
ATA RESUMIDA DA 350ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO DELIBERATIVO, EM 
SESSÃO PERMANENTE

I DATA E PRESENÇA:
Dia seis de agosto de mil novecentos e noventa, em segunda convoção às vinte horas e 
trinta minutos, com cento e sessenta e dois Conselheiros presentes.

II - MESA DIRETORA :
Presidente               : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente       : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretario : ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segundo Secretário: JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

III - EXPEDIENTE :
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, primeiramente convidando para 
tomar posse o Sr. José Antonio Marques, Conselheiro eleito em 5/5/90, para mandato de 6 
anos, de 1990 a 1996. Feito o juramento de posse, o Sr. Presidente declarou o Conselheiro 
empossado  no  cargo.  Prosseguindo,  determinou  a  leitura  das  correspondências 
encaminhadas pela Diretoria para conhecimento do Conselho.

Primeiro Secretário - Procedeu a leitura das seguintes comunicações: 1) que em 12/7/90 
foi impetrado mandado de segurança visando a liberação dos recursos bloqueados pelo 
Plano Brasil Novo; 2) que em 20/7/90 a Diretoria entrou com recurso junto à Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, contra auto de infração relativo à manutenção de 
espécies  da  fauna  silvestre  no  Clube;  3)  encaminhando  cópia  de  correspondência  de 
Eduardo  Bottalo  &  Advogados  Associados,  dando  conhecimento  de  que  o  Tribunal  de 
Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso interposto contra decisão de 
primeira instância, que havia rejeitado a argüição de inconstitucionalidade da incidência 
do ICMS sobre operações de fornecimento de refeições pelos restaurantes do Clube; 4) 
dando conhecimento de que no último dia 2, o Clube recebeu uma Comissão de Vereadores 
paulistanos, a Diretoria do Sindicato dos Clubes Esportivos e Sociais do Estado de São 
Paulo e um grupo de Diretores de Associações, que participaram diretamente da realização 
do Projeto de Esporte e Recreação.

Francisco Lotufo Filho - Propôs voto de pesar pelo falecimento do associado José Salvador 
Julianelli,  pai  dos Srs.  Emílio Augusto e José Carlos Julianelli,  recentemente ocorrido. 
(Voto aprovado).

Presidente - Propôs voto de pesar pelo falecimento da Sra. Therezina Ruggieri Arena, mãe 
da Conselheira Dulce Arena Avancini e sogra do Conselheiro Mário Avancini, ocorrido em 
22 de julho pp..(Voto aprovado). Propôs, com muito pesar, um momento de meditação e 
voto de pesar pelo falecimento do Conselheiro Veterano Adelmar Victor Brandão, ocorrido 
último dia 28 de julho. (O Plenário observou um minuto de silêncio. O voto foi acolhido 
unanimemente).

Dulce Magnanini Auriemo - Reportou-se ao "Projeto Noites Culturais", recente atividade 
que vem sendo realizada no Clube, dizendo que os eventos sociais do Clube, devido ao 
longo tempo de existência criaram uma tradição. Os eventos musicais culturais se perdiam 
em meio  a  outras  programações.  Por  esse  motivo,  o  Departamento  Cultural  sentiu  a 
necessidade de criar o referido projeto, para que os associados identificassem a categoria 
do evento, e ao longo do tempo acostumassem a freqüentá-lo. Os artistas, por sua vez, 
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sentir-se-iam mais prestigiados ao serem incluídos numa programação dessa natureza. 
Teve-se, também como objetivo, a valorização e o fortalecimento da existência do Auditório 
do CCR como sala de concerto e um dos pontos mais altos do Clube. Na inauguração do 
projeto, em maio último, foi apresentado o violinista Paulinho Nogueira; em junho, o Zimbo 
Trio,  ambos  representantes  da  Música  Popular  Brasileira.  Serão  realizados  concertos 
mensais, do estilo popular ao erudito. Reforçou o convite feito no jornal e no BIP do Clube, 
acrescentando as seguintes informações: dias 17 e 18/8 será apresentada a Orquestra de 
Câmara L'Estro Armonico, composta de 14 pessoas, que executará obras de Vivaldi, Bach e 
Mozart. Salientou a importância, como solista de piano, da Sra. Helenice Audi, Diretora 
Adjunta da Diretoria Cultural, que recebeu diversos prêmios nacionais (declinou alguns 
deles, ressaltando outras atividades da solista). Foi convidado um crítico musical que fará 
comentários e apreciações didáticas, o Dr. José da Veiga Oliveira (discorreu dos méritos 
profissionais  e  específicos  do  crítico).  Finalizando,  concitou  a  presença  de  todos, 
comunicando que os ingressos já estavam à venda na Secretaria Social.

Presidente -  Convidou para tomar posse o Sr. Carlos Gustavo Machado Rizzo, mas este 
não estava presente. Em seguida, propôs voto de pesar pelo falecimento do ex-Conselheiro 
Raimond Ezri, conforme pedido do Conselheiro Rubens Catelli encaminhado à Mesa. (Voto 
aprovado).

IV - ORDEM DO DIA:
Item 1 Apreciação da ata da 349ª reunião extraordinária, realizada dia 25 de 

junho de 1990.
Presidente - Deu conhecimento de pedido apresentado por pelo Conselheiro Byrd Bianchi 
no  sentido  de  que  fosse  retificada,  na  pág.  16  da  ata,  a  quantidade  de  BTN,  de 
1.229.336,90  para  1.299.336.90,  conforme  emenda  substitutiva  assinada  por  20 
Conselheiros aprovada naquela reunião. Não havendo qualquer manifestação em contrário, 
considerou a ata aprovada com a retificação proposta. Desde logo, agradeceu a atenção do 
Conselheiro.

Item 2 - Apreciação do processo CD-002/90, referente à proposta da Diretoria, 
acompanhada da Mesa do Conselho Deliberativo e suas Comissões, de 
atualização parcial do Estatuto Social (segunda discussão).

Presidente - Presidente - Lembrou que o Conselho aprovara um regulamento especial para 
as discussões, cuja Resolução foi enviada em cópia aos Srs. Conselheiros; bem como que 
as  discussões  são  regidas  pelo  Estatuto  Social  e  pelo  Regimento  Interno  do  Conselho 
Deliberativo.  Teceu esclarecimentos pertinentes à segunda discussão,  lembrando que a 
Comissão de Redação, nomeada na primeira reunião, é integrada pelos Conselheiros José 
Edmur Vianna Coutinho, Mariângela Guarianas Tumani e Sérgio Lazzarini. Acrescentou 
que a Mesa sentiu grande interesse dos Conselheiros com relação ao assunto, tendo em 
vista,  inclusive,  o  elenco  de  emendas  apresentadas  para  a  segunda  discussão.  Aos 
Conselheiros  recém  eleitos  foi  providenciada  a  distribuição  do  Projeto  original  e  do 
fascículo comparativo entre Estatuto vigente e Projeto de Alteração, com as respectivas 
justificativas. Para a segunda discussão, foi também encaminhado um exemplar contendo 
um comparativo entre o Estatuto vigente, o Projeto de Alteração e o resultado da primeira 
discussão. A partir da reunião prévia de 1º/8, foi distribuído o volume com as emendas 
para esta discussão, que tem na sua coluna à esquerda a compatibilização numérica entre 
o artigo do Estatuto, o seu correspondente no Projeto de Alteração e o seu correspondente 
após  a  primeira  discussão.  Dado  o  trabalho  desenvolvido,  em especial  pela  Comissão 
Especial de Ordenação da Atualização Institucional presidida pelo Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho, disse que acreditava que todo este material deverá auxiliar no exame, 
discussão e decisão do Conselho, a respeito do Estatuto Social do Clube. Disse que, como 
sempre,  valeu-se  da  audiência  dos  Conselheiros  mais  experientes,  daqueles  que 
apresentaram emendas e de todos os conselhos de que pode se cercar, para procurar trazer 
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a esta  segunda discussão uma direção que permita  a  ampla  liberdade dos debates,  a 
soberania  das  decisões  conscientes,  dentro  de um ambiente  de ordem e  de eficiência. 
Esclareceu, também, a pertinência ou a impertinência das emendas verificada no parecer 
da Comissão Especial.  Aos Conselheiros que apresentaram emendas sem justificativas, 
oficiou no sentido de que as fizessem em tempo da discussão dos respectivos dispositivos. 
Em seguida, adentrou a discussão da matéria.

Neste  encontro,  participaram  dos  debates,  pela  ordem  de  inscrição,  os  seguintes 
Conselheiros: Antonio Guerra,  Renato Taglianetti,  Francisco dos Santos Rodrigues, Ruy 
Cardoso  de  Mello  Tucunduva,  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  Eduardo  Lobo  Fonseca, 
Adalberto  Luiz  Federighi,  Jorge  de  Camargo,  José  Manssur,  Sérgio  Lazzarini,  Edgard 
Ozon.<p

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 4º:
Rejeitada por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro Francisco dos Santos 
Rodrigues pretendendo incluir na finalidade do Clube a preservação do meio ambiente, o 
combate  ao uso de tóxicos,  ao etilismo e tabagismo;  bem como criando um parágrafo 
determinando que para o desempenho de tais finalidades o Clube poderá valer-se de seus 
órgãos específicos, promovendo conferências, palestras, pesquisas e demais instrumentos 
necessários à preservação da higidês dos seus associados.
Aprovada por maioria de votos a emenda do Conselheiro Antonio Guerra, acrescendo, ao 
final, a expressão "e de lazer."
Aprovada a redação proposta no Projeto de Alteração, com a emenda aditiva do Conselheiro 
Antonio Guerra, passando o artigo à seguinte redação:
"Art.  4º  -  O  Clube tem por  finalidade  proporcionar  aos  seus  associados  a  prática  da 
educação física e do esporte amador, competitivo e recreativo, bem como realizar atividades 
de caráter social, recreativo, cultural, cívico e de lazer."

Não foi apreciada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra acrescendo ao art. 5º a palavra 
"gratuitamente", vez que a aquela incidia no item 5.1 da Resolução 01/90.

Art. 6º, I:
Aprovada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra, acrescendo que a outorga do título de 
sócio Benemérito a Presidente da Diretoria ou do Conselho Deliberativo somente poderá 
ocorrer três anos após o exercício pleno do respectivo mandato.
Aprovada a redação do Projeto de Alteração, com a emenda acima mencionada, ficando 
este dispositivo assim redigido:
"Art. 6º - ...
I  - Beneméritos - Os que, pertencendo a outra categoria, hajam recebido ou venham a 
receber esse Título em atenção a relevantes serviços prestados ao Clube, podendo somente 
ser outorgado a Presidente da Diretoria ou do Conselho Deliberativo três anos após este ter 
exercido plenamente o seu mandato;".

Art. 6º, IV:
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 6º - ...
 IV - Contribuintes - Os que, possuidores ou não de títulos sociais, estejam sujeitos ao 
pagamento das contribuições sociais;".

Rejeitada a proposta do Conselheiro Edgard Ozon no sentido de que os trabalhos deste 
encontro fossem encerrados às 24 horas, e dos demais, às 23 horas.
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Aprovada a proposta do Conselheiro Sérgio Lazzarini no sentido de que todos os encontros 
da 350ª reunião extraordinária, inclusive o desta data, sejam encerrados às 23 horas.

Encontro de 7/8/90:
Aberto  o  Expediente,  manifestou-se  o Conselheiro  Reinaldo  Fernandes  Campos,  dando 
conhecimento de reclamação de associado com relação à aprovação do pedido da Diretoria 
de ajuste da previsão orçamentária, em função de gastos desnecessários havidos com a 
reforma do campo de futebol.

Na ordem do dia, participaram dos debates: José Manssur, Sérgio Lazzarini, José Edmur 
Vianna Coutinho,  Antonio Guerra,  Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, Francisco Lotufo 
Filho,  Cantídio  Salvador  Filardi,  Sérgio  Lazzarini,  Eduardo  Lobo  Fonseca,  Jorge  de 
Camargo, Mário Lima Cardoso, Marcello Moraes Barros de Campos, Antonio César Prado 
Paganini.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 1º do Estatuto Social vigente:
Substituída,  por  observação  do  Conselheiro  Adalberto  Luiz  Federighi,  a  palavra 
"sociedade", constante do Projeto de Alteração, por "entidade". (Houve erro datilográfico na 
transcrição). O artigo não foi objeto de alteração, portanto mantida a redação original, a 
saber:
"Art. 1º - O Esporte Clube Pinheiros é uma entidade civil de fins não econômicos, fundada 
sob  a  denominação  de  Sport  Clube  Germânia,  a  7  de  setembro  de  1899,  tendo 
posteriormente, se fundido com a Sociedade Germânia, fundada em 1º de maio de 1868, 
na conformidade do que foi aprovado nas reuniões realizadas pelas referidas sociedades, 
respectivamente, a 18 de abril e 18 de março de 1942, tudo conforme consta da escritura 
pública lavrada nas notas do 11º Tabelião desta Capital,  a 30 de setembro de 1943, e 
transcrita  sob  número  19.676,  no  Registro  de  Imóveis  da  Primeira  Circunscrição  da 
comarca da Capital do Estado de São Paulo."

Nomeada  a  Comissão  prevista  no  item  11  da  Resolução  CD-06/90,  constituída  dos 
Conselheiros  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  Mariângela  Guarianas  Tumani  e  Sérgio 
Lazzarini, ou seja, os mesmos integrantes da Comissão Especial de Redação.

Art. 6º, V e §5º do Projeto de Alteração:
Estando  correlacionados  ambos,  bem  assim  a  emenda  do  Conselheiro  Eduardo  Lobo 
Fonseca criando um novo §6º ao artigo, decidiu-se que as emendas apresentadas pelos 
Conselheiros  Antonio  Guerra,  Ruy  Lansaro  Paganini,  Eduardo Lobo  Fonseca,  Marcello 
Moraes  Barros  de Campos e  Pedro  Paulo de Rezende Porto,  Jorge  de Camargo e  pela 
Comissão Especial de Ordenação da Atualização Institucional a estes dispositivos seriam 
analisadas  em conjunto,  separados  os  critérios  e  os  conceitos  que as  diferenciavam e 
identificavam. Ficou então decidido:
Aprovar  por  unanimidade  de  votos  a  exigência  de  60  anos  de  idade  e  30  anos  de 
contribuição para o sócio poder pleitear a transferência para a categoria de Veteranos.
Aprovar  por  unanimidade  de  votos  que  é  da  essência  do  ato  de  transferência  para  a 
categoria de Veteranos, o requerimento do interessado.
Rejeitar a inclusão automática na categoria, conforme pretendia a emenda do Conselheiro 
Eduardo Lobo Fonseca.
Aprovar por expressiva maioria de votos a obrigatoriedade da alienação do título social 
para ingresso na categoria de Veteranos.
Rejeitar por maioria de votos a emenda visando a alienação do título social sem restringir a 
pessoa do comprador.
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Rejeitar por maioria de votos a alienação do título social apenas ao Clube ou a descendente 
direto, conforme pretendia a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini, para ingresso 
na categoria de Veteranos.
Rejeitar por maioria de votos a alienação do título social apenas a descendente de sócio da 
classe Familiar inscrito no quadro social ou seu respectivo cônjuge, conforme pretendia a 
emenda do Conselheiro Antonio Guerra, para ingresso na categoria de Veteranos.
Aprovar por maioria de votos a exigência da alienação do título social a ascendente ou 
descendente de sócio de qualquer classe social e respectivo cônjuge, conforme pretendiam 
as  emendas  dos  Conselheiros,  Marcello  Moraes  Barros  de  Campos  e  Pedro  Paulo  de 
Rezende Porto, para ingresso na categoria de Veteranos.
Rejeitar por 29 a 27 votos a extinção da categoria de Veteranos, para os que viessem a 
ingressar  no  quadro  social  a  partir  da  data  do  registro  da  aprovação  desta  reforma 
estatutária, como pretendia a emenda da Comissão Especial de Ordenação da Atualização 
Institucional.
Aprovar  por  unanimidade  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Jorge  de  Camargo,  pela 
substituição, no §5º, da expressão " contribuições sociais" pela palavra "anuidades".
 Tendo em vista estas deliberações, a Comissão deverá elaborar a redação dos referidos 
dispositivos para ser submetida ao Plenário no próximo encontro, conforme previsto no 
item 11 da Resolução 67/90.

Encontro de 13/8/90:
Na ordem do dia, participaram dos debates: Antonio Guerra, Edgard Ozon, José Edmur 
Vianna  Coutinho,  Renato  Taglianetti,  Marcello  Moraes  Barros  de  Campos,  Jorge  de 
Camargo, Antonio César Prado Paganini, Paulo Roberto Chaves de Lara, José de Barros, 
Eduardo  Lobo  Fonseca,  Ivo  Kesselring  Carotini,  Ricardo  Coutinho  Carvalhal,  Alício 
Antunes  de  Oliveira,  José  Roberto  Carneiro  Novaes  Júnior,  José  Manssur,  Berardino 
Fanganiello Santos, Pedro Antonio Lousan Badra, Roberto Luiz Pinto e Silva.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 6º, V:
Aprovada por expressiva maioria de votos a emenda apresentada pela Comissão nos termos 
do item 11 da Resolução 06/90, a saber:
"Art. 6º - ...
V - Veteranos - Os que hajam sido ou venham a ser sócios contribuintes durante trinta 
anos  sem  interrupção,  desde  que  tenham  no  mínimo  sessenta  anos  de  idade  e  se 
possuidores de Títulos sociais, os alienem a ascendente, descendente ou cônjuge de sócio 
de qualquer classe social." 

Art. 6º, §5º:
Aprovada por expressiva maioria de votos a emenda apresentada pela Comissão nos termos 
do item 11 da Resolução 06/90, assim redigida:
"Art. 6º - ...
§5º  -  A  inclusão  na  categoria  de  sócio  Veterano,  além dos  demais  requisitos  exigidos 
dependerá, como essência do ato, de requerimento do interessado que somente gozará da 
isenção de pagamento das anuidades quando alienar o Título."

