho deliberativo e 
da diretoria do esporte clube pinheiros — Saú-
do-os com o mais absoluto respeito e admiração, 
porquanto tenho a exata noção de que lhes prestar 

— e sempre — a devida e necessária homenagem, é 
sobretudo reconhecer em Vossas Senhorias os que, 
com labor missionário e voluntário, cada qual a seu 
tempo e ao seu estilo, souberam, exemplarmente, 
contribuir para a construção de uma Instituição – 
Esporte Clube Pinheiros — cujo nome pronuncio 
com reconhecida emoção, pois para mim é o canto 
que encanta e que, no prelúdio de seus 122 anos de 
vida, eleva-se no mais alto patamar de glória sócio 
esportivo e cultural de nosso País, por isso que pa-
trimônio histórico e intangível da Nação brasileira.

senhoras e senhores conselheiros com quem 
tenho a honra de compartilhar de mÃos dadas 
e braços Juntos o poder de representaçÃo do 
corpo associativo.

senhoras e senhores associados destinatÁ-
rios Finais de nossas açÕes.

E porque a Família é o berço de todas as coisas, 
sem a qual a vida não existe, peço licença para 
iniciar estas singelas palavras, homenageando as 
Esposas dos Dirigentes ora empossados, Ilustríssi-
mas Senhoras adriana Florence spinelli e glauce 
roquini brazolin, cujas presenças honram e digni-
ficam esta formal solenidade de posse e em cujas 
marcantes personalidades reconheço, como sendo 
o fator principal do êxito de seus respectivos mari-
dos em todos os ramos das atividades, públicas e 
privadas, por eles exercidos. 

ivan gilberto castaldi Filho — presidente e 
carlos aleXande brazolin — Vice-Presidente: — 
Duas grandezas neste instante se cruzam. Dois Ilus-
tres Conselheiros, aqui e agora, se encontram, as-
sumindo a representação de uma Entidade Modelar, 
eleitos livremente na conformidade das regras esta-
tutárias vigentes do Esporte Clube Pinheiros, o pri-
meiro, reeleito em continuidade a uma gestão para a 
qual fora escolhido em 2019 e, o segundo, para vir a 
ocupar o cargo que fora até hoje exercido pelo Ilus-
tre Vice-Presidente Fernando amante chidiquimo, 
a quem peço licença para, respeitosamente, saudar.

Celebra-se, hoje, a renovação de uma confiança. 
Nestas singelas palavras, a meu sentir, situa-se o 
significado do instituto da reeleição, fenômeno 
típico da forma republicana de governo.

Ninguém se investe de poder sem que tenha 
sido ungido pela voz mais eloquente da democra-
cia – que é o governo do poder visível, na lição de 
Norberto Bobbio, aquela que, altissonante, emana 
das urnas, como expressão única da vontade do 
eleitor, no exercício livre de seu direito subjetivo 
fundamental — o voto — expressão soberana dos 
deveres decorrentes da cidadania.

E os cargos que são assim preenchidos recaem 
àqueles que, mercê de suas ideias, de suas condu-
tas, de sua honra, conquistaram a confiança dos 
que lhes outorgaram o mandato.

 



Eis porque, digo-vos hoje, que com a eleição do 
Presidente e Vice-Presidente da Diretoria desta 
Instituição, mais que secular, ratificou-se uma 
confiança, retamente dirigida ao encontro de duas 
nobres consciências que, caminhando juntas, hão 
de prosseguir a trajetória iniciada em 07 de se-
tembro de 1899, data de fundação desta Entidade 
Modelar, nossa Alma Mater, nascida Esporte Clube 
Germânia, no sonho de Hans Nobling transformado 
em realidade e, anos após, consolidada com sua 
atual altiva denominação — Esporte Clube Pinheiros 

— em ato épico, datado de 18 de março de 1942, sob 
a inspiração de Henrique Villaboin que, com a maior 
das virtudes humanas — a coragem — aquela sem a 
qual todas as demais se tornam desimportantes — 
observou instrumento jurídico adequado, a impedir 
que delírio governamental à época pudesse inter-
romper a trajetória de glória de nossa grandiosa 
Instituição, orgulho nacional. 

As instituições não são meras abstrações. En-
carnam-se nas pessoas que as compõem e a credi-
bilidade que ostentam e irradiam dependem muito 
dos seus integrantes. Eis aí a base da legitimidade 
da investidura que ora é conferida aos dirigen-
tes empossados.

São Tomas de Aquino ensina que o objetivo de 
qualquer governante é promover o bem comum e 
neste momento histórico, dramático e cruel que es-
tamos a viver e que a todos impõe limites, exigindo 
de cada um, a observância irrestrita de deveres e 
assunção de responsabilidades e, sobretudo, o 
cumprimento de suas respectivas obrigações , quer 
no campo individual, como social, temos a mais 
absoluta certeza que os Diretores empossados 
haverão de observar, no exercício da investidura 
que lhes foi confiada, a lição do Doutor Angélicus 

— como filosoficamente é conhecido o Santo dos 
Altares invocado.