5



Art. 6º, VI:
Rejeitada por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro Marcello Moraes Barros 
de Campos no sentido de que, nos anos em que nenhum atleta reunisse condições para 
receber a benemerência, o Conselho Deliberativo elegesse, por proposta da Diretoria, um 
Atleta  Benemérito,  que  pelo  seu desempenho esportivo  tivesse  contribuído  de  maneira 
relevante para o desenvolvimento do Clube.
Prejudicada a emenda do Conselheiro Edgard Ozon, excluindo a exigência da inscrição do 
atleta  no  Departamento  Esportivo  durante  sete  anos,  conforme  prevê  o  Projeto  de 
Alteração, bem como consignando a conquista de apenas um título por exercício, a nível de 
Campeonato Nacional, em modalidades federadas.
Prejudicada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra no sentido de que a participação do 
atleta em competições durante sete anos seja ininterrupta, mas não consecutiva.
Aprovada por expressiva maioria de votos a redação proposta no Projeto de Alteração. Bem 
assim, aprovada a emenda do Conselheiro Marcello Moraes Barros de Campos, aditando a 
exigência dos recordes mundiais serem obtidos na categoria Adulto. Este dispositivo passa 
a ter a seguinte redação:
"Art. 6º - ...
VI - Atletas Beneméritos - Os que, inscritos no Departamento Esportivo e participando de 
competições  oficiais  em  modalidades  esportivas  competitivas  olímpicas,  defendendo  o 
Clube ou a Seleção Brasileira, há 7 (sete) anos ininterruptos, no mínimo, tenham, nesse 
período conquistado medalhas até o terceiro lugar em Jogos Olímpicos ou Pan-americanos 
promovidos pelo Comitê Olímpico Internacional (C.O.I.) ou em Campeonato Mundial adulto 
promovido por Federação Internacional, ou, ainda, hajam se sagrado recordistas olímpicos, 
mundiais adultos ou pan-americanos, desde que homologados os recordes."

Encontro de 14/8/90:
Aberto o Expediente, o Sr. Presidente propôs votos de pesar pelos falecimentos: 1) do Sr. 
Ovídio Rizzo,  pai  do Conselheiro Suplente Carlos Gustavo Machado Rizzo,  ocorrido em 
4/7/90, 2) do sócio Veterano e ex-Conselheiro Guilherme Ribeiro de Mendonça, ocorrido 
dia  8/8/90.  (Votos  aprovados).  O  Conselheiro  Francisco  Lotufo  Filho  manifestou-se 
propondo fosse consignado voto de profundo pesar pelo falecimento do associado Eduardo 
Guimarães,  ex-atleta da seção de Basquetebol,  marido da Atleta Benemérito  Aparecida 
Guimarães e pai de Ricardo Guimarães, da Seleção Brasileira de Basquetebol, ocorrido em 
13/8/90. (Voto aprovado).

Na ordem do dia,  participaram dos debates:  Francisco dos Santos Rodrigues, Jorge de 
Camargo, Paulo Ayres de Camargo, Sérgio Lazzarini, Paschoal Roberto Aranha Napolitano, 
Antonio Guerra, Roberto Luiz Pinto e Silva, José Manssur, José Edmur Vianna Coutinho, 
Paulo Roberto Chaves de Lara, Sérgio Lazzarini, Dulce Arena Avancini, Marcello Moraes 
Barros de Campos, José de Barros, Renato Taglianetti,  Luiz Henrique de Souza Aranha 
Machado.

Foram tomadas as deliberações seguintes:
Art. 6º, §1º:
Rejeitada  por  maioria  de votos  a  emenda  do Conselheiro  Paulo  Ayres  de  Camargo  no 
sentido de que a concessão dos títulos de sócios Beneméritos,  Honorários devesse ser 
acompanhada, além dos pareceres das Comissões de Sindicância e Jurídica,  de provas 
concretas que avaliassem com exatidão os relevantes serviços referidos no inciso I e os 
serviços de excepcional relevância referido no inciso II deste artigo; avaliação esta efetivada 
por intermédio de todas as provas em direito admitidas e previamente apreciadas pelo 
Conselho Deliberativo; com ressalva, nas Disposições Transitórias, aos atuais Presidentes 
do Conselho e da Diretoria, liberando-os das exigências propostas.
Aprovada por expressiva maioria de votos a retirada da emenda do Conselheiro Francisco 
dos Santos Rodrigues, pretendendo que a concessão do título de sócio Benemérito aos ex-
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Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria fosse automática, bem como criando 
um parágrafo incumbindo ao Conselho a comprovação da concessão.
Prejudicada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra pretendendo acrescer ao dispositivo 
que o título de sócio Benemérito só poderia ser concedido a ex-Presidentes da Diretoria e 
do Conselho Deliberativo três anos após o cumprimento integral do seu mandato. Esta 
mesma emenda foi apresentada ao inciso I deste artigo, e aprovada pelo Plenário.
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 6º - ...
 §1º - Os Títulos previstos nos incisos I, II e VI deste artigo serão concedidos pelo Conselho 
Deliberativo, mediante proposta fundamentada da Diretoria ou de cinqüenta Conselheiros, 
no mínimo, sempre acompanhada de parecer da Comissão de Sindicância, Jurídica e, no 
caso do inciso VI, da Comissão de Esportes."

Art. 6º, §2º
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 6º - ...
§2º  -  O atleta,  por  si  ou com o consentimento do pai  ou responsável  se se tratar  de 
civilmente menor de idade, poderá pleitear à Diretoria a concessão do Título de Atleta-
Benemérito com direito, no caso de indeferimento, a recurso ao Conselho Deliberativo no 
prazo de quinze dias."

Art. 6º, §3º
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 6º - ...
§3º - O direito de pleitear o ingresso na categoria de sócio Atleta-Benemérito prescreve um 
ano após sua última participação em competições oficiais representando o Clube."

Art. 6º, §4º
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 6º - ...
§4º - Perderá automaticamente a condição de Atleta Benemérito aquele que, recebido o seu 
Título de honra, vier a participar, direta ou indiretamente, inscrevendo-se em qualquer 
outro clube, de qualquer competição contra o Clube, sendo, inclusive, excluído do quadro 
associativo, salvo se antes tiver pertencido à categoria de Contribuinte, hipótese em que à 
mesma reverterá."

Art. 6º, §5º:
Apreciado no Encontro anterior.

Art. 6º, §6º
Não foi apreciado.

Art. 6º, §7º
Prejudicada a emenda do Conselheiro Jorge de Camargo pretendendo substituir, na parte 
final do parágrafo, a palavra "Individual" por "Familiar", conforme emenda do Conselheiro 
Fernando Spada aprovada por ocasião da primeira discussão.
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 6º - ...
§7º - Ao sócio Veterano que tenha sido possuidor de Título social da classe Familiar, na 
hipótese  do  falecimento  do  cônjuge,  ficam  assegurados  os  mesmos  direitos  que  são 
concedidos aos sócios Contribuintes possuidores de Título da classe Familiar."

Art. 6º, §8º
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Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, com a 
emenda  do  Conselheiro  Jorge  de  Camargo  no  sentido  de  substituir  a  expressão 
"contribuições sociais" pela palavra "anuidades", a saber:
"Art. 6º - ...
§8º - Ocorrendo o falecimento, separação judicial ou divórcio do sócio veterano da classe 
familiar,  ao  cônjuge  fica  assegurado  o  direito  de  continuar  isento  do  pagamento  das 
anuidades e de permanecer na categoria de veteranos, desde que preenchidos os requisitos 
necessários a essa qualificação."

Art. 6º
Decidiu-se  examinar,  quando  da  discussão  do  §2º  do  art.  14,  onde  a  matéria  está 
regulamentada, a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini restringindo as vantagens 
advindas da concessão do título de Atleta Benemérito somente ao agraciado, sem extensão 
desses benefícios aos membros de sua família.

Encontro de 20/8/90
Aberto o Expediente, o Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca solicitando à Diretoria fosse 
estudada a possibilidade de incluir na previsão orçamentária/91 a reforma da pista de 
atletismo, dependência esta de grande freqüência, com a característica de ser totalmente 
gratuita  e  de  acesso  de  sócios  de  todas  as  faixa  etárias.  Outrossim,  solicitou  fosse 
retomada  a  providência  no  sentido  de  que  a  pista  permanecesse  iluminada  até  às 
20h30m/21h, especialmente em face ao estado do piso. A Conselheira Anamaria Andrade 
Damasceno encampou a sugestão do orador, acrescentando sejam reparados também os 
ginásios.  O  Sr.  Presidente  empossou  no  cargo  de  Conselheiro  o  Sr.  Carlos  Gustavo 
Machado Rizzo, Suplente convocado em substituição a Conselheiro licenciado.

Na ordem do dia,  participaram dos  debates:  Renato  Taglianetti,  Francisco  dos  Santos 
Rodrigues, Sérgio Lazzarini, José Paulo de Camargo Mello, Sérgio Lazzarini, Luiz Henrique 
de Souza Aranha Machado, Antonio Guerra, Paulo Roberto Chaves de Lara, José Manssur, 
Berardino  Fanganiello  Santos,  Jorge  de  Camargo,  Pascoal  Roberto  Aranha  Napolitano, 
Pedro Antonio Lousan Badra, José Edmur Vianna Coutinho, José de Barros, Severiano 
Atanes Netto, Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 6º, §6º:
Retirada a emenda do Conselheiro Jorge de Camargo no sentido de substituir a parte final 
deste dispositivo pelos termos:  "Somente em caso de falecimento do sócio Veterano da 
classe Familiar é que será permitida a transferência do cônjuge para a referida classe. 
Noutras hipóteses o cônjuge será transferido para a classe Individual.", sob o argumento 
de ter o proponente apresentado tal emenda na primeira discussão.
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 6º - ...
§6º - Ocorrendo separação judicial ou divórcio do sócio da classe Familiar, cada um dos 
cônjuges poderá requerer a transferência para a categoria de Veteranos, obedecidas as 
exigências do inciso V e do §1º deste artigo, sendo-lhes assegurado o direito de contagem 
do tempo em que o casal contribuiu naquela classe, assim como na Individual. Ocorrendo 
qualquer das hipóteses previstas neste parágrafo, a posse do Título não mais permitirá a 
transferência para a classe Familiar."

Art. 8º, Parágrafo Único:
Rejeitada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Antonio  Guerra 
acrescendo,  pretendendo acrescer,  ao final  deste parágrafo os termos:  "...sob o mesmo 
número de registro."
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Rejeitada por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro Dirceu Bonturi Pereira 
substituindo  a  expressão  "contrair  núpcias..."  pelos  termos  "constituir  família, 
...cumpridos os preceitos constantes do Regimento Interno da Diretoria."
Rejeitada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Luiz  Delfino  de 
Andrade  Cardia  pretendendo  substituir  a  expressão  "contrair  núpcias"  pela  expressão 
"constituir família".
Aprovada por expressiva maioria de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a 
saber:
"Art. 8º - ...
Parágrafo Único - Somente o sócio Individual que pagou jóia ou registrou em seu nome um 
Título social até 09 de janeiro de 1970, se contrair núpcias, poderá passar para a classe 
Familiar."

Encontro de 21/8/90
Na ordem do dia, participaram dos debates: Jorge de Camargo, Sérgio Lazzarini, Antonio 
Guerra,  José  Manssur,  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  Severiano  Atanes  Netto,  Paulo 
Roberto Chaves de Lara, Luiz Henrique de Souza Aranha Machado, Ruy Cardoso de Mello 
Tucunduva, Pascoal Roberto Aranha Napolitano, Francisco Lotufo Filho, Roberto Luiz Pinto 
e Silva (Primeiro Secretário),  Dulce Arena Avancini,  Paulo de Tarso Meinberg,  Marcello 
Moraes Barros de Campos, Mário Lima Cardoso, Anamaria Andrade Damasceno.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 9º, "caput":
Rejeitada a emenda proposta pelo Conselheiro  Jorge de Camargo pela  manutenção da 
redação vigente.
Aprovada por expressiva maioria de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a 
saber:
"Art. 9º - Familiar - Pertence a esta classe o sócio que, na forma do parágrafo único do 
artigo anterior, tiver adquirido e contraído para si e para os membros de sua família os 
direitos e obrigações sociais previstos no Estatuto."

Art. 9º, §1º:
Aprovada por maioria de votos a proposta do Conselheiro Jorge de Camargo no sentido de 
que em havendo teses divergentes e sendo difícil  a votação de emendas sem que antes 
preliminarmente  sejam  discutidas  separadamente,  e  votadas  as  teses,  o  Conselho 
discutisse sobre até que idade o sócio poderia ser admitido como dependente - 21 ou 24 
anos; se a filha solteira seria considerada dependente até casar-se, ou na idade limite - 21 
ou 24 anos;  a fim de que, discutidas e votadas separadamente estas questões,  fossem 
então postas em discussão e votação todas as emendas referentes a esses pontos. Depois 
seriam então discutidas e votadas as demais emendas existentes ao art. 9º - não referentes 
a esses pontos. (Na mesma proposta o Conselheiro reportou-se e apresentou emendas ao 
art. 8º, Parágrafo Único e de criação de um novo §9º ao art. 9º, prejudicadas à vista da 
rejeição  da  inclusão  da  "companheira  ou  companheiro",  na  ficha  do  sócio  da  classe 
Familiar - v. decisão relativa ao art. 8º, parágrafo Único).

Acionada  a  Comissão  prevista  no  item  11  da  Resolução  CD-06/90,  constituída  dos 
Conselheiros  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  Mariângela  Guarianas  Tumani  e  Antonio 
Alberto Foschini, este último nomeado neste Encontro em substituição e especificamente 
para os trabalhos pertinentes ao §1º deste artigo, tendo em vista o impedimento declarado 
pelo Conselheiro Lazzarini, à vista das emendas por este apresentadas.

Foram separadas as teses das emendas dos Conselheiros Dirceu Bonturi Pereira, Fernando 
Silva Xavier (secundada por Eduardo Lobo Fonseca e Marcello Moraes Barros de Campos), 
Jorge de Camargo, Luiz Delfino de Andrade Cardia, Ruy Lansaro Paganini, Sérgio Lazzarini 
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e Pascoal Roberto Aranha Napolitano, da Comissão Especial de Ordenação da Atualização 
Institucional e a redação aprovada na Primeira Discussão, a saber:
1ª Tese:
Até que idade os filhos homens podem ser considerados membros da família:
24 anos ou
21 anos

2ª Tese:
Até quando as filhas podem ser consideradas membros da família:
até casar ou
24 anos ou
21 anos.

Definida a questão do limite para a dependência, será votada a emenda do Conselheiro 
Sérgio Lazzarini adaptada à decisão.

Encontro de 27/8/90
Aberto o Expediente, o Sr. Primeiro Secretário procedeu a leitura de correspondência da 
Diretoria,  dando  conhecimento  que  conforme  entendimentos  mantidos  com  a  Caixa 
Econômica Estadual, para liquidação total da dívida em nome do Clube existente junto 
àquela instituição financeira, ficou estabelecido que a dívida poderá ser paga em cruzados 
novos, e o pagamento programado para dia 10/8/90, oportunidade em que seria requerida 
a liberação da hipoteca do imóvel do Clube dado em garantia por ocasião da contratação do 
empréstimo. Pronunciou-se o Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, propondo voto 
de pesar pelo falecimento do Dr. Clóvis Campos Maia, ex-Conselheiro e ex-integrante da 
Comissão  de  Obras.  (Voto  aprovado).  O  Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho 
propondo a inserção de voto de pronto restabelecimento ao Conselheiro Luiz Delfino de 
Andrade Cardia, que recentemente foi submetido a uma cirurgia. A Mesa associou-se ao 
proposto, salientando que vem acompanhando o processo de recuperação do Conselheiro 
Cardia,  inclusive através de informações do Conselheiro  Carmo Domingos Jatene;  bem 
como que o Conselheiro apresentou pedido de licença por 90 dias. (Voto aprovado). O Dr. 
Renato Taglianetti  manifestou-se acerca de pessoas que pretendiam praticar Esgrima e 
foram  proibidas  porque  não  são  sócios  militantes.  Foi  enviada  correspondência  nesse 
sentido à Diretoria e não houve retorno sobre o assunto. Reportou-se, também, a evento 
cultural  infantil  realizado  no  Auditório  do  CCR,  reclamando  o  não  atendimento  à 
manipulação  dos  aparelhos  elétricos  do  teatro.  Assim,  solicitou  fosse  consultada  a 
Diretoria sobre a distribuição de verba com relação a todos os outros setores de atividades 
do Clube, e o que tem sido feito com respeito a expressões culturais.

Na  ordem  do  dia,  participaram  dos  debates:  Paschoal  Roberto  Aranha  Napolitano, 
Severiano Atanes  Netto,  Marcello  Moraes  Barros  de Campos,  José  Manssur,  Francisco 
Lotufo Filho, Alício Antunes de Oliveira, Renato Taglianetti, Ruy Lansaro Paganini, Antonio 
Guerra,  Ruy Cardoso de Mello  Tucunduva,  Paulo Roberto Chaves de Lara,  Ronoel  São 
Thiago Lopes, Jorge de Camargo, Sérgio Lazzarini.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 9º, §1º:
Aprovada por maioria de votos a 1ª tese, apurada nos termos da proposta do Conselheiro 
Jorge aprovada no Encontro anterior,  e  consistente  na Redação aprovada em Primeira 
Discussão  e  nas  emendas  dos  Conselheiros  Sérgio  Lazzarini,  Luiz  Delfino  de  Andrade 
Cardia e Ruy Lansaro Paganini e da Comissão Especial de Ordenação no sentido de que os 
filhos e tutelados homens possam ser considerados membros da família do sócio da classe 
Familiar até 24 anos de idade. Prejudicada, portanto, a hipótese identificada nas emendas 
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dos Conselheiros Dirceu Bonturi Pereira, Jorge de Camargo e Fernando Silva Xavier, que 
refletiam o limite vigente no Estatuto Social (21 anos).
Aprovada por maioria de votos a 2ª tese,  também apurada nos termos da proposta do 
Conselheiro  Jorge  aprovada  no  Encontro  anterior,  e  consistente  nas  emendas  dos 
Conselheiros Sérgio Lazzarini, Dirceu Bonturi Pereira, Luiz Delfino de Andrade Cardia e 
Redação  aprovada  em  Primeira  Discussão  no  sentido  de  que  as  filhas  e  tuteladas 
permanecerão como dependentes do sócio da classe Familiar enquanto solteiras, refletindo 
a situação hoje vigente. Prejudicadas, portanto, as hipóteses verificadas nas emendas da 
Comissão Especial e do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini, limitando esta dependência a 
24 anos de idade; e dos Conselheiros Jorge de Camargo e Fernando Silva Xavier,  a 21 
anos.
Os limites aprovados serão transportados para a emenda dos Conselheiros Sérgio Lazzarini 
e  Paschoal  Roberto  Aranha Napolitano,  e  submetidos à votação no Encontro  seguinte, 
quando também serão apreciadas as teses não idênticas nas demais emendas ao mesmo 
dispositivo.

Encontro de 28/08/90
Na ordem do dia, participaram dos debates: Jorge de Camargo, Paulo de Tarso Meinberg, 
Celso Hahne, Ruy Lansaro Paganini, Dulce Arena Avancini, Antonio Guerra, Paulo Roberto 
Chaves de Lara, Luiz Concílius Gonçalves Ramos, Sérgio Lazzarini, Roberto Luiz Pinto e 
Silva,  Paulo  César  de  Arruda  Castanho,  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  Giovanni 
Cappellano, Ruy Lansaro Paganini, Severiano Atanes Netto, Antonio Guerra, Mário Lima 
Cardoso, José Manssur.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 9º:
Rejeitada por 45 contra 36 votos a emenda dos Conselheiros Sérgio Lazzarini e Paschoal 
Roberto Aranha Napolitano criando quatro parágrafos neste artigo, assegurando aos filhos, 
enteados  ou  tutelados  que  atingissem  a  idade  de  24  anos,  e  às  filhas,  enteadas  ou 
tuteladas de qualquer idade que viessem a contrair núpcias, dos sócios da classe Familiar 
o  direito  de  continuar  freqüentando  o  Clube  e  passar  à  categoria  de  Contribuintes, 
mediante o pagamento de uma taxa especial, independentemente das contribuições sociais 
ordinárias; taxa cujo montante integral seria vinculado ao Fundo Especial estabelecido no 
art. 143, I; direito este intransferível e extinto, automaticamente, com a aquisição de título, 
saída ou falecimento do sócio.
Por conseqüência, prejudicada a emenda do Conselheiro Achiles Roberto Miglioli criando 
um artigo,  nas  Disposições  Transitórias,  retroagindo  os  direitos  aos  dependentes  que 
tivessem perdido tal condição nos últimos cinco anos.

Aprovada por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini 
excluindo do rol dos dependentes os enteados e as enteadas, conforme constava da redação 
proposta no Projeto de Alteração, aprovada em Primeira Discussão.
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Antonio Guerra excetuando 
os filhos e tutelados comprovadamente deficientes ou incapacitados, para os quais não 
haverá limite etário de dependência.
A redação sugerida ao §1º, após as decisões tomadas é, a seguinte:
"Art. 9º - ...
§1º - São considerados membros da família desta classe, para os efeitos deste artigo: o 
cônjuge, as filhas e as tuteladas enquanto solteiras, e os filhos e os tutelados até atingirem 
a idade de 24 anos, exceto se estes filhos e tutelados forem comprovadamente deficientes 
ou incapacitados, caso em que não prevalecerá o limite de idade."

Aprovada  a  proposta  do  Sr.  Presidente  no  sentido  de  que  a  emenda  do  Conselheiro 
Gesualdo Di Nieri propondo a criação de um novo parágrafo no art. 9º estabelecendo a 
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obrigação do sócio da classe Familiar comunicar o casamento das suas filhas e tuteladas, 
seja discutida e votada quando da apreciação do art.  33, VII  e seguintes do Projeto de 
Alteração.

Os Encontros desta reunião deverão prosseguir dias 3 e 4/9/90, tendo em conta que o 
prazo estabelecido na Resolução 6/90 expirou em 28/8.

Encontro de 3/9/90
Aberto  o  Expediente,  manifestaram-se:  o  Conselheiro  Edgard  Ozon,  propondo  voto  de 
louvor ao Dr. Pedro Geretto, Diretor Cultural, pelo alto nível dos eventos que vêm sendo 
realizados  no  Clube,  destacando  o  "Vídeo  Classic",  estendendo  o  voto  ao  mestre  de 
cerimonia Abrão, da Almaden (promoção). Voto aprovado. O Sr.  Primeiro Secretário leu 
telegrama enviado pelo Sr. Presidente da República, Fernando Collor de Mello, por meio do 
qual este agradece gentil convite para participar de jogo na cancha das Sempre Vivas e 
congratula-se  com a  vibrante  equipe.  Em  seguida,  leu  carta-denúncia  do  Conselheiro 
Oswaldo Leão, reportando-se a incidente ocorrido no Salão de Festas do Clube e do qual 
não teve qualquer envolvimento,  bem como solicitando a abertura de sindicância para 
apuração dos efetivos responsáveis pelo feito. O Conselheiro Olavo D'Elia propôs voto de 
pesar pelo falecimento do associado Paulo Roberto Vieira, filho da Sra. Sandra Hebe Lima 
De Vecchi. Voto aprovado.

Durante as discussões, manifestaram-se, pela ordem de inscrição, os Srs. Conselheiros: 
Francisco dos Santos Rodrigues, Marcello Moraes Barros de Campos, Jorge de Camargo, 
Mário  Lima Cardoso,  Paulo  Ayres  de  Camargo,  Antonio  Guerra,  Berardino Fanganiello 
Santos,  Luiz  Henrique de Souza Aranha Machado,  Manoel  Morales Filho, Ruy Lansaro 
Paganini, José Edmur Vianna Coutinho, Paulo de Tarso Meinberg, Antonio César Prado 
Paganini,  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva,  Sérgio  Lazzarini,  José  Roberto  Carneiro  Novaes 
Júnior, José Manssur, Adalberto Luiz Federighi, José Paulo de Camargo Mello e José de 
Barros.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 9º, §2º:
Rejeitada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Antonio  Guerra 
pretendendo  dar  ao  sócio  da  classe  Familiar  o  direito  de  incluir  na  sua  ficha  social, 
também, o cônjuge.
Rejeitada por 40 contra 36 votos a emenda conjunta dos Conselheiros Marcello Moraes 
Barros de Campos e Pedro Paulo de Rezende Porto no sentido de que a possibilidade do 
sócio incluir o pai, a mãe, o sogro ou a sogra na sua ficha social, desde que sejam viúvos, 
separados  judicialmente  ou  divorciados,  mediante  prova  de  que  estes  são  seus 
dependentes, tenham no mínimo 60 anos de idade e paguem as contribuições fixadas no 
Orçamento do Clube.
Aprovada por expressiva maioria de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, com 
a  emenda  do Conselheiro  Paulo  Ayres  de  Camargo  aditando,  ao  final  do  parágrafo,  a 
expressão "sujeitando o infrator a reembolsar o Clube por eventuais prejuízos causados 
pela omissão".
Fica assim redigido este parágrafo, após estas decisões:
"Art. 9º - ...
§2º - O sócio da classe Familiar poderá requerer à Diretoria a inclusão do pai ou da mãe, 
do sogro ou da sogra, na sua ficha social, desde que sejam viúvos, separados judicialmente 
ou divorciados, os quais pagarão a contribuição social fixada no Orçamento, desde que 
prove que são seus dependentes e enquanto perdurar essa situação. A Diretoria poderá 
averiguar,  a qualquer momento, se essas condições perduram, ou não, podendo, nesta 
última  hipótese,  cancelar  a  inclusão,  sujeitando  o  infrator  a  reembolsar  o  Clube  por 
eventuais prejuízos causados pela omissão."
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Art. 9º, §3º
Rejeitada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Antonio  Guerra 
acrescendo ao dispositivo a expressão "...Individual se possuidor de Título...".
Rejeitada por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca 
dando  ao  parágrafo  nova  redação,  abrangendo  os  §§3º  a  9º  do  Projeto  de  Alteração, 
pretendendo consolidar e simplificar as alterações propostas.
Aprovada  a  redação  proposta  no  Projeto  de  Alteração,  ficando  prejudicado  o  termo 
"enteados" conforme deliberação anterior.

A redação aprovada é a seguinte:
"Art. 9º - ...
§3º - Na hipótese de separação judicial ou divórcio do sócio da classe Familiar, o cônjuge a 
quem competir a guarda dos filhos permanecerá nessa classe, devendo o outro passar para 
a Individual, vedada a inclusão na ficha social de ambos de outros filhos, tutelados ou de 
novo cônjuge."

Art. 9º, §4º
Rejeitada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra pretendendo substituir neste parágrafo 
a expressão "ambos permanecerão" pela expressão "um permanecerá".
Aprovada a  redação  proposta  no  Projeto  de  Alteração,  prejudicado o  termo "enteados" 
conforme decisão anterior, ficando este dispositivo assim redigido:
"Art. 9º - ...
§4º - Competindo aos dois a guarda dos filhos, ambos permanecerão na classe Familiar, 
sujeitos às limitações, quanto aos filhos de novo casamento e novos cônjuges, ao disposto 
no §3º deste artigo."

Art. 9º, §5º
Rejeitada a redação proposta no Projeto de Alteração, ficando mantida, portanto, a decisão 
tomada em primeira discussão.
Rejeitada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra restabelecendo a redação proposta no 
Projeto de Alteração e não acolhida na primeira discussão, aditando a necessidade do filho 
do sócio  possuir  Título  para  continuar  no quadro  social,  e  sob a  responsabilidade  de 
terceiro (guarda).
Rejeitada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Antonio  Guerra 
substituindo, na redação consolidada após a primeira discussão, a expressão "...a quem for 
adjudicado judicialmente." pela expressão "...que o tiver registrado em seu nome no Clube."
Aprovada por unanimidade de votos a redação aprovada em primeira discussão, a saber:
"Art. 9º - ...
§5º  -  O Título social  possuído pelo casal  ficará com o cônjuge a quem for  adjudicado 
judicialmente."

Art. 9º, §6º
Rejeitada  a  emenda  do  Conselheiro  Antonio  Guerra  pretendendo  aditar,  ao  final  do 
dispositivo, a expressão "anterior a 1970, registrado no Clube em seu nome."
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 9º - ...
§6º - Se o cônjuge a quem competir a guarda dos filhos deixar de pertencer ao quadro 
social, nele permanecendo o outro, este poderá retornar à classe Familiar, desde que os 
filhos menores continuem sócios e ele possuidor de Título social."

Art. 9º, §7º
Rejeitada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra no sentido de adicionar, ao final do 
parágrafo, a expressão "..., se possuidores de Título."
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Aprovada por votação unânime a redação acolhida em primeira discussão, qual seja:
"Art. 9º - ...
§7º - Não havendo filhos, os cônjuges serão, automaticamente, transferidos para a classe 
Individual."

Art. 9º, §8º
Aprovada por votação unânime a redação acolhida em primeira discussão, qual seja:
"Art. 9º - ...
§8º - O direito de transferir-se para a classe Familiar só poderá ser exercido uma vez por 
qualquer dos cônjuges, salvo no caso de viuvez."

Encontro de 4/9/90
Aberto  o  Expediente,  o  Sr.  Olavo  D`Elia  julgou  simpático  que  se  propusesse  voto  de 
congratulação com a Associação Brasileira "A Hebraica" de São Paulo, que no dia 16/9/90 
estará comemorando seu ano novo. 
Na ordem do dia,  participaram dos debates:  Antonio Guerra,  Jorge de Camargo, Paulo 
Ayres de Camargo, Marcello Moraes Barros de Campos, José Edmur Vianna Coutinho, Ruy 
Lansaro Paganini, Roberto Luiz Pinto e Silva, Edgard Ozon, Mário Lima Cardoso, Renato 
Taglianetti, Paulo Roberto Chaves de Lara, Dulce Arena Avancini.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 10:
Rejeitada a proposta do Projeto de Alteração no sentido de suprimir este artigo.
Prejudicada a emenda do Conselheiro Paulo Ayres de Camargo, pretendendo modificar a 
redação  aprovada  em  primeira  discussão,  dando  aos  incisos  deste  artigo  a  seguinte 
redação: "I - Infantil - de mais de dez até quinze anos; II - Juvenil - de mais de quinze até 
quinze anos; III - Aspirante - de mais de dezoito até vinte e um anos.".
Aprovada a emenda conjunta dos Conselheiros Marcello Moraes Barros de Campos e Pedro 
Paulo  de  Rezende  Porto,  dando  nova  redação  ao  inciso  I,  renumerando-se  os  incisos 
seguintes, a saber:
"Art. 10 - ...
I - Filho Menor - até nove anos;
II - Infantil- de 10 até 14 anos;
III - Juvenil - de 15 até 17 anos;
IV - Aspirante - de 18 até 20 anos."

Art. 11
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira  discussão,  com a 
emenda aditiva do Conselheiro Antonio Guerra excetuando os dependentes deficientes e 
excepcionais do sócio da classe Familiar da obrigatoriedade de adquirir título social para 
continuar no quadro social ao completarem 24 anos de idade.
Para este caso, foi acionada a Comissão constituída nos termos do item 11 da Resolução 
6/90, que apresentou emenda saneadora assim redigida:
"Art. 11 - Os filhos e tutelados dos sócios da classe Familiar, que nasceram ou ingressaram 
no Clube após a data de entrada em vigor do Estatuto de 1960, ao completarem vinte e um 
anos de idade, serão transferidos para a classe Individual, devendo ao completarem 24 
anos de idade, necessariamente adquirir um Título para permanecerem no quadro social, 
salvo os deficientes e excepcionais."

Art. 12
Rejeitada a redação proposta no Projeto de Alteração.
Aprovada  a  emenda  do  Conselheiro  Edgard  Ozon  obrigando  o  sócio  a  comprovar 
anualmente o estado civil de seus dependentes de ambos os sexos, prejudicado o termo 
"enteados" conforme decisão anterior, ficando este artigo assim redigido:
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"Art.  12 - Os filhos e tutelados, de ambos os sexos, dos sócios da classe Familiar, que 
convolarem núpcias antes de completar 24 anos de idade, comprovado anualmente seu 
estado civil de solteiro ou solteira ou quando a Diretoria solicitar, serão transferidos para a 
classe Individual, devendo necessariamente adquirir um Título para permanecer no quadro 
social."

Art. 13
Prejudicada a emenda do Conselheiro Jorge de Camargo pela manutenção do limite de 21 
anos para dependência dos filhos do sócio da classe Familiar, em razão de decisão anterior 
do Conselho com respeito a este aspecto (24 anos).
Aprovada por maioria de votos a emenda do Conselheiro Antonio Guerra, acrescendo a 
necessidade dos dependentes deficientes e excepcionais adquirirem título para permanecer 
no quadro social após contraírem núpcias.
Este artigo passa a ter a seguinte redação:
"Art. 13 - As filhas e as tuteladas, inclusive as deficientes e excepcionais, do sócio da classe 
Familiar  ao  completarem  vinte  e  um anos  de  idade  serão  transferidas  para  a  classe 
Individual;  ao  contraírem  núpcias  deverão,  necessariamente,  possuir  Título  para 
permanecerem no quadro social."

Prejudicada a emenda do Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia criando um novo 
artigo de número 13, com a renumeração dos seguintes, regulamentando a situação da 
companheira  equiparada  à  esposa;  prejuízo  este  em  virtude  de  decisão  anterior  do 
Conselho sobre essa situação.

Art. 14, caput
Prejudicada  a  emenda  do  Conselheiro  Luiz  Delfino  de  Andrade  Cardia  dando  à 
companheira o mesmo direito do cônjuge supérstite estipulado neste dispositivo, em razão 
de decisão anterior do Conselho.
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art.  14 -  Falecendo o sócio da classe Familiar,  o  cônjuge superstite  terá o direito  de 
continuar como sócio, mesmo que o Título não lhe caiba na partilha.

Art. 14, §1º
Prejudicada a emenda do Conselheiro Jorge de Camargo pretendendo excluir, depois da 
expressão "seu representante legal" as demais palavras do texto deste dispositivo, conforme 
decisão anterior do Conselho.
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
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"Art. 14 - ...
 §1º - Se o sócio falecido era viúvo,  separado judicialmente ou divorciado, esse direito 
persistirá  para  os  membros  da  família  inscritos  na  ficha  social  do  "de  cujus",  sob  a 
responsabilidade de seu representante legal.

Art. 14, §2º
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 14 - ...
§2º -  Será assegurado, aos filhos menores de sócio da classe Familiar,  a faculdade de 
freqüentar o Clube nos termos do Estatuto, até que se tornem sócios na conformidade do 
disposto nos artigos 11, 12 e 13, desde que seu representante legal, dentro de noventa dias 
após  a  sua  nomeação,  se  comprometa,  por  escrito,  a  cumprir  todas  as  obrigações 
estatutárias  de  sócio  da  classe  Familiar.  Esse  prazo  poderá  ser  excepcionalmente 
prorrogado, se ocorrerem razões justificáveis, a critério da Diretoria."

Art. 16, caput
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, qual seja:
"Art.  16  -  Os  sócios  se  obrigam,  por  si,  pelos  membros  de  sua  família  e  por  seus 
dependentes ao pagamento das contribuições sociais com acréscimos e descontos fixados 
no orçamento do Clube, taxas, multas e outras contribuições também estabelecidas pelo 
Conselho Deliberativo, por iniciativa da Diretoria e na forma de pagamento que por esta for 
determinada."

Art. 16, §1º
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto de Alteração, a saber:
"Art. 16 - ...
§1º  -  O sócio Contribuinte  possuidor de Título,  que se  desligar,  ou for  desligado,  por 
qualquer  motivo,  do  quadro  social,  somente  se  desobrigará  do  pagamento  das 
contribuições sociais por ocasião do registro da alienação do Título, atendido o disposto 
nos incisos I a IV do artigo 19."

Aprovada  a  proposta  subscrita  por  38  Conselheiros,  encabeçada  pelo  Conselheiro 
Francisco  Eduardo  Camargo  de  Abreu  no  sentido  de  que  os  trabalhos  das  reuniões 
plenárias  fossem  interrompidos  dias  10,  11,  17  e  18/9/90,  e  retomados  em  24  de 
setembro, com a observação do Sr.  Presidente no sentido de que no dia marcado para 
retorno será realizada reunião extraordinária para apreciação de processos disciplinares 
pendentes, e no dia seguinte, ou seja, 25/9, dar-se-á prosseguimento aos Encontros da 
350ª Reunião, em Sessão Permanente.

Encontro de 25/9/90
Aberto  o  Expediente,  pronunciaram-se  os  Srs.  Conselheiros:  Dulce  Arena  Avancini, 
reportando-se ao funcionamento do restaurante do Salão de Festas, tecendo considerações 
e reclamações a respeito dos serviços que vêm sendo prestados nos bares, restaurantes e 
lanchonetes  do  Clube.  O  Dr.  Antonio  Guerra,  referindo-se  e  esclarecendo  sobre  carta 
enviada pela Diretoria comunicando o desbloqueio concedido ao Clube com relação aos 
cruzados novos retidos à ordem do Banco Central. No mesmo sentido, manifestou-se o Dr. 
Francisco  de  Paula  Boragina,  dizendo  que  o  dinheiro,  uma  vez  liberado,  deverá  ser 
devolvido aos sócios conforme deliberação anterior, para o quê sugeriu à Diretoria fosse 
divulgada  a  medida.  O  Diretor  de  Serviços  Jurídicos,  Dr.  Vicente  Renato  Paolillo, 
devidamente autorizado, prestou esclarecimentos mais amplos acerca da liberação supra. 
O Sr.  Primeiro  Secretário  leu carta-denúncia  do Conselheiro  Leon Majer,  solicitando a 
abertura  de  sindicância  visando  a  apuração  dos  responsáveis  por  ocorrências 
desagradáveis que vêm acontecendo no restaurante do Salão de Festas em que, sem sê-lo, 
consta como envolvido.
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Na ordem do dia,  pronunciaram-se,  conforme inscritos,  os Srs.  Conselheiros:  Marcello 
Moraes  Barros  de  Campos,  Antonio  Guerra,  Jorge  de  Camargo,  Francisco  dos  Santos 
Rodrigues, José Edmur Vianna Coutinho, Ruy Lansaro Paganini, Paulo Ayres de Camargo, 
Dulce Arena Avancini, Olavo D'Elia, Roberto Luiz Pinto e Silva, Paulo César de Arruda 
Castanho e Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva.