A humanidade enfrenta uma grave pandemia 
que paralisou o mundo, derivada de um vírus cruel 
que se reinventa, inimigo invisível, mas que não 
conseguirá vencer a ciência e o desenvolvimento 
tecnológico, plasmados pela verdade que, como 
legado à humanidade , dão-nos fé e esperança para 
enfrentá-lo, com a certeza da vitória que ocorrerá, 

pois que como bem assinalou o atual Presidente 
dos Estados Unidos da América, Joe Binden, em im-
portante discurso ao ensejo de seus primeiros cem 
dias de mandato, devemos transformar o perigo em 
possibilidades, crise em oportunidades e revés em 
força. E digo eu, impõe-se continuar com os nossos 
objetivos, sem deles jamais desistir.

Senhor presidente ivan gilberto castaldi 
Filho – senhor vice — presidente carlos ale-
Xande brazolin – poucas habilidades são mais 
necessárias nos governantes do que a capacidade 
de despertar uma visão promissora do futuro em 
seus governados.

Isso porque, digo-vos com as palavras imorre-
douras de Saint Éxupérie, “o futuro não é o lugar 
para onde estamos indo, mas, sim o lugar que es-
tamos construindo.”

Todos sabemos quão complexas são as atribui-
ções de que foram Vossas Senhorias hoje investi-
dos. Mas como salientou o maior teólogo de nossos 
tempos, o Papa Emérito Benedictus Xvi em sua 
Carta Encíclica, de leitura obrigatória—spe salvi— 

“O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e 
aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar 
seguros desta meta, se esta meta for tão grande 
que justifique a canseira do caminho.

Dirigir entidade da dimensão do Esporte Clube 
Pinheiros é ato que exige empenho diário, visão 
racional e, sobretudo, análise dos argumentos, 
tendo sempre como objetivo único e inafastável o 
interesse social. 

Eis a meta que entendo deva servir de norte aos 
Senhores Presidente e Vice-Presidente a qual, por 
sua relevância, justifica todo o esforço que, com 
absoluta certeza, haverão ambos de enfrentar e 
vencer, preservando a condição inafastável e que, 
com justo orgulho, o Esporte Clube Pinheiros os-
tenta, há mais de uma centúria: O maior centro poli 
esportivo formador de atletas olímpicos da nação.

Temos a indiscutível convicção que Vossas Se-
nhorias – Senhor Presidente e Senhor Vice-Pre-
sidente – eleitos em um pleito eleitoral que, pela 
primeira vez, contou com a participação e voto 
de todas as Senhoras e Senhores Conselheiros, 
haverão de dirigir os destinos de nossa Modelar 



José Manssur

Associação com empenho e eficiência, dignidade 
e respeito, pois esta é a vocação histórica dos que 
venham a ostentar a honra maior de dirigir, força de 
legitima investidura, Entidade que se impõe no ce-
nário clubístico nacional pelo respeito que ostenta 
e pela admiração que em todos desperta.

O desafio histórico para os verdadeiros líderes 
é gerir a crise enquanto constroem o futuro, cana-
lizando os esforços necessários para tal fim, sem 
desperdiçar energia, tendo como meta, tão—so-
mente a realização do bem comum, na defesa de 
valores imprescindíveis e irrenunciáveis como a 
vida e a dignidade humana. 

Justamente a observância de tais princípios é 
que a sociedade pinheirense expectante espera de 
vós, na certeza de que estes justos anseios serão al-
cançados, pois ela sabe e bem qual a estatura ética 
dos escolhidos para gerir os destinos de nossa As-
sociação pelo próximo biênio, no qual haveremos 
de estar sempre juntos, reforçando a necessária 
coesão social pois a hora é de solidariedade, de 
firmar valores e reforçar nossa amizade e concór-
dia, neste ninho de afeto – Esporte Clube Pinheiros.

Alvíssaras Senhores Presidente e Vice-Pre-
sidente ivan gilberto castaldi Filho e carlos 
aleXande brazolin. Segurem o leme intangível e 
inquebrantável desta nau grandiosa, com a certeza 
de que Vossas Senhorias, guindados ao topo da so-
ciedade paradigmática, haverão de saber conduzir 
o Esporte Clube Pinheiros à missão que a história 
lhe reservou em busca de seu único destino, por 
todos sempre festejada, isso porque, finalizando 
com as palavras do Papa Emérito: “Somente quando 
o futuro é certo como realidade positiva, é que se 
torna vivível o presente.” 

Sigam os nobres caminhos que lhes foi legitima-
mente confiados com os fachos de luz necessários 
a alumiar suas ações em prol da grandeza da En-
tidade que a todos congrega em ato contínuo de 
amizade e fraternidade, valores maiores de uma 
sociedade fundada, como princípio maior, na har-
monia social que nos compete sempre observar.

Nas palavras de José Saramago, “ Não tenhamos 
pressa, mas não percamos tempo.”

Eis o que me cumpria dizer no ato da investidura 
de Vossas Senhorias — Presidente ivan gilberto 
castaldi Filho e Vice-Presidente carlos aleXan-
dre brasolin — homens resolutos na virtude e hon-
rados na reta conduta e do que dou fé.

Que Deus os abençoe na Nobre Missão que lhes 
foi confiada.

Sejam felizes na caminhada que agora se inicia.