Foram tomadas as deliberações seguintes:
Art. 16, §2º:
Prejudicada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra no sentido de que os que vierem a 
ser  sócios  Beneméritos,  Atletas  Beneméritos  e  Veteranos  não  mais  possam  gozar  da 
isenção do pagamento das anuidades prevista neste dispositivo.
Aprovada a retirada da emenda do Conselheiro Marcello Moraes Barros de Campos e Pedro 
Paulo de Rezende Porto substituindo a palavra "anuidades" pela expressão "contribuições 
sociais", à vista de decisão tomada no encontro de 7/8/90.
Aprovada a retirada da emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini no sentido de que a 
benemerência e as vantagens advindas da concessão do título de Atleta Benemérito se 
restrinja apenas ao agraciado, sem extensão dos benefícios aos membros de sua família.
Rejeitada  a  emenda  do  Conselheiro  Eduardo  Lobo  Fonseca  restringindo  aos  sócios 
Honorários e Remidos o direito de isenção do pagamento das contribuições sociais.
Rejeitada a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini isentando os sócios Beneméritos, 
Honorários, Remidos, Veteranos e Atletas Beneméritos do pagamento das anuidades, mas 
obrigando-os ao pagamento das demais taxas fixadas no orçamento anual do Clube.
Aprovada a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 16 - ...
§2º - Os sócios Beneméritos, Honorários, Remidos, Atletas Beneméritos e Veteranos estão 
isentos de pagamento  das anuidades e,  se  pertencentes  à  classe  Familiar,  este  direito 
estende-se apenas aos respectivos cônjuges."

Art. 16:
Rejeitada a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini criando um quarto parágrafo 
neste artigo, pretendendo que em casos de crises financeiras que possam atingir o Clube, 
ficassem os sócios Beneméritos,  Veteranos, Remidos,  Honorários e Atletas Beneméritos 
obrigados ao pagamento das contribuições sociais estipuladas pela Diretoria e aprovadas 
pelo Conselho, por tempo determinado e prorrogado se necessário.

Art. 16, §3º:
Aprovada  a  retirada  da  emenda  apresentada  pela  Comissão  Especial,  insistindo  na 
supressão deste parágrafo.
Aprovada  a  retirada  da  emenda  do  Conselheiro  Paulo  Ayres  de  Camargo  dando  nova 
redação aos incisos I e II.
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 16 - ...
§3º - Os sócios da classe Individual, admitidos a partir da reforma estatutária de 1970, 
menores de 18 anos de idade, desde que os genitores ou seu representante legal sejam 
igualmente, sócios da mesma classe, ficarão enquadrados, para efeito de contribuição, nos 
seguintes grupos:
I - Mirim- de zero a nove anos;
II - Júnior - de dez até dezessete anos."

Art. 17, caput:
Rejeitada a emenda da Conselheira Dulce Arena Avancini alterando de 24 meses para 5 
anos seguidos ou intercalados, o prazo máximo de licenciamento do sócio.
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Rejeitada a emenda dos Conselheiros Marcello Moraes Barros de Campos e Pedro Paulo de 
Rezende Porto pela supressão do artigo 17 e seus parágrafos.
Aprovada por expressiva maioria de votos a redação acolhida na primeira discussão, a 
saber:
"Art. 17 - Poderá o sócio requerer o desconto de 50% (cinqüenta por cento) no pagamento 
das anuidades, pelo prazo mínimo de 9 (nove) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses, em 
hipótese de ausência da Capital."

Art. 17, §1º:
Aprovada a retirada da emenda da Conselheira Dulce Arena Avancini estabelecendo que a 
regalia prevista neste artigo será concedida mediante a comprovação de que a ausência 
impedirá a freqüência ao Clube.
Aprovada por expressiva maioria de votos a redação acolhida na primeira discussão, a 
saber:
"Art. 17 - ...
§1º - A regalia prevista neste artigo será concedida quando ficar provado que a ausência 
impedirá  a  freqüência  ao  Clube,  e  só  poderá  ser  gozada  uma  única  vez,  mediante 
pagamento antecipado."

Art. 17, §2º:
Aprovada por expressiva maioria de votos a redação acolhida na primeira discussão, a 
saber:
"Art. 17 - ...
§2º - Em se tratando de sócio da classe Familiar, os membros da família e dependentes 
poderão freqüentar o Clube no período a que se refere este artigo, desde que continuem 
pagando regularmente suas contribuições sociais."

Seção II:
Rejeitada a emenda dos Conselheiros Marcello Moraes Barros de Campos e Pedro Paulo de 
Rezende Porto criando um artigo nesta seção estabelecendo que, no caso de falecimento do 
sócio da classe Individual possuidor de título, o espólio ou os herdeiros, conforme o caso, 
responderão pelo pagamento das contribuições sociais até a efetiva transferência do título.

Encontro de 1º/10/90
Aberto o Expediente, o Sr. Presidente explicou que em virtude da antecipação do feriado de 
12/10 para 8/10, os encontros seriam retomados dia 9 de outubro. O Conselheiro Ivo 
Kesselring Carotini, como Presidente da Comissão de Esportes justificou sua ausência nos 
últimos encontros em decorrência de estar em plena campanha política.  O Conselheiro 
Pedro Antonio Lousan Badra pronunciou-se pedindo atenção na apreciação da situação 
dos filhos de sócios da classe Individual que completem 3 anos de idade, com vistas à 
necessidade de aquisição de título.

Na ordem do dia,  participaram das discussões os Conselheiros:  Antonio Guerra,  Paulo 
Ayres de Camargo, José Edmur Vianna Coutinho, José Manssur, Francisco dos Santos 
Rodrigues, Pascoal Roberto Aranha Napolitano, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, Sérgio 
Lazzarini, Jorge de Camargo, Paulo Roberto Chaves de Lara, Pedro Antonio Lousan Badra, 
Antonio César Prado Paganini, Mário Fúlvio da Cunha Del Picchia, Paulo César de Arruda 
Castanho, José de Barros, Edgard Ozon, José Roberto Coutinho de Arruda, Dulce Arena 
Avancini, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 19, I:
Aprovada a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 19 - A Diretoria procederá à venda do Título nos seguintes casos:
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I - Quando o receber por doação ou dação em pagamento;"

Art. 19, II:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Paulo Ayres de Camargo 
dando  nova  redação  a  este  dispositivo  unificando-o  com o  inciso  IV  que passa  a  ser 
eliminado. A redação aprovada é a seguinte:
"Art. 19 - ...
II - quando o possuidor de Título for eliminado, excluído ou desligado do quadro social e 
não o alienar em 90 (noventa) dias;"

Art. 19, §1º
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  redação  acolhida  na  primeira  discussão, 
suprimindo-se a referência ao inciso IV, conforme decisão anterior, ficando este dispositivo 
com a seguinte redação:
"Art. 19 - ...
§1º - Nas hipóteses previstas no inciso II deste artigo, o prazo de 90 (noventa) dias contar-
se-á da data em que não caiba mais recurso."

Art. 19, §2º:
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  redação  acolhida  na  primeira  discussão, 
suprimindo-se a referência ao inciso IV, conforme decisão anterior, ficando este dispositivo 
assim redigido:
"Art. 19 - ...
§2º - Nas hipóteses previstas nos incisos II e III deste artigo, o sócio terá direito a receber a 
importância que se apurar na venda de seu Título, depois de deduzidas todas as despesas 
decorrentes da transação e os débitos que tenha para com o Clube."

Art. 20 e alíneas:
Prejudicada a emenda do Conselheiro Francisco dos Santos Rodrigues dando nova redação 
aos incisos "a" a "c" e renumerando os incisos "d" e seguintes, conforme decisão anterior 
com relação à rejeição da emenda apresentada pelo Conselheiro Sérgio Lazzarini ao art. 9º.
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, ficando 
prejudicada  a  palavra  "enteados"  constantes  das  alíneas  "a"  e  "b"  conforme  decisão 
anterior, passando este artigo a ter a seguinte redação:
"Art. 20 - A venda de Títulos, pela Diretoria, obedecerá à seguinte ordem de prioridade, 
uma classe excluindo a outra:
a) descendentes e tutelados de sócios da classe familiar que completem 24 anos de idade 
no ano da aquisição;
b) descendentes e tutelados de sócios de qualquer classe, com qualquer idade;
c) ..."

Art. 20, Parágrafo Único:
Aprovada a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 20 - ...
Parágrafo Único - As condições de venda serão fixadas pela Diretoria, após aprovação dos 
critérios pelo Conselho Deliberativo."

Art. 21, caput:
Rejeitada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra no sentido de suprimir a expressão 
"chefe da família",  ficando mantida, por unanimidade de votos,  a redação aprovada na 
primeira discussão, a saber:
"Art. 21 - Quando o chefe da família ou responsável, deixar de ser sócio do Clube, neste 
permanecendo seus filhos menores, possuidores de Título, deverá ser firmado termo de 
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compromisso  por  representante  que  assumir  a  responsabilidade  decorrente  dessa 
situação."

Art. 21, Parágrafo Único:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 21 - ...
Parágrafo  Único  -  Esses  menores  serão  obrigatoriamente  transferidos  para  a  classe 
Individual, para efeito de pagamento das contribuições sociais."

Art. 22:
Aprovada a emenda do Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca dando nova redação a este 
artigo,  ficando prejudicada a aprovada na primeira Discussão. A redação aprovada é a 
seguinte:
"Art. 22 - A alienação do título social importa na renúncia automática da qualidade de 
sócio, exceto se este pertencer à categoria de Veteranos."

Art. 23:
Por proposta do Conselheiro José Manssur e em face da emenda do Conselheiro Antonio 
Guerra alertando acerca do caso de casamento entre sócios da classe familiar possuidores 
de título social, foi acionada a Comissão mencionada no item 11 da Resolução 6/90, para 
apresentar emenda saneadora a ser apreciada no encontro seguinte.

Art. 24, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  24  -  A  validade  da  alienação  do  Título  dependerá  do  pagamento  da  taxa  de 
transferência e do registro, a que se referem os artigos 25 e 26, bem assim do pagamento 
das contribuições sociais devidas na forma prevista nos artigos 16 e 17 do Estatuto."

Art. 24, Parágrafo Único:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 24 - ...
Parágrafo Único - A responsabilidade do alienante pelas contribuições sociais só cessará no 
momento da efetivação do registro do Título na forma dos artigos 25 e 26."

Art. 25, caput e §§, do Estatuto vigente (suprimidos na primeira discussão):
Aprovada por unanimidade de votos a supressão destes dispositivos,  confirmando-se a 
decisão tomada na primeira discussão.

Art. 26, do Estatuto vigente (suprimido na primeira discussão):
Aprovada por unanimidade de votos a supressão deste artigo, ficando confirmada a decisão 
tomada na primeira discussão.

Art. 25, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 25 - Em toda transferência de Título, por ato "inter vivos" ou por sucessão "causa 
mortis", será cobrada pelo Clube uma taxa cujos valores e forma de pagamento, conforme a 
causa determinante, serão fixados pelo Conselho Deliberativo, por proposta da Diretoria."

Art. 25, §1º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:

` "Art. 25 - ...
§1º  -  Na  transmissão  "causa  mortis",  se  o  Título  couber  ao  cônjuge  supérstite,  a 
transferência se fará independentemente do pagamento da taxa."
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Art.  27,  §§2º  e  3º  do  Estatuto  vigente  (art.  25  da  consolidação após  a  primeira 
discussão):
Aprovada por unanimidade de votos a supressão deste parágrafo, ficando confirmada a 
decisão tomada na primeira discussão.

Art. 25, §3º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 25 - ...
§3º - O atraso no pagamento de qualquer prestação de aquisição do Título ou da taxa de 
transferência  acarretará  o  vencimento  antecipado  de  toda  a  dívida,  que  deverá  ser 
liquidada no prazo de 30 (trinta)  dias a contar da data da constituição do devedor em 
mora, sob pena de ser o possuidor excluído do quadro social e o seu Título oferecido à 
venda na forma e condições dos artigos 19 e 20, obedecido o disposto no parágrafo único 
do artigo 21A constituição em mora se fará na forma do artigo 45 e seus parágrafos."

Art. 25, §4º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 25 - ...
§4º - A transferência será efetivada mediante termo lavrado no livro de registro competente.

Art. 26:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 26 - O Clube manterá atualizado o "Livro de Registro de Transferências de Títulos 
Sociais"  para  obrigatória  inscrição  dos  respectivos  nomes,  das  transferências,  que 
ocorrerem  e  outras  anotações,  bem  como,  quanto  a  Título  adquirido  por  menor,  da 
averbação do termo de autorização assinado pelo pai ou responsável."

Parágrafo  Único,  do art.  28,  do Estatuto vigente  (art.  26  da consolidação após a 
primeira discussão):
Aprovada por unanimidade de votos a supressão deste dispositivo, confirmando a decisão 
tomada na primeira discussão.

Art. 27:
Decidiu-se  pela  apreciação  deste  artigo  juntamente  com  a  emenda  saneadora  a  ser 
apresentada  no encontro  seguinte  pela  Comissão nomeada nos  termos  do item 11 da 
Resolução 6/90, ao art. 23, em face de eventual alteração deste dispositivo em função da 
redação a ser proposta.

Art. 28, caput:
Rejeitada a emenda do Conselheiro José de Barros pretendendo que o candidato a sócio 
seja admitido no Clube somente na classe Individual.
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida em primeira discussão, qual seja:
"Art. 28 - Somente poderá ingressar no quadro social o candidato que for proposto por 
quatro sócios maiores de idade, admitidos há, pelo menos, cinco anos, quites com o Clube, 
satisfazendo os seguintes requisitos:"

Art. 28, I:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida em primeira discussão, qual seja:
"Art. 28 - ...
I - Gozar de bom conceito social e idoneidade moral;"
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Art. 28, II:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida em primeira discussão, qual seja:
"Art. 28 - ...
II - não exercer ou não ter exercido atividade ilícita, apresentando os documentos que lhe 
forem exigidos;"

Art. 28, III:
Rejeitada  a  emenda  do  Conselheiro  Antonio  Guerra  supressiva  da  expressão  " 
apresentando atestado médico".
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida em primeira discussão, qual seja:
"Art. 28 - ...
III  -  não  ser  portador  de  moléstia  infecto-contagiosa,  repugnante  ou  neuro-psiquica 
incompatível com a boa convivência social, apresentando atestado médico;"

Art. 28, V:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida em primeira discussão, qual seja:
"Art. 28 - ...
V  -  apresentar,  sendo  menor,  termo  de  responsabilidade  firmado  pelo  pai  ou  seu 
representante;"

Art. 28, VI:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida em primeira discussão, qual seja:
"Art. 28 - ...
VI - possuir Título, atendidos os requisitos dos artigos 24,25 e 26;"

Art. 28, VII:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida em primeira discussão, qual seja:
"Art. 28 - ...
VII  -  submeter-se  a  entrevista  pessoal  com  a  Comissão  de  Sindicância  que  poderá, 
também, entrevistar os proponentes;"

Art. 28, após VIII:
Prejudicada a emenda do Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia pretendendo criar 
um IX inciso, exigindo que a condição de companheira seja comprovada documentalmente 
além dos requisitos dos incisos I a VIII; conforme decisão anteriormente tomada.

Art. 28, §2º:
Aprovada a emenda aditiva do Conselheiro Edgard Ozon, ficando prejudicada a redação 
acolhida na primeira discussão. Este dispositivo passa a ter a seguinte redação:
"Art. 28 - ...
§2º  -  O  Clube fará  fixar,  em lugares  apropriados  e  em cada portaria  de  entrada  dos 
associados  (5  portarias),  durante  quinze  dias,  extrato  da  proposta  com  fotografia  do 
candidato. Findo esse prazo, a proposta, juntamente com as informações prestadas pelos 
sócios, será encaminhada à Comissão de Sindicância, que dará o seu parecer, dentro do 
prazo máximo de trinta dias."

Art. 28, §3º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 28 - ...
§3º - Acompanhada de parecer da Comissão de Sindicância, a proposta será submetida à 
decisão da Diretoria."

Encontro de 2/10/90
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Durante as discussões, manifestaram-se, pela ordem de inscrição, os Srs. Conselheiros: 
José Edmur Vianna Coutinho, Antonio Guerra,  Manoel Morales Filho, Marcello Moraes 
Barros de Campos, Jorge de Camargo, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, José Paulo de 
Camargo Mello, Ruy Lansaro Paganini, Roberto Luiz Pinto e Silva, Luiz Sérgio Xavier, Paulo 
Ayres de Camargo, Luiz Koji Ohara, Paulo Carvalho da Silva Filho, Dulce Arena Avancini, 
Anamaria  Andrade  Damasceno,  Alexandre  Barradas  de  Oliveira,  Edgard  Ozon  e  José 
Eduardo de Castro Bicudo Tibiriçá.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 23 e Parágrafo Único:
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta pela Comissão criada nos termos 
do item 11 da Resolução 6/90, dando nova redação ao caput do artigo, criando o §1º, e 
transformando o parágrafo Único no §2º, a saber:
"Art. 23 - Não será permitida a inclusão na ficha de sócio da classe Familiar, de quem 
tenha renunciado à qualidade de sócio pela alienação de seu título.
§1º - Respeitadas as restrições estabelecidas neste Estatuto, não se aplica o disposto neste 
artigo na hipótese de casamento com sócio possuidor de título adquirido antes de 9 de 
janeiro de 1970.
§2º - O possuidor do Título instituído pelo Estatuto que o alienar perderá os seus direitos 
sociais, não podendo, portanto, continuar, ou ser reincluido como membro da família ou 
dependente de sócio da classe Familiar."

Art. 27:
Não tendo a Comissão criada nos termos do item 11 da Resolução 6/90 visto relação entre 
o art.  23 e  o  art.  27,  este,  submetido  à  votação com a redação acolhida na primeira 
discussão foi aprovado por unanimidade, a saber:
"Art. 27 - Nenhum sócio poderá ser possuidor de mais de um Título. Na hipótese de o sócio 
adquirir  direito  sobre  outro  Título,  esse  será  obrigatoriamente  transferido,  na  forma 
disciplinada por este Estatuto, salvo quando manifeste por escrito a intenção de conservá-
lo,  em  seu  nome,  com  a  finalidade  expressa  de  transferi-lo  para  futuro  cônjuge, 
descendente ou tutelado, o que será devidamente anotado na sua ficha social. Neste caso, 
o  possuidor  continuará  obrigado  ao  pagamento  das  contribuições,  classe  Individual, 
referentes a este Título."

Art. 29 e Parágrafo Único:
Não foi recebida a emenda do Conselheiro Sérgio Lazzarini dando nova redação ao artigo e 
seu  parágrafo  único,  por  incidir  no  item 2.5.1  da  Resolução  1/90  combinada  com a 
Resolução 6/90.

Art. 30:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 30 - O sócio, cada membro de sua família e cada dependente, quando for o caso, 
receberão carteira de identidade social."

Art. 31, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 31 - O sócio excluído do quadro social por falta de pagamento de contribuições sociais 
poderá  ser  readmitido,  a  juízo  da  Diretoria,  ou  do  Conselho  Deliberativo  em grau  de 
recurso, satisfazendo os seguintes requisitos:
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Art. 31, I:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 31 - ...
I - Pagamento em dobro, do valor do débito calculado até a data da readmissão, tomando-
se por base a mensalidade vigente na data do efetivo pagamento, bem assim as despesas 
havidas com o processo de sua exclusão;"

Art. 31, II:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 31 - ...
II - requerimento da readmissão, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da 
notificação da aplicação da penalidade."

Art. 32:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 32 - A readmissão de sócio eliminado do quadro social somente poderá ser efetivada 
por decisão do Conselho Deliberativo, observado o disposto no inciso I do artigo anterior."

Art. 34, VII:
Aprovada por expressiva maioria de votos a emenda dos Conselheiros Marcello Moraes 
Barros de Campos e Pedro Paulo de Rezende Porto, ficando prejudicadas tanto a redação 
acolhida na primeira discussão, como a emenda do Conselheiro Luiz Delfino de Andrade 
Cardia subscrita pelos Conselheiros Fernando Silva Xavier e Eduardo Lobo Fonseca, dando 
nova redação a este dispositivo. A redação aprovada é a seguinte:
"Art. 34 - ...
VII - recorrer ao Conselho Deliberativo, sem efeito suspensivo, de penalidades impostas 
pela Diretoria ou pelo próprio Conselho Deliberativo;"

Art. 34, §1º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 34 - ...
§1º - A autorização prevista no item VI deste artigo, será individual e concedida após o 
pagamento de taxa correspondente ao dobro da contribuição estabelecida para o sócio da 
classe Familiar."

Art. 36, §2º do Estatuto vigente (art. 34, §2º da consolidação):
Rejeitada  por  unanimidade  de  votos  a  supressão  deste  dispositivo,  ficando  mantida  a 
redação aprovada em primeira discussão, a saber:
"Art. 34 - ...
§2º  -  Os  sócios  Honorários  e  Atletas  Beneméritos  não  possuidores  de  Título  são 
carecedores dos direitos previstos nos itens II, III, IX e X deste artigo."

Art. 34, §3º:
Rejeitada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  emenda  modificativa  do  Conselheiro  Luiz 
Sérgio Xavier, assegurando ao cônjuge do sócio da classe Familiar os direitos previstos nos 
incisos II e III deste artigo, respeitado o disposto no art. 63, I, "b".
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  redação  acolhida  na  primeira  discussão 
prejudicando a proposta no Projeto de Alteração, ficando este dispositivo assim redigido:
"Art. 34 - ...
§3º - Ao cônjuge de sócio da classe Familiar e ao aspirante ficam assegurados os direitos 
previstos nos incisos II e III deste artigo, respeitado o disposto no artigo 65, alínea "b".
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Art. 34, após o §3º:
Rejeitada por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro  Luiz Sérgio Xavier 
criando um §4º neste artigo, pretendendo assegurar aos dependentes do sócio da classe 
Familiar que atendam os requisitos do art. 53, o direito previsto nos incisos II e III deste 
artigo, não sendo assegurado o direito de ser votado, respeitados os termos do art. 63, I, 
"b".

Art. 35, II:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 35 - ...
II  - pagar as contribuições sociais, taxas e outras contribuições estipuladas nos termos 
estatutários;"

Art. 35, IV:
Rejeitada por expressiva maioria de votos a emenda aditiva do Conselheiro Paulo Ayres de 
Camargo pretendendo obrigar o sócio de comunicar a Diretoria, no prazo máximo de 5 dias 
a perda ou extravio da carteira, para as providências necessárias à expedição da segunda 
via.
Aprovada por expressiva maioria de votos a emenda apresentada pelo Conselheiro Luiz Koji 
Ohara  dando  nova  redação  ao  dispositivo,  ficando,  portanto,  prejudicada  a  redação 
acolhida na primeira discussão.
É a seguinte a redação aprovada:
"Art. 35 - ...
IV - apresentar, obrigatoriamente, ao adentar no Clube, a carteira de identidade social e o 
comprovante de quitação das contribuições; bem assim, quando solicitado, o comprovante 
de  pagamento  das  demais  taxas  previstas  no  Estatuto,  Regimentos  Internos  e 
Regulamentos;"

Art. 35, VI:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 35 - ...
VI - indenizar o Clube pelos danos regularmente apurados que eles, seus dependentes, 
membros de sua família ou convidados causarem;"

Art. 35, VII:
Aprovada a retirada da emenda do Conselheiro Gesualdo Di Nieri anteriormente remetida a 
este momento da discussão, no sentido de criar um parágrafo estabelecendo a obrigação do 
sócio da classe Familiar  comunicar o casamento dos membros de sua família  do sexo 
feminino.
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 35 - ...
VII  -  comunicar  obrigatoriamente  à  Diretoria,  por  escrito,  dentro  de  sessenta  dias  da 
ocorrência do fato, a mudança de residência, de estado civil e nascimento de membros da 
família e dependentes;"

Art. 35, XI:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 35 - ...
XI - conhecer, pessoalmente, o candidato cuja entrada no quadro social propuser, sob a 
pena prevista no inciso IV do artigo 39;"
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Art. 35, XII:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 35 - ...
XII - comparecer perante a Comissão de Sindicância para, na qualidade de proponente, ser 
entrevistado com relação às informações que prestou sobre o proposto;"

Art. 35, XIII:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 35 - ...
XIII - entregar, na Secretaria, sua cédula de identidade social, que ficará retida durante o 
período de licença ou suspensão e inutilizada em caso de exclusão, por qualquer motivo, do 
quadro social;"

Art. 35, §1º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 35 - ...
§1º - Além das demais causas previstas no Estatuto, o não cumprimento das obrigações 
previstas no item II deste artigo priva o sócio de ingresso nas dependências do Clube."

Art. 35, §2º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 35 - ...
§2º - Além das demais causas previstas no Estatuto, a falta de indenização de que trata o 
item VI deste artigo priva o sócio de todos os direitos estatutários e sua satisfação não o 
exime da pena em que tenha incorrido."

Art. 39, IV:
Aprovada por unanimidade de votos, que foi submetida à votação embora não tenha sido 
objeto de alteração no Projeto, a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 39 - ...
IV - prestar ou endossar informações inverídicas na hipótese prevista no item XI do artigo 
35 do Estatuto e em outras que lhe forem solicitadas pela Diretoria;"

Art. 39, VI:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 39 - ...
VI - praticar ato condenável  ou ter comportamento inconveniente nas dependências do 
Clube, ou, como representante do Clube, em qualquer local;"

Art. 39, após o inciso VIII:
Aprovada por unanimidade de votos emenda da Conselheira Dulce Arena Avancini, com a 
seguinte redação:
"Art. 39 - ...
IX - praticar qualquer tipo de comércio dentro do Clube, sem autorização da Diretoria."

Art. 39, §3º:
Aprovada por unanimidade de votos, embora não objeto do Projeto de Alteração, a redação 
acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 39 - ...
§3º - A aplicação das penas previstas no artigo 36, salvo a de eliminação, é de competência 
da Diretoria."
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Encontro de 9/10/90
Aberto  o  Expediente,  manifestou-se  o  Conselheiro  Byrd  Bianchi  denunciando  sério 
problema  constatado  na  lanchonete  das  piscinas,  reportando-se  aos  serviços  de 
responsabilidade da Área de Serviços Sociais, pedindo urgentes providências por parte da 
Diretoria.

Durante as discussões, pronunciaram-se acerca da matéria, pela ordem de inscrição, os 
Srs.  Conselheiros:  Jorge  de  Camargo,  Antonio  Guerra,  José  Edmur  Vianna  Coutinho, 
Dulce Arena Avancini, Mário Lima Cardoso, Sérgio Lazzarini, Marcello Moraes Barros de 
Campos e Edgard Ozon.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 40:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 40 - É passível da pena de exclusão o sócio que deixar de pagar as contribuições 
sociais  nos  prazos  fixados  no  Orçamento  ou  quaisquer  outros  débitos,  devendo  ser 
notificado na forma prevista no artigo 45 e seus parágrafos, para saldar a dívida dentro do 
prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da notificação."

Art. 41, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 41 - É passível da pena de eliminação o sócio que:"

Art. 41, incisos I, II, III e IV:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 41 - ...
I - Reincidir em infrações referidas no artigo anterior que, por sua natureza e reiteração, o 
tornem inidoneo para permanecer no Clube, a juízo do Conselho Deliberativo;
II - for condenado por sentença passada em julgado, pela prática de delito infamante;
III  - atentar contra a moralidade social e desportiva ou contra superiores interesses do 
Clube;
IV - deixar, após a notificação, de indenizar o Clube por danos, devidamente apurados, que 
ele ou os membros de sua família causarem;"

Art. 41, V
Rejeitada a emenda do Conselheiro  Luiz  Delfino de Andrade Cardia  excetuando,  neste 
inciso, a aquisição de medicamentos mediante prescrição médica, na forma da lei e dos 
regulamentos.
Rejeitada por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro  Jorge de Camargo 
supressiva deste dispositivo.
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 41 - ...
V  -  ter  em depósito,  preparar,  transportar,  trazer  consigo,  adquirir,  vender,  guardar, 
fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo, 
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica."

Art. 42, §1º do Estatuto vigente:
Prejudicado, conforme decisão anterior (art. 40 da Consolidação).

Art. 43, caput:
Aprovadas  as  emendas  dos  Conselheiros:  Egberto  Maia  Luz,  substituindo,  no  artigo  e 
parágrafos,  a palavra "Inquérito"  pela expressão "processo administrativo disciplinar";  e 
Marcello Moraes Barros de Campos e Pedro Paulo de Rezende Porto estabelecendo que o 
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diretor  que integrar  a comissão deverá presidi-la.  Com estas alterações,  o caput deste 
artigo passa a ficar assim redigido:
"Art.  43 -  A apuração dos fatos  suscetíveis  de acarretar  as penas de suspensão e  de 
eliminação, será feita através de processo administrativo disciplinar, a cargo da comissão 
que se comporá de um membro do Conselho Deliberativo, indicado pelo seu Presidente, um 
membro  da  Diretoria  que  a  presidirá  e  um sócio  com mais  de  cinco  anos  de  Clube, 
designados pela Diretoria, dando-se ao interessado amplo direito de defesa e recurso."

Art. 44, §§1º a 3º do Estatuto vigente:
Aprovada por unanimidade de votos a supressão destes dispositivos acolhida na primeira 
discussão.

Art. 43, §1º:
Aprovada a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 43 - ...
§1º  -  Qualquer  dos  Diretores  mencionados  no  artigo  82  poderá  suspender  o  sócio, 
preventivamente, do exercício dos seus direitos até a conclusão do processo administrativo 
disciplinar, não podendo a medida preventiva exceder a trinta dias."

Art. 43, §2º:
Rejeitada por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro Fernando Silva Xavier 
criando um novo §2º e renumerando o §2º aprovado na primeira discussão, estabelecendo 
que  nos  casos  previstos  no  art.  41 a  medida preventiva  mencionada  §1º  deste  artigo 
poderia ser prorrogada até a reunião do Conselho Deliberativo que no prazo máximo de 90 
dias, deveria decidir sobre a proposta de eliminação do sócio faltoso passível de aplicação 
dessa penalidade.
Com essa rejeição, o §2º do art. 43 (§5º do art. 44 do Estatuto vigente),  passa a ter a 
seguinte redação:
"Art. 43 - ...
§2º - Os pais ou responsáveis legais serão obrigatoriamente notificados da instauração de 
processo administrativo disciplinar contra seus dependentes menores de dezoito anos.

Art. 45, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  45 -  A notificação de que trata  este  Estatuto far-se-á por carta entregue,  contra 
recibo, pelo Clube, pelo correio ou pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, no 
endereço para correspondência constante do cadastro do sócio no Clube."

Art. 45, §3º:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda da Comissão Especial de Ordenação da 
Atualização Institucional, transformando este dispositivo em artigo autônomo, a saber:
"Art.  ...  -  Mediante  requerimento  do  associado,  serão  canceladas  as  penalidades  de 
advertência e de suspensão, desde que transcorridos, respectivamente, dois e cinco anos 
de  sua  efetivação  e  não  tenha  o  infrator  sofrido  outra  punição,  eliminando-se  os 
respectivos registros de seu prontuário."

Art. 48, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art.  48 - Todos os recursos mencionados neste Estatuto poderão ser interpostos,  sem 
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, contados da notificação do ato ou conhecimento 
do fato impugnado."
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Art. 48, §1º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 48 - ...
§1º - Quando o recurso se referir a fato que não tenha sido apreciado na decisão original, 
ou  envolver  matéria  de  interpretação  estatutária,  ou  de  interpretação  da  legislação 
ordinária do país, poderá ter efeito suspensivo da decisão recorrida."

Art. 48, §2º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 48 - ...
§2º - O órgão prolator da decisão recorrida terá um prazo de cinco dias para se manifestar 
sobre  o  disposto  no  parágrafo  1º,  após  o  que  o  efeito  suspensivo  será  concedido 
automaticamente."

Art. 49:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  49  -  Na  apreciação  do  recurso  ordinário,  o  Conselho  Deliberativo  terá  pleno 
conhecimento da matéria, podendo não só confirmar ou reformar a decisão recorrida, total 
ou  parcialmente,  inclusive  convertendo  o  julgamento  em  diligência  para  os  fins  que 
especificar."

Art. 50:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 50 - O direito de recorrer também fica assegurado ao sócio da classe Familiar, quando 
um membro de sua família ou dependente sofrer punição."

Art. 51, IV:
Aprovada por unanimidade de votos a retirada da emenda do Conselheiro Antonio Guerra 
acrescendo a expressão "Conselho Consultivo e".

Art. 52:
Rejeitada por expressiva maioria de votos a emenda do Conselheiro Marcello Moraes Barros 
de Campos diminuindo de 18 para 16 anos de idade o direito a voto.
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  52  -  A  Assembléia  Geral  constituir-se-á  de  sócios,  de  seus  cônjuges  e  demais 
membros de sua família, definidos no §1º do artigo 9º, desde que estejam inscritos no 
quadro social há mais de 1 (um) ano, sejam maiores de 18 anos e se encontrem em dia 
com os pagamentos das contribuições devidas ao Clube, ressalvado o disposto no parágrafo 
2º do artigo 34."

Encontro de 15/10/90
Aberto o Expediente, o Sr. Presidente propôs a observação de um minuto de silêncio como 
homenagem póstuma a Luiz Gonzaga Pinto e Silva Júnior, pai do Sr. Roberto Luiz Pinto e 
Silva,  Primeiro  Secretário  da  Mesa,  sogro  do  Sr.  Ricardo  Coutinho  Carvalhal,  Vice-
Presidente da Comissão de Esportes, sogro do Sr. Carlos Alves D'Amorim, Diretor Adjunto 
do  Boliche,  cunhado  do  Conselheiro  Vitalício  Cláudio  Borba  Vita,  cunhado  do  ex-
Conselheiro  Thyrso  Borba  Vita  e  tio  do  Conselheiro  Adriano  Amaral  Resende.  (Foi 
observado um minuto de silêncio, e consignado voto de profundo pesar). O Conselheiro 
Ricardo Coutinho Carvalhal propôs a inserção de votos de pesar pelos falecimentos do Sr. 
Elias Michel Archie, pai do Sr. Michel Archie, Assessor da seção de Bolão, ex-jogador de 
futebol e tênis; bem como do Sr. Marcos Saião, da seleção principal de Futebol. (Votos 
aprovados).  O  Conselheiro  Byrd  Bianchi  apresentou  abaixo-assinado  contendo  323 
assinaturas  de  sócios  freqüentadores  do  solarium  e  lanchonete  da  piscina,  tecendo 
diversas  reivindicações  para  melhoria  naquelas  dependências,  para  encaminhamento  à 
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Diretoria.  O  Conselheiro  Ronoel  São  Thiago  Lopes  solicitou  à  presidência  da  Mesa 
providências acerca de uma sua proposta apresentada em 1984, de alteração do Estatuto 
para criação de comissões permanentes Social e Cultural. O Conselheiro José de Barros, 
Presidente da Comissão de Veteranos pronunciou-se comunicando que no dia 30/10/90 
será procedida a diplomação de 130 sócios transferidos para a categoria de Veteranos de 
setembro/89  a  setembro/90,  solicitando,  outrossim,  que  os  demais  integrantes  do 
Conselho  prestigiem  o  evento.  O  Conselheiro  Olavo  D'Elia  propôs  voto  de  louvor  às 
professoras  do  Jardim  da  Infância  do  ECP.  (Voto  aprovado)Ratificou  o  voto  de  pesar 
proposto pelo falecimento do Dr. Luiz Gonzaga Pinto e Silva Júnior, pai do Sr. Primeiro 
Secretário.

Durante  as  discussões,  na  ordem  do  dia,  participaram  dos  debates,  pela  ordem  de 
inscrição, os Srs. Conselheiros: José Edmur Vianna Coutinho, Jorge de Camargo, Antonio 
Guerra, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, José Manssur, Byrd Bianchi, Eduardo Lobo 
Fonseca, Luiz Sérgio Xavier, José Roberto Coutinho de Arruda, Paulo de Tarso Meinberg, 
Mário Lima Cardoso,  Olavo D'Elia,  Marcello Moraes Barros de Campos,  José Paulo de 
Camargo Mello.

Foram tomadas as deliberações seguintes:
Art. 53, II:
Rejeitada  a  emenda  da  Comissão  Especial  de  Ordenação  da  Atualização  Institucional 
pretendendo que a Assembléia Geral reuna-se extraordinariamente especificamente para 
deliberar sobre a dissolução do Clube.
Aprovada por expressiva maioria de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual 
seja:
"Art. 53 - ...
II - extraordinariamente, quando convocada na forma prevista no Estatuto.

Art. 54:
Rejeitada  a  emenda  substitutiva  do  Conselheiro  Jorge  de  Camargo  no  sentido  de 
acrescentar  ao artigo quatro incisos estipulando que, além do Presidente do Conselho, 
poderiam solicitar a convocação da Assembléia Geral a Diretoria, cinqüenta Conselheiros, 
no mínimo,  mil  sócios  com direito  a voto  e  quites  com o Clube,  ou,  para  dissolver  o 
Conselho, dois mil sócios com direito a voto e quites com o Clube.
Aprovada a redação acolhida na primeira discussão, com o aditamento feito na emenda do 
Conselheiro Edgard Ozon estabelecendo a possibilidade de 40 Conselheiros, no mínimo, 
convocarem a Assembléia Geral, passando este artigo à seguinte redação:
"Art. 54 - A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, de 
ofício, ou por solicitação fundamentada da Diretoria, do Conselho Fiscal, de quarenta, no 
mínimo, dos membros do Conselho Deliberativo ou de um quinto dos associados com um 
ano de Clube.

Art. 59, §3º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 60 - ...
§3º - No ato de votar, o sócio exibirá sua identidade social e assinará a lista de eleitor. Só 
poderá votar o sócio que estiver quite com as contribuições sociais."

Art. 61, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 61 - A votação será feita por escrutínio secreto na eleição dos membros do Conselho 
Deliberativo. No caso do artigo 53, inciso II, pela forma que deliberar a Assembléia Geral."

Art. 64, caput:
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Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 64 - Computar-se-ão somente os votos dados aos candidatos ao Conselho Deliberativo 
inscritos na Secretaria do Clube, até vinte dias antes da data designada para as eleições 
em primeira convocação."

Art. 65, I, "b":
Aprovada a retirada da emenda do Conselheiro Luiz Sérgio Xavier no sentido de aditar a 
necessidade de, no caso do inciso "b", o sócio ser possuidor de título social, na data da 
eleição. Este dispositivo não foi objeto de alteração no Projeto. Assim, fica confirmada a 
redação aprovada em primeira discussão, a saber:
"Art. 65 - ...
I - ...
b) cento e setenta e sete pertencentes ao quadro social há dez anos, pelo menos, e com 
vinte e um anos de idade, no mínimo, na data da eleição;"

Art. 65, II:
Aprovada a retirada da emenda do Conselheiro Antonio Guerra no sentido de substituir a 
redação com os termos "dos presidentes do Conselho e da Diretoria que até a data de 
....(data da aprovação desta reforma) tenham sido Conselheiros. Este inciso não foi objeto 
de alteração no Projeto, mantendo, portanto, a redação acolhida na primeira discussão, 
qual seja:
Art. 65 - ...
II  - dos ex-Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria como membros efetivos, 
independentemente de eleição."

Art. 66, §2º:
Aprovada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Olavo  D'Elia 
estabelecendo período de licença proporcional ao tempo de mandato, criando, para tanto, 
três incisos. 
Acionada a Comissão mencionada no item 11 da Resolução 6/90, que apresentou, como 
emenda saneadora, o acréscimo da palavra "até" no início de cada inciso.
A redação deste parágrafo passa a ser a seguinte:
"Art. 66 - ...
§2º - O Conselheiro poderá licenciar-se, por motivo de força maior previamente justificado, 
por tempo proporcional ao mandato para o qual foi eleito, a saber:
I - até 12 (doze) meses, para 6 anos de mandato;
II - até 8 (oito) meses, para 4 anos de mandato;
III - até 4 (quatro) meses, para 2 anos de mandato."

Encontro de 16/10/90
Aberto  o Expediente,  o  Conselheiro  Renato  Taglianetti,  reportando-se  a  deliberação no 
sentido que "a alienação do título implica na renúncia automática da qualidade de sócio, 
exceto  se  pertencer  à  categoria  de  Veteranos",  lembrou a  condição  de  "tutor"  pedindo 
atenção  na  oportunidade  da  redação  final  da  corrente  atualização  estatutária.  O 
Conselheiro Mário Lima Cardoso propôs votos de louvor às Diretorias de Esportes e de 
Higiene e Saúde, pela implantação do programa Esporte e Saúde, extensivos aos Diretores 
Adjuntos e funcionários das respectivas Áreas. O Sr. Presidente comunicou que a missa 
pelo 7º dia de falecimento do Dr. Luiz Gonzaga Pinto e Silva Júnior, pai do Conselheiro 
Roberto Luiz Pinto e Silva, Primeiro Secretário do Conselho, será realizada dia 18/10/90, 
às 11h30m, na Igreja São José; deu conhecimento antecipado de convite para reunião 
prévia relativa à reunião ordinária marcada para 29 do corrente.

Foram tomadas as deliberações seguintes:
Art. 66, §4º:
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Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 66 - ...
§4º  -  O  Presidente,  o  Vice-Presidente,  bem como  os  Diretores  de  Área,  Adjuntos  e  o 
Assessor de Planejamento, quando Conselheiros, ficarão automaticamente licenciados do 
Conselho Deliberativo pelo tempo em que exercerem seus respectivos cargos."

Art. 66:
Rejeitada a emenda dos Conselheiros Marcello Moraes Barros de Campos e Pedro Paulo de 
Rezende Porto no sentido de criar um parágrafo estipulando que os candidatos ao Conselho 
somente poderiam inscrever-se dentro das classes previstas no próprio Estatuto.

Art. 66:
Rejeitada a emenda dos Conselheiros Marcello Moraes Barros de Campos e Pedro Paulo de 
Rezende Porto no sentido de criar um parágrafo no sentido de que somente fosse permitida 
a inscrição de candidato ao Conselho de sócio cujo mandato se expirasse até a data da 
posse dos novos Conselheiros eleitos.

Art. 67, caput:
Rejeitada a emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini no sentido de que deste caput 
constasse  que  perderia  automaticamente  o  mandato  o  Conselheiro  eleito  que  não 
comparecesse a 3 reuniões consecutivas, sem justificação escrita encaminhada à Mesa, ou 
a 5 reuniões consecutivas ou não, por ano de mandato, mesmo justificando suas faltas, 
devendo a justificativa ser feita até 10 dias após a respectiva reunião.
Rejeitada a emenda do Conselheiro Olavo D'Elia no sentido de que incorreria na perda 
automática  de  mandato  o  Conselheiro  eleito  que  não  comparecesse  a  3  reuniões 
consecutivas,  sem justificação escrita  enviada à Mesa,  ou a  5 reuniões,  por  biênio de 
mandato, mesmo justificando suas faltas, devendo a justificativa ser feita até 10 dias após 
a respectiva reunião.
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 67 - O Conselheiro que não comparecer a três reuniões consecutivas, sem justificação 
escrita encaminhada à Mesa do Conselho Deliberativo, ou a cinco reuniões consecutivas, 
mesmo que justifique suas faltas, perderá automaticamente o seu mandato. A justificação 
deverá ser feita até dez dias após a respectiva reunião."

Art. 67, Parágrafo Único:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 67 - ...
Parágrafo Único - Nas mesmas penas incidirá o Suplente no que diz respeito à assunção do 
posto e ao tempo em que estiver substituindo."

Art. 70, I, "a":
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 71 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á:
I - Ordinariamente, em cada ano:
a) na segunda quinzena de abril, para deliberar sobre o relatório da Diretoria, balanço e 
demonstração das contas de receita e despesa do exercício findo, que serão apresentados 
com o parecer do Conselho Fiscal;"
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Art. 70, I, "b":
Rejeitada por 23 contra 18 votos a emenda do Conselheiro Byrd Bianchi que pretendia 
alterar a redação desta alínea para "na primeira quinzena de junho e na segunda quinzena 
de novembro, a fim de apreciar a proposta orçamentária referente ao semestre seguinte;". 
Mantida, portanto, a redação acolhida na primeira discussão, a saber:

"Art. 70 - ...
I - ...
b) na segunda quinzena de novembro, a fim de apreciar a proposta orçamentária referente 
ao exercício seguinte;"

Art. 70, I, "c":
Aprovada por  26 contra  22 votos  a emenda do Conselheiro  Byrd Bianchi  dando nova 
redação a esta alínea, qual seja:
"Art. 70 - ...
I - ...
c) para eleger, alternadamente, num ano, na segunda quinzena de abril, a Diretoria e os 
membros do Conselho Fiscal e, no outro, na primeira quinzena de agosto, o Presidente e o 
Vice-Presidente  de sua Mesa,  a  Comissão de  Sindicância  e  os Presidentes  das demais 
Comissões Permanentes.;"

Art. 70, §1º:
Aprovada a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 70 - ...
§1º  -  Os candidatos à eleição de que trata a letra "c",  do item I  deste artigo,  deverão 
inscrever-se  previamente,  na  forma  determinada  pelo  Regimento  Interno  do  Conselho 
Deliberativo."

Art. 71, caput:
Aprovada a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  71 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas por edital afixado no 
Clube, com antecedência de dez dias, pelo menos, e cada Conselheiro será delas notificado 
pela Secretaria, com a mesma antecedência."

Art. 71, criando parágrafo:
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Francisco  dos  Santos 
Rodrigues criando um §2º, renumerando o parágrafo Único para §1º com a mesma redação 
acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 71 - ...
§1º - Do edital constará a Ordem do Dia, bem como que a segunda convocação se realizará 
uma hora  após  a  marcada  para  a  primeira.  O  Conselho  Deliberativo  somente  poderá 
decidir sobre matéria constante da Ordem do Dia.
§2º  -  Excepcionalmente,  em caso de calamidade ou emergência inesperada o Conselho 
Deliberativo poderá ser convocado, em 24 ou 48 horas, usando os meios mais rápidos de 
comunicação para reunir seus membros."

Art. 76, criando novo inciso IV:
Rejeitada a emenda do Conselheiro Francisco dos Santos Rodrigues criando novo inciso IV, 
renumerando-se os seguintes aprovados na primeira discussão, no sentido de acrescentar 
à competência do Conselho a deliberação, após ouvidas as Comissões Permanentes, sobre 
projetos objetivos e bem fundamentados, subscritos, no mínimo, por 50 Conselheiros, após 
ouvidas as Comissões Permanentes.
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Art. 76, V:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 76 - ...
V - fixar contribuições sociais, taxas e outras contribuições previstas no Estatuto;"

Art. 76, VI:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 76 - ...
VI - deliberar sobre a proposta orçamentária enviada pela Diretoria e obediente ao seu 
Regimento Interno, sobre o relatório da Diretoria, balanço, demonstração das contas de 
receita e despesas e parecer do Conselho Fiscal;"

Art. 76, VIII:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 76 - ...
VIII  -  autorizar  a Diretoria  a adquirir  ou alienar  bens imóveis,  a  celebrar  contrato de 
mútuo, "leasing", penhor, anticrese e hipoteca, ou a assinar quaisquer outros documentos 
que possam onerar  o Clube,  não previstos expressamente como sendo da competência 
exclusiva da Diretoria;"

Art. 76, XI:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 76 - ...
XI  -  cassar  o  mandato  dos  membros  da  Diretoria,  de  sua  Mesa,  das  Comissões 
Permanentes e do Conselho Fiscal, que atentarem inescusavelmente contra o Estatuto, não 
o cumprirem, ou, ainda, quando o exigirem os interesses do Clube;"

Art. 76, XV:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 76 - ...
XV - aplicar aos sócios, membros de sua família e aos dependentes as penalidades de sua 
competência,  previstas  no Estatuto,  constituindo comissões  de  inquérito  quando  for  o 
caso;"

Art. 76, XIX:
Rejeitada a emenda do Conselheiro Paulo Ayres de Camargo acrescentando, após a palavra 
"autorizar",  a  expressão  "ou  não".  Mantida,  portanto,  a  redação  acolhida  na  primeira 
discussão, a saber:
"Art. 76 - ...
XIX - autorizar a celebração de contratos para inserção de publicidades nos uniformes do 
Clube."

Art. 76, Parágrafo Único:
Interrompida a apreciação deste dispositivo, que deverá ter vez no encontro marcado para 
22 do corrente.

Encontro de 22/10/90
Aberto o expediente, o Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho propôs voto de pesar pelo 
falecimento da Sra. Amália Mendes Corrêa, esposa do Conselheiro Vitalício Angelo Mendes 
Corrêa, e mãe dos associados Ângelo Ney Mendes Corrêa, ex-Conselheiro e atual membro 
da Comissão Especial  de  Ordenação da Atualização Institucional  e  Ângelo  Pio  Mendes 
Corrêa. (Voto aprovado). O Conselheiro Ronoel São Thiago Lopes leu carta que recebera do 
associado  Pedro,  da  equipe  Pescadores,  da  seção  de  Boliche,  para  conhecimento  do 
Conselho  e  da  Diretoria,  pedindo  providências  para  melhoria  dos  serviços  de  bares  e 
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restaurantes do setor. O Sr. Primeiro Secretário leu carta do Sr. Presidente da Diretoria, 
esclarecendo sobre a reforma e horário de funcionamento da pista de atletismo em atenção 
de  manifestação  anterior  do  Conselheiro  Eduardo  Lobo  Fonseca;  e  comunicou  o  dia, 
horário e local da missa de 7º dia de falecimento da Sra. Amália Mendes Corrêa.

Na ordem do dia, participaram dos debates os Srs. Conselheiros: Jorge de Camargo, José 
Manssur, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, Eduardo Lobo Fonseca, José Edmur Vianna 
Coutinho, Antonio Guerra, Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva Filho, Olavo D'Elia, 
Ruy  Lansaro  Paganini,  Oswaldo Fontana  Filho,  Edgard Ozon,  José  Paulo de  Camargo 
Mello, José de Barros, Sérgio Lazzarini, Antonio César Prado Paganini.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 76, Parágrafo Único:
Rejeitada a emenda do Conselheiro Fernando Silva Xavier que pretendia estabelecer que os 
recursos interpostos ao Conselho fossem devidamente fundamentadamente para deliberar 
sobre a dissolução do Clube.
Aprovada por maioria de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 76 - ...
Parágrafo Único - Nos casos de sua competência, o Conselho Deliberativo é soberano nas 
decisões que tomar, podendo, no entanto, revê-las, uma vez, mediante recurso interposto, 
dentro de quinze dias, pela Diretoria, pela Mesa do Conselho Deliberativo, pelas Comissões 
Permanentes ou por dez Conselheiros, no mínimo, ou, ainda, nos casos do artigo 47, pelo 
interessado."

Art. 78, IV do Estatuto vigente:
Aprovada por maioria de votos a supressão deste dispositivo,  confirmando-se, assim, a 
decisão tomada na primeira discussão.

Art. 77, V:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 77 - ...
V - assumir a administração do Clube no caso de renúncia coletiva ou de cassação de 
mandato do Presidente e do Vice-Presidente da Diretoria;"

Art. 77, após o inciso IX:
Aprovada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Paulo  Ayres  de 
Camargo criando um X inciso a este artigo, qual seja:
"Art. 77 - ...
X  -  despachar  e  encaminhar  pedidos  de  informações,  dados  ou  pareceres,  dos  Srs. 
Conselheiros,  à  Diretoria  Administrativa  ou diretamente  a  quaisquer  órgãos  do Clube, 
sobre assuntos de competência específicas das atividades desses órgãos, pedidos esses, 
que deverão ser atendidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias."

Prejudicada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra pretendendo incluir um artigo, entre 
o  81  e  o  82,  tratando  do  Conselho  Consultivo,  conforme  previsto  no  "Projeto  Baldi", 
integrado por Conselheiros que tivessem exercido o mandato por mais de 25 anos.

Art. 82, caput:
Rejeitada a emenda do Conselheiro Francisco dos Santos Rodrigues aumentando para 8 o 
número mínimo de Diretorias de Área que devem constituir  a administração do Clube, 
visando a inclusão, nesse sentido, da Diretoria de Higiene e Saúde.
Rejeitada a emenda dos Conselheiros Marcello Moraes Barros de Campos e Pedro Paulo de 
Rezende Porto também aumentando de 7 para 8 o número mínimo de Diretorias de Área, 
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sob a pretensão de que o assessor de planejamento passasse a integrar diretamente a 
Diretoria.
Mantida, portanto, a redação aprovada na primeira discussão para este caput, qual seja:
"Art.  82 - O Clube é administrado por uma Diretoria constituída de Presidente e Vice-
Presidente, eleitos pelo Conselho Deliberativo em votação secreta e, por, no mínimo sete (7) 
e  no  máximo  16  (dezesseis)  Diretores  de  Área,  de  livre  nomeação  e  exoneração  do 
Presidente,  os  quais  atuarão,  necessariamente,  nos  seguintes  setores:  Administrativo, 
Financeiro, Patrimonial, Social, Cultural, de Bares e Restaurantes e Esportivo.

Art. 82, §1º:
Rejeitada a emenda dos Conselheiros Marcello Moraes Barros de Campos supressiva deste 
dispositivo.
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:

"Art. 82 - ...
§1º  -  Fica  criada  a  Assessoria  de  Planejamento  da  Presidência,  cujas  funções  serão 
estabelecidas  pelo  Presidente,  que  poderá  designar  outros  assessores  para  funções 
extraordinárias."

Prejudicada  pela  impertinência  a  emenda  do  Conselheiro  Hugo  Nivaldo  Napoli 
transformando o parágrafo  único do art.  85 em §1º,  bem como criando outros  quatro 
parágrafos estabelecendo que os diretores adjuntos de cada seção seriam escolhidos pelos 
sócios nela inscritos,  por  meio de indicação ou eleição no caso de haver  mais de um 
candidato,  com mandato idêntico ao do diretor  da área;  os assessores indicados pelos 
diretores adjuntos teriam o mesmo período de gestão, podendo ser substituídos a critério 
deste para complementação de mandato; nas seções em que participassem menores de 
idade, para efeito de eleição o limite etário seria idêntico ao estabelecido no Código Eleitoral 
Brasileiro, e, neste caso, esses menores seriam representados pelo pai ou responsável legal 
nos termos do Estatuto; vedado o voto a militantes e pré-militantes.

Art. 86, caput e Parágrafo único:
Aprovada  a  emenda  substitutiva  do  Conselheiro  Fernando  Silva  Xavier,  prejudicadas, 
portanto, a redação acolhida na primeira discussão, que mantinha aquela do Estatuto em 
vigor,  e  a  emenda  da  Comissão  Especial  de  Ordenação  da  Atualização  Institucional 
acrescendo a excepcionalidade na permanência  de  um diretor  por  mais  de 4  anos  na 
Diretoria, sendo eliminado o parágrafo único.
A redação acolhida é a seguinte:
"Art. 86 - O exercício dos cargos de Presidente e Vice-Presidente eleitos é de 2 (dois) anos, 
permitida  a  recondução  apenas  uma  vez,  podendo,  entretanto,  o  Vice-Presidente  se 
candidatar à presidência mesmo que tenha exercido eventualmente o cargo de Presidente."

Art. 87, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 87 - A Diretoria fica investida de poderes para administrar o Clube e decidir sobre 
toda e  qualquer  matéria  de interesse  administrativo,  não podendo transigir,  renunciar 
direitos,  alienar,  compromissar,  hipotecar,  empenhar,  contrair  empréstimos,  "leasing", 
arrendar ou, de qualquer forma, onerar bens sociais, sem prévia autorização do Conselho 
Deliberativo."
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Art. 89 do Estatuto vigente:
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  supressão  deste  dispositivo,  confirmando-se  a 
decisão tomada na primeira discussão.

Art. 99:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 99 - ...
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal terá um Regimento Interno aprovado pelo Conselho 
Deliberativo."

Prejudicadas pela impertinência as emendas de Egberto Maia Luz a saber: 1) criando no 
art. 100 um inciso VII, incluindo a comissão processante permanente; 2) criando um §3º 
no art. 101, estabelecendo que a comissão processante permanente de que trataria o art. 
100, com mandato de 2 anos renováveis, seria constituída por 3 membros, um deles seu 
presidente e obrigatoriamente advogado; 3) acrescentando ao caput do art.  102, após a 
palavra "Permanentes" a expressão "...,com exceção da comissão processante permanente".

Art. 102, §1º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, qual seja:
"Art. 102 - ...
§1º  -  As  Comissões  poderão  solicitar,  por  intermédio  dos  Presidentes  do  Conselho 
Deliberativo ou da Diretoria, a quaisquer órgãos do Clube, esclarecimentos e informações 
sobre assuntos de sua competência específica."

Art. 110, I:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 110 - ...
I  - Emitir parecer sobre a admissão de sócios, Militantes e Pré-Militantes, concessão de 
Títulos aos sócios e nos demais casos previstos no Estatuto,  realizando as necessárias 
diligências;"

Art. 111, II:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 111 - ...
II - pronunciar-se sobre quaisquer projetos e proposições que se relacionem com a prática 
esportiva."

Art. 112, IV:
Aprovada por maioria de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 112 - ...
IV - colaborar com a Diretoria na organização de reuniões dos sócios dessa categoria;"

Art. 115, criado no Projeto de Alteração:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  115 - Define-se como Atleta todo aquele que, associado ou não, esteja inscrito no 
Departamento Esportivo do Clube e em qualquer Federação à qual o Clube esteja filiado."

Art. 116, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Lazzarini aditiva da 
redação  aprovada  na  primeira  discussão,  ficando  prejudicada,  portanto,  a  emenda  do 
Conselheiro Paulo Ayres de Camargo pretendendo que não fossem aceitos militantes e pré-
militantes nas seções de xadrez, bolão e bocha. Após estas decisões, este dispositivo passa 
à seguinte redação:
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"Art.  116 -  Nas seções competitivas  filiadas às Federações esportivas,  o  Departamento 
Esportivo  poderá  admitir  atletas  não  pertencentes  ao  quadro  social,  até  o  máximo de 
trezentos  e  cinqüenta,  sob  a  denominação  de  "Militantes"  e  "Pré-Militantes", 
exclusivamente para esportes olímpicos e que efetivamente possam granjear títulos para o 
Clube em competições oficiais que visem alcançar a Olimpíada."

Art. 116, §1º:
Rejeitada  por  maioria  de  votos  a  emenda  modificativa  do  Conselheiro  José  de  Barros 
estabelecendo que em cada modalidade esportiva o número de não associados não deveria 
ser superior a 20% dos atletas associados inscritos na seção respectiva.
Rejeitada por maioria de votos a emenda modificativa do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini 
estabelecendo que em cada modalidade esportiva o número de não associados não deveria 
ser superior a 10% dos atletas associados inscritos na seção respectiva.
Aprovada por maioria de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 116 - ...
§1º -Em cada modalidade esportiva o número de atletas não associados deverá ser inferior 
ao de atletas associados inscritos na seção."

Aprovada a retirada da emenda do Conselheiro Edgard Ozon no sentido de que o encontro 
fosse  prorrogado  por  mais  uma hora,  com o  intuito  de  alcançar  o  encerramento  dos 
trabalhos da segunda discussão.

Encontro de 23/10/90
Aberto o Expediente, o Conselheiro Jorge de Camargo propôs a inserção de voto de louvor à 
funcionária Maria de Lourdes Fonseca, Chefe da Secretaria do Conselho, pelo trabalho e 
pela dedicação com que se houve no transcorrer da atualização parcial do Estatuto Social 
em andamento. (Voto aprovado). 

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 116, §2º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 116 - ...
§2º - Para efeito de inscrição em competições oficiais, o Militante e o Pré-Militante serão 
considerados associados do Clube."

Art. 116, §3º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 116 - ...
§3º - O candidato a Militante deverá requerer por escrito a sua admissão ao Departamento 
Esportivo, com comprovação de idade e, sendo civilmente menor, juntando, desde logo, a 
autorização expressa do pai ou responsável."

Art. 116, §4º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 116 - ...
§4º -  Possuindo a idade mínima exigida, o candidato se submeterá a exames médicos, 
esportivos e a provas de capacidade técnica, podendo ser admitido, ouvida a Comissão de 
Sindicância.  Se  assim  parecer  necessário  à  Diretoria  da  Área  Esportiva,  o  candidato, 
ouvida a Comissão de Sindicância, poderá ser admitido como Pré-Militante por um prazo 
máximo de trezentos e sessenta dias."

Art. 116, §5º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 116 - ...
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§5º - No período em que o candidato estiver na condição de Pré-Militante, somente poderá 
freqüentar as instalações esportivas do Clube para treinamentos e competições."

Art. 116, §6º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 116 - ...
§6º - O Militante terá livre acesso às dependências esportivas do Clube, ficando a critério 
da Diretoria o seu ingresso na parte social."

Art. 116, §7º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 116 - ...
§7º - O Pré-Militante e o Militante receberão documentos específicos de identificação para o 
seu ingresso no Clube."

Art. 117, criado no Projeto de Alteração:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  117  -  No  final  de  cada  semestre  o  Diretor  da  Área  Esportiva  encaminhará, 
obrigatoriamente,  o  relatório  completo  do  movimento  do  quadro  de  Militantes  e  Pré-
Militantes à Presidência."

Art. 118, criado no Projeto de Alteração:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  118  -  Em igualdade  de  condições  técnicas,  o  associado,  membro  da  família  ou 
dependente, terá prioridade de admissão nas seções esportivas."

Art. 119, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a retirada da emenda do Conselheiro Edgard Ozon 
acrescentando no caput a expressão "o Pré-Militante e...", bem como criando um parágrafo 
único estabelecendo que o associado que incidir no disposto nos incisos deste artigo será 
desligado da seção esportiva respectiva.
Rejeitada  a  emenda  da  Comissão  Especial  de  Ordenação  da  Atualização  Institucional 
insistente na redação proposta no Projeto de Alteração.
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 119 - Perderá a condição de Militante, com a conseqüente exclusão do Departamento 
Esportivo:"

Art. 119, IV:
Aprovada  a  emenda  do  Conselheiro  Hugo  Nivaldo  Napoli  dando  nova  redação  a  este 
dispositivo, com prejuízo daquela acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 119 - ...
IV - o que, sem motivo justo, a critério da Diretoria, recusar-se a tomar parte em festas 
esportivas ou competições internas e externas, amistosas ou oficiais;"

Art. 119, V:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 119 - ...
V - o que se inscrever em qualquer competição contra o Clube ou dela participar, direta ou 
indiretamente, salvo autorização expressa do Diretor da Área Esportiva;"

Art. 120:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  120 -  O Regimento  Interno  do Departamento  Esportivo  estabelecerá as penas de 
advertência, suspensão e exclusão dos nele inscritos."
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Art. 122:
Rejeitada  por  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Fernando  Silva  Xavier  pela 
supressão deste artigo.

Art. 122, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 122 - Por proposta da Diretoria ou de cinqüenta Conselheiros, no mínimo, poderá o 
Conselho Deliberativo conceder o ingresso como sócio Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de Título, ao Atleta que:"

Art. 122, I:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 122 - ...
I  -  Atuando  no  Departamento  Esportivo  há  sete  anos  ininterruptos,  no  mínimo,  com 
exemplar comportamento, tenha se distinguido nas competições esportivas oficiais;"

Art. 122, §1º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 122 - ...
§1º  -  Se  o  Atleta  for  civilmente  menor  de  idade,  o  ingresso  dependerá  de  expresso 
consentimento do pai ou responsável."

Art. 122, §2º:
Aprovada a emenda dos Conselheiros Marcello Moraes Barros de Campos e Pedro Paulo de 
Rezende Porto pela supressão deste dispositivo, passando o §1º, com a mesma redação, a 
ser o parágrafo único.

Art. 122, §3º:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 122 - ...
§3º  -  A  proposta  a  ser  objeto  de  apreciação  pelo  Conselho  Deliberativo  deverá  ser 
acompanhada dos pareceres das Comissões de Sindicância, Jurídica e de Esportes."

Art. 122, §4º:
Aprovada por expressiva maioria de votos a redação acolhida na primeira discussão, com a 
alteração proposta pela Comissão de que trata o item 11 da Resolução 6/90, por força da 
supressão do §2º, a saber:
"Art. 122 - ...
§4º - O direito de propor o ingresso na categoria de Sócio Contribuinte prescreve um ano 
após a  última  participação do Atleta  em competição  esportiva  oficial,  representando o 
Clube."

Art. 122, §5º criado no Projeto de Alteração:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 122 - ...
§5º - Perderá, automaticamente, a condição de sócio Contribuinte, na classe Individual, o 
atleta que, sem consentimento expresso da Diretoria, inscrever-se ou participar direta ou 
indiretamente  de competições  amistosas  ou oficiais  contra  o Clube.  Outrossim,  será  o 
Atleta excluído do quadro associativo, salvo se possuir Título social."

Art. 124:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
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"Art. 124 - O Militante e o Pré-Militante serão obrigados ao pagamento das contribuições 
previstas no orçamento."

Art. 125:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  125  -  O  Departamento  Esportivo  terá  o  seu  Regimento  Interno  aprovado  pelo 
Conselho Deliberativo."

Art. 126:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 126 - ...
I  -  Departamento  Infanto-Juvenil,  que  terá  a  seu  cargo,  além  de  outras  atribuições 
correlatas, o ensino e recreação dos sócios menores de dezoito anos de idade;"

Art. 126, parágrafo único:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 126 - ...
Parágrafo Único - A organização, atividades e funcionamento dos Departamentos previstos 
neste  artigo e  de outros  que vierem a ser  criados,  serão disciplinados em Regimentos 
Internos aprovados pelo Conselho Deliberativo."

Art. 127, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  127 -  O Estatuto  do Clube poderá  ser  alterado por proposta  da Diretoria  ou de 
cinqüenta membros, pelo menos, do Conselho Deliberativo, instruída com projeto e devida 
exposição de motivos."

Art. 127, parágrafo único:
Rejeitada por maioria de votos a emenda do Conselheiro Francisco dos Santos Rodrigues 
pretendendo estabelecer que a alteração estatutária considerar-se-ia aprovada se obtivesse 
votação favorável em duas reuniões distintas do Conselho, sendo a segunda apenas para 
redação final.

Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 127 - ...
Parágrafo Único - A proposta de alteração estatutária somente será considerada aprovada 
se obtiver votação favorável em duas discussões do Conselho Deliberativo,  em reuniões 
distintas."

Art. 128:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 128 - Os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria, do Conselho Fiscal, das 
Comissões  Permanentes  e  Especiais,  bem  como  os  Colaboradores,  não  serão 
remunerados."

Art. 129:
.Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art.  129  -  Não  poderão  ser  admitidos  como  empregados  do  Clube  os  parentes  dos 
membros do Conselho Deliberativo,  da Diretoria  e dos Colaboradores,  consangüíneos e 
afins, até o terceiro grau.

Art. 133:
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Prejudicada pela impertinência a emenda do Conselheiro Francisco dos Santos Rodrigues 
criando um parágrafo único objetivando excetuar, no caso deste artigo, a organização de 
chapas de candidatos à disputa de vagas no Conselho Deliberativo.

Art. 142, II:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão, a saber:
"Art. 142 - ...
II - na execução de obras, reformas e outras destinações ou aquisição de áreas para outras 
modalidades esportivas, sempre mediante prévia autorização do Conselho Deliberativo;"

Encerrada  a  segunda  discussão,  foi  aprovado  programa  de  trabalho  proposto  pela 
Presidência com vista à votação da redação final, a saber:
Dentro de 15 dias deverá ser encaminhado aos Conselheiros exemplar do Estatuto Social 
consolidado, com as alterações aprovadas na segunda discussão.
Os Conselheiros terão prazo até 31 de dezembro deste ano, para apresentar, à Comissão 
Especial de Ordenação da Atualização Institucional, suas sugestões de emenda de redação, 
de saneamento ou de disposições transitórias.

` O processo obedecerá o trâmite seguinte:
A Comissão Especial de Ordenação da Atualização Institucional apresentará sugestões de 
disposições transitórias até dia 31/12/90, remetendo-as à Comissão Especial de Redação.
A  Comissão  Especial  de  Redação  terá  prazo  até  20/1/91 para  apresentar  à  Mesa  do 
Conselho o seu trabalho final.
Ficam suspensos os trabalhos desta reunião, até o final do mês de janeiro de 1991. A 
partir  de então,  conforme calendário a ser  oportunamente divulgado,  será reiniciada a 
Sessão  Permanente,  para  a  votação  da redação final  da  alteração parcial  do  Estatuto 
Social, com vistas aos necessários registro e publicação na forma da lei.

Encontro de 19/2/91:
Aberto o expediente, manifestou-se o Conselheiro Reinaldo Fernandes Campos, propondo 
voto de louvor ao Diretor de Esportes, Cezar Roberto Leão Granieri e ao Diretor Adjunto de 
Futebol, Edson Migliori, pelas modificações recentemente efetuadas nos campeonatos de 
futebol do Clube, que ao seu ver trarão melhoria do nível de disputa há muito pleiteada 
pelos atletas da seção; lamentou a situação dos serviços do Restaurante da Sede Social no 
almoço aos  domingos.  O Conselheiro  Ronoel  São Thiago  Lopes  pronunciou-se  fazendo 
referência  a  proposta  de  alteração  estatutária  protocolada  em  outubro/84,  da  qual 
solicitou cópia e não obteve retorno senão no sentido de estar o processo em trâmite na 
Comissão Especial de Ordenação da Atualização Institucional. O Conselheiro Mário Lima 
Cardoso registrou o recebimento de comunicação de voto de congratulação aprovado pelo 
plenário  em reunião  anterior  por  proposição  do  Conselheiro  José  Luiz  Toloza  Oliveira 
Costa,  pela  sua  atuação  no  evento  Pholianafaria,  considerando  o  voto  extensivo  ao 
Conselheiro  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara  e  à  associada  Sônia  Esteves,  ambos 
merecedores da mesma homenagem.

Na  ordem  do  dia,  o  Conselheiro  Sérgio  Lazzarini,  pronunciou-se  apresentando  suas 
desculpas e justificando publicamente sua não participação nos trabalhos da Comissão de 
Redação para a qual inicialmente havia sido nomeado, em virtude de ter viajado no período 
de  elaboração.  Participaram  das  discussões  os  Conselheiros:  José  Edmur  Vianna 
Coutinho,  Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré,  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva,  Adalberto  Luiz 
Federighi, Ruy Lansaro Paganini, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, Antonio Guerra, 
Sérgio  Lazzarini,  Eduardo  Lobo  Fonseca,  Ruy  Cardozo  de  Mello  Tucunduva,  José  de 
Barros,  Mário  Lima  Cardoso,  Edgard  Ozon,  José  Manssur,  José  Roberto  Coutinho  de 
Arruda.
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Foram tomadas as deliberações seguintes, com relação aos artigos objetos de emendas de 
redação  final,  a  partir  deste  encontro  sendo  observada  a  numeração  após  a  segunda 
discussão:
Art. 6º, VI:
Aprovada por unanimidade de votos a correção da menção ao inciso, de IV para VI, bem 
como o aperfeiçoamento proposto pela Comissão de Redação acrescentando a expressão 
"na categoria de" em dois momentos do texto.
Redação aprovada:
"Art. 6º - ...
VI - Atletas Beneméritos - Os que, inscritos no Departamento Esportivo e participando de 
competições  oficiais  em  modalidades  esportivas  competitivas  olímpicas,  defendendo  o 
Clube ou a Seleção Brasileira, há 7 (sete) anos ininterruptos, no mínimo, tenham, nesse 
período, conquistado medalhas até o terceiro lugar em Jogos Olímpicos ou Pan-americanos 
promovidos  pelo  Comitê  Olímpico  Internacional  (C.O.I.),  em  Campeonato  Mundial  na 
categoria de adultos promovido por Federação Internacional ou, ainda, hajam se sagrado 
recordistas olímpicos,  mundiais ou pan-americanos na categoria de adultos,  desde que 
homologados os recordes."

Art. 6º, §2º:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda saneadora apresentada pelo Conselheiro 
Sérgio Luiz Bourgogne Sodré aperfeiçoando a redação deste dispositivo.
redação aprovada:
Art. 6º - ...
2º  -  O atleta,  por  si  ou com o  consentimento  do  pai  ou responsável  se  se  tratar  de 
civilmente menor de idade, poderá pleitear à Diretoria o encaminhamento da proposta para 
a  concessão  do  título  de  Atleta  Benemérito,  com direito,  no  caso  de  indeferimento,  a 
recurso ao Conselho Deliberativo no prazo de quinze dias."

Art. 6º, §3º:
Aprovada por maioria de votos o aperfeiçoamento proposto pela Comissão de Redação.
Redação aprovada:
"Art. 6º - ...
§3º - O direito do atleta de pleitear o seu ingresso na categoria de sócio Atleta-Benemérito 
prescreve um ano após sua última participação em competições oficiais representando o 
Clube.

Art. 6º, §6º:
Aprovada por  unanimidade  de  votos  a  retificação  proposta  pela  Comissão de  Redação 
corrigindo a remissão ao §1º, quando o correto é ao §5º:
Redação aprovada:
"Art. 6º - ...
§6º - Ocorrendo separação judicial ou divórcio do sócio da classe Familiar, cada um dos 
cônjuges poderá requerer a transferência para a categoria de Veteranos, obedecidas as 
exigências do inciso V e do §5º deste artigo, sendo-lhes assegurado o direito de contagem 
do tempo em que o casal contribuiu naquela classe, assim como na Individual. Ocorrendo 
qualquer das hipóteses previstas neste parágrafo, a posse do Título não mais permitirá a 
transferência do sócio para a classe Familiar."

Art. 6º, §8º:
Aprovada por unanimidade de votos o aperfeiçoamento proposto pela Comissão de Redação 
recolocando  este  dispositivo,  inserindo-o,  exatamente  como  está  redigido,  entre  os 
parágrafos do art. 16.

Art. 10:
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Aprovada por unanimidade de votos o aperfeiçoamento proposto pela Comissão de Redação 
acrescentando, após a palavra "tutelados", a expressão "de ambos os sexos".
Aprovada por unanimidade de votos o aperfeiçoamento proposto pela Comissão de Redação 
no sentido de que o artigo 10 e seus incisos, com a redação atual acrescida de "ambos os 
sexos" transforme-se em parágrafo do artigo 16, exatamente anterior ao atual §3º.

Art. 16, caput:
Aprovada por unanimidade de votos o aperfeiçoamento proposto pela Comissão de Redação 
inserindo, na expressão "com acréscimos" o artigo plural "os", bem assim, na última linha, 
substituindo o pronome "esta" por "aquele"
Redação aprovada:
"Art.  16  -  Os  sócios  se  obrigam,  por  si,  pelos  membros  de  sua  família  e  por  seus 
dependentes  ao  pagamento  das  contribuições  sociais  com  os  acréscimos  e  descontos 
fixados no orçamento do Clube, taxas, multas e outras contribuições também estabelecidas 
pelo Conselho Deliberativo, por iniciativa da Diretoria e na forma de pagamento que por 
aquele for determinada."

Art. 16, §1º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação no sentido de que 
seja o §1º o artigo 10 com o acréscimo aprovado ("ambos os sexos).
Redação aprovada:
"Art. 16 - ...
§1º  -  Os  filhos  e  tutelados,  de  ambos  os  sexos,  dos  sócios  da  classe  Familiar  serão 
distribuídos, para efeito de contribuição, nos seguintes grupos:
I - Filho Menor - até nove anos;
II - Infantil- de 10 até 14 anos;
III - Juvenil - de 15 até 17 anos;
IV - Aspirante - de 18 até 20 anos."

Art. 16, §2º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação no sentido de que 
o §2º passe a ter a redação do §3º do artigo 16.
Aprovada por expressiva maioria de votos a emenda saneadora proposta pelo Conselheiro 
Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva substituindo, no inciso I, a expressão "de zero a" pela 
palavra "até".
Redação aprovada:
"Art. 16 - ...
§2º - Os sócios da classe Individual, admitidos a partir da reforma estatutária de 1970, 
menores de 18 anos de idade, desde que os genitores ou seu representante legal sejam 
igualmente, sócios da mesma classe, ficarão enquadrados, para efeito de contribuição, nos 
seguintes grupos:
I - Mirim- até nove anos;
II - Júnior - de dez até dezessete anos."

Art. 16, §3º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação no sentido de que 
o §3º passe a ter a redação do atual §1º.
Redação aprovada:
"Art. 16 - ...
§3º  -  O sócio Contribuinte  possuidor de Título,  que se  desligar,  ou for  desligado,  por 
qualquer  motivo,  do  quadro  social,  somente  se  desobrigará  do  pagamento  das 
contribuições sociais por ocasião do registro da alienação do Título, atendido o disposto 
nos incisos I a III do artigo 19."
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Art. 16, §4º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação no sentido de que 
o §4º passe a ter a redação do atual §2º.
Redação aprovada:
"Art. 16 - ...
§4º - Os sócios Beneméritos, Honorários, Remidos, Atletas Beneméritos e Veteranos estão 
isentos de pagamento  das anuidades e,  se  pertencentes  à  classe  Familiar,  este  direito 
estende-se apenas aos respectivos cônjuges."

Art. 16, §5º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação no sentido de que 
o §5º passe a ter a redação do §8º do artigo 6º.
Redação aprovada:
"Art. 16 - ...
§5º - Ocorrendo o falecimento, separação judicial ou divórcio do sócio Veterano da classe 
familiar,  ao  cônjuge  fica  assegurado  o  direito  de  continuar  isento  do  pagamento  das 
anuidades e de permanecer na categoria de veteranos, desde que preenchidos os requisitos 
necessários a essa qualificação."

Art. 19, §1º:
Aprovada por votação unânime a correção de erro datilográfico. Constou da consolidação 
"nos incisos II", quando o correto é "no inciso II", conforme propôs a Comissão de Redação.
Redação aprovada:
"Art. 19 - ...
§1º - Nas hipóteses previstas no inciso II deste artigo, o prazo de 90 (noventa) dias contar-
se-á da data em que não caiba mais recurso."

Art. 21, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação no sentido de que 
seja inserida a palavra "legal" depois de "representante".
Redação aprovada:
"Art. 21 - Quando o chefe da família ou responsável, deixar de ser sócio do Clube, neste 
permanecendo seus filhos menores, possuidores de Título, deverá ser firmado termo de 
compromisso por  representante  legal  que assumir  a responsabilidade decorrente  dessa 
situação."

Art. 28, III:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação no sentido de que 
seja corrigir a palavra "repugnante", pela ocorrência de erro datilográfico (repugnante).
Redação aprovada:
"Art. 28 - ...
III  -  não  ser  portador  de  moléstia  infecto-contagiosa,  repugnante  ou  neuro-psiquica 
incompatível com a boa convivência social, apresentando atestado médico;"

Art. 28, §2º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação no sentido de que 
seja suprimida a expressão "(5 portarias)".
Redação aprovada:
"Art. 28 - ...
§2º  -  O  Clube fará  fixar,  em lugares  apropriados  e  em cada portaria  de  entrada  dos 
associados, durante quinze dias, extrato da proposta com fotografia do candidato. Findo 
esse  prazo,  a  proposta,  juntamente  com  as  informações  prestadas  pelos  sócios,  será 
encaminhada à Comissão de Sindicância, que dará o seu parecer, dentro do prazo máximo 
de trinta dias."
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Art. 34, VII:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação pela supressão da 
expressão "quando for o caso," (engano na transcrição da decisão em segunda discussão), 
bem como com a inserção da palavra "próprio" depois de "e pelo".
Redação aprovada:
"Art. 34 - ...
VII - recorrer ao Conselho Deliberativo, sem efeito suspensivo, das penalidades impostas 
pela Diretoria ou pelo próprio Conselho Deliberativo;"

Art. 34, §3º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação, sendo suprida 
omissão datilográfica da menção ao inciso I do artigo 66.
Redação aprovada:
"Art. 34 - ...
§3º - Ao cônjuge de sócio da classe Familiar e ao aspirante ficam assegurados os direitos 
previstos nos incisos II e III deste artigo, respeitado o disposto no artigo 66, inciso I, alínea 
"b"."

Encontro de 25/2/91:
Aberto o expediente, o Conselheiro Manoel Morales Filho propôs voto de congratulação com 
o Conselheiro Sílvio  Lancellotti,  em razão deste ter  sido agraciado com a Comenda de 
Cavalieri, da República de San Marino. (Voto aprovado). O Conselheiro Renato Taglianetti 
reportou-se a manifestação anterior do Conselheiro Olavo D'Elia, Presidente da Comissão 
Especial de Registro da História do Conselho, explicando que não forneceu fotografia para 
a confecção da galeria  de retratos dos ex-Presidentes em virtude de anteriormente ter 
existido um painel dessa natureza, que simplesmente desapareceu. Pediu ao Conselheiro 
Olavo,  ou à Diretoria,  fosse esclarecido a respeito.  O Sr.  Primeiro Secretário  procedeu 
leitura de correspondência da Diretoria que, em respeito à Resolução 11/90, de 28/11/90, 
que  indeferiu  propostas  de  transferência  para  a  categoria  Contribuintes  de  atletas 
associados, solicitava a retirada de processos que tramitavam no Conselho, por tratarem 
de pedidos semelhantes.

Na  ordem  do  dia,  participaram  dos  debates  os  seguintes  Conselheiros:  Sérgio  Luiz 
Bourgogne Sodré, José Edmur Vianna Coutinho, Antonio Guerra, Ruy Cardoso de Mello 
Tucunduva, Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva Filho, Cantídio Salvador Filardi, 
Eduardo  Lobo  Fonseca,  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda,  Ricardo  Cardozo  de  Mello 
Tucunduva,  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara,  João  Benedito  Azevedo  Marques,  José 
Manssur.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 34, §3º:
Aprovada a retirada de parte  da emenda do Conselheiro  Sérgio  Luiz  Bourgogne Sodré 
pretendendo assegurar  ao  aspirante  somente  o  direito  a  voto,  e  não o de  ser  votado, 
conforme prevê a primeira parte dos incisos II e III deste artigo.
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  inserção  proposta  pelo  mesmo  Conselheiro, 
encampada pela Comissão de Redação, da expressão "inciso I," antes de "alínea".
Redação aprovada:
"Art. 34 - ...
§3º - Ao cônjuge de sócio da classe Familiar e ao aspirante ficam assegurados os direitos 
previstos nos incisos II e III deste artigo, respeitado o disposto no artigo 66, inciso I, alínea 
"b"."

Art. 35, IV:
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Aprovada por maioria de votos a emenda do Conselheiro Jorge de Camargo suprimindo a 
expressão "bem assim quando solicitado o comprovante de pagamento das demais taxas 
previstas no Estatuto, Regimentos Internos e Regulamentos".
Aprovada por unanimidade de votos a correção de erro gramatical sugerida pela Comissão 
de Redação, substituindo-se "adentrar no" por "adentrar o".
Redação aprovada:
"Art. 35 - ...
IV - apresentar, obrigatoriamente, ao adentrar o Clube, a carteira de identidade social e o 
comprovante de pagamento das contribuições;"

Art. 35, XI:
Rejeitada por maioria de votos emenda do Conselheiro Jorge de Camargo substituindo a 
expressão "sob a pena" por "sujeitando-se à pena".
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  o  aperfeiçoamento  proposto  pela  Comissão  de 
Redação.
Redação aprovada:
"Art. 35 - ...
XI - conhecer, pessoalmente, o candidato cuja entrada no quadro social propuser, sob pena 
de sujeitar-se ao previsto no inciso IV do artigo 39;"

Art. 35, §1º:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "item" por "inciso".
Redação aprovada:
"Art. 35 - ...
§1º - Além das demais causas previstas no Estatuto, o não cumprimento das obrigações 
previstas no inciso II deste artigo priva o sócio do ingresso nas dependências do Clube."

Art. 35, §2º:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "item" por "inciso".
Redação aprovada:
"Art. 35 - ...
§2º - Além das demais causas previstas no Estatuto, a falta de indenização de que trata o 
inciso VI deste artigo priva o sócio de todos os direitos estatutários e sua satisfação não o 
exime da pena em que tenha incorrido."

Art. 36, caput:
Rejeitada  por  maioria  de  votos  a  proposta  da  Comissão  de  Redação  acrescentando  a 
palavra "de" depois de "do Estatuto".
Aprovada a manutenção da decisão tomada na segunda discussão.
Redação aprovada:
"Art.  36 -  O sócio  que  infringir  disposições  do  Estatuto,  Regimentos,  Regulamentos  e 
Resoluções, torna-se passível das seguintes penalidades:"

Art. 39, IV:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "item" por "inciso".
Redação aprovada:
"Art. 35 - ...
IV - prestar ou endossar informações inverídicas na hipótese prevista no inciso XI do artigo 
35 do Estatuto e outras que lhe forem solicitadas pela Diretoria."

Art. 39, VI:
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Aprovada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  proposta  da  Comissão  de  Redação 
compatibilizando o tempo do verbo ter.
Redação aprovada:
"Art. 39 - ...
VI - praticar ato condenável ou tiver comportamento inconveniente nas dependências do 
Clube, ou, como representante do Clube, em qualquer local;"

Art. 39, IX:
Aprovada por  unanimidade  de  votos  sugestão  da Comissão de  Redação no  sentido  de 
inserir  o  inciso  IX,  conforme  decisão  tomada  na  segunda  discussão,  bem  assim  de 
aperfeiçoar o texto substituindo o termo "dentro" por "nas dependências".
Aprovada por  unanimidade  de  votos  emenda do Conselheiro  Cantídio  Salvador  Filardi 
substituindo a expressão "qualquer tipo" pela palavra "atos"
Redação aprovada:
"Art. 39 - ...
IX - praticar atos de comércio nas dependências do Clube, sem autorização da Diretoria."

Art. 41, I:
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  correção  proposta  pela  Comissão  de  Redação 
substituindo a expressão "no artigo anterior" por "no artigo 39".
Redação proposta:
"Art. 41 - ...
I  -  Reincidir  em infrações referidas no artigo 39 que, por sua natureza e reiteração, o 
tornem inidoneo para permanecer no Clube, a juízo do Conselho Deliberativo;"

Art. 43, §1º:
Rejeitada por maioria de votos a emenda do Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva 
substituindo a palavra "Qualquer" por "Quaisquer".
Aprovada  por  maioria  de  votos  a  sugestão  da  Comissão  de  Redação  supressiva  da 
expressão "até a conclusão do inquérito".
Redação aprovada:
"Art. 43 - ...
§1º  -  Qualquer  dos  Diretores  mencionados  no  artigo  83  poderá  suspender  o  sócio, 
preventivamente, do exercício dos seus direitos, não podendo a medida preventiva exceder 
a trinta dias."

Art. 43, §2º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação substituindo a 
palavra "responsáveis" por "representantes".
Aprovada por maioria de votos a emenda do Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara 
pela substituição  da expressão "e  contra  os excepcionais.",  proposta pela Comissão de 
Redação, por "e contra os filhos e tutelados que forem comprovadamente deficientes ou 
incapacitados, na forma do §1º do artigo 9º."
Redação aprovada:
"Art. 43 - ...
§2º - Os pais ou representantes legais serão obrigatoriamente notificados da instauração 
de  processo  administrativo  disciplinar  contra  os  filhos  e  tutelados  que  forem 
comprovadamente deficientes ou incapacitados, na forma do §1º do artigo 9º."

Art. 49, §1º:
Não foi  recebida emenda do Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara acrescendo, ao 
final, a expressão "terá efeito suspensivo", por tratar-se de proposta de alteração e não de 
emenda de redação final.
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Aprovada  por  significativa  maioria  de  votos  a  proposta  da  Comissão  de  Redação 
aperfeiçoando o texto deste dispositivo.
Redação aprovada:
"Art. 49 - ...
§1º - Poderá ter efeito suspensivo o recurso que se referir a fato não apreciado na decisão 
original, envolver matéria de interpretação estatutária ou da legislação ordinária do país."

Art. 49, §2º:
Não foi  recebida emenda do Conselheiro  Paulo Roberto  Chaves  de Lara  no sentido de 
acrescentar, ao final, a expressão "sobre o disposto no parágrafo 1º, sendo que, após esse 
prazo o efeito suspensivo será concedido automaticamente, ainda que o recurso não esteja 
enquadrado  nas  disposições  do  parágrafo  anterior.",  por  ter  a  proposta  caráter  de 
alteração.
Aprovada  por  significativa  maioria  de  votos  a  proposta  da  Comissão  de  Redação 
aperfeiçoando o texto deste dispositivo.
Redação aprovada:
"Art. 49 - ...
§2º - O órgão prolator da decisão recorrida terá um prazo de cinco dias para declarar, 
justificadamente e tendo em vista o disposto no parágrafo anterior, em que efeito recebe o 
recurso.  Não  observado  o  prazo  de  cinco  dias  o  recurso  será  considerado  com efeito 
suspensivo."

Art. 53, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "parágrafo" pelo símbolo "§".
Redação aprovada:
"Art.  53  -  A  Assembléia  Geral  constituir-se-á  de  sócios,  de  seus  cônjuges  e  demais 
membros de sua família, definidos no §1º do artigo 9º, desde que estejam inscritos no 
quadro social há mais de 1 (um) ano, sejam maiores de 18 anos e se encontrem em dia 
com os pagamentos das contribuições devidas ao Clube, ressalvado o disposto no §2º do 
artigo 34."

Art. 58, caput:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "item" por "inciso".
Redação aprovada:
"Art. 58 - A Assembléia Geral a que se refere o artigo 53, inciso I, será obrigatoriamente 
instalada  às  nove  horas  numa  das  dependências  do  Clube.  Às  dezessete  horas,  o 
Presidente mandará fechar as portas do recinto em que se realizar a reunião, votando a 
partir de então somente os sócios presentes."

Art. 58, Parágrafo Único:
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  sugestão  do  Conselheiro  Jorge  de  Camargo 
encampada pela Comissão de Redação, corrigindo a remissão ao artigo 57.
Redação aprovada:
"Art. 58 - ...
Parágrafo Único - Na Assembléia Geral a que se refere este artigo, não se aplica o "quorum" 
mínimo previsto na segunda parte do artigo 57."

Art. 65, §6º:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "parágrafo" pelo símbolo "§".
Redação aprovada:
"Art. 65 - ...
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§6º - Se o número dos candidatos votados for superior ao de vagas, os que não se elegerem 
serão considerados suplentes para os fins estipulados no artigo 67, §3º, desde que tenham 
obtido pelo menos cinqüenta por cento do número de votos do último eleito."

Art. 66, I, "a":
Aprovada por unanimidade de votos a correção de erro datilográfico, conforme observação 
do Conselheiro Jorge de Camargo encampada pela Comissão de Redação, substituindo-se 
"Pa categoria" por "à categoria".
Redação aprovada:
"Art. 66 - ...
I - ...
a) vinte e quatro pertencentes à categoria Veteranos;"

Art. 66, §2º:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "item" por "inciso".
Redação aprovada:
"Art. 66 - ...
§2º  -  Os  Conselheiros  a  que  alude  o  inciso  I  deste  artigo,  serão  proclamados  eleitos 
imediatamente  após  a  apuração  e  empossados na  primeira  reunião  que se  seguir,  do 
Conselho Deliberativo."

Art. 67, caput:
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  correção  de  erro  datilográfico  observada  pelo 
Conselheiro Jorge de Camargo e proposta pela Comissão de Redação, substituindo-se a 
palavra "eada" por "cada".
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo, ao final, a palavra "item" por "inciso".
Redação aprovada:
"Art.  67 - O mandato dos membros eleitos do Conselho Deliberativo será de seis anos, 
renovado bienalmente, em sua terça parte e em cada grupo referido no inciso I do artigo 
anterior."

Encontro de 26/2/91
Aberto  o  expediente,  o  Sr.  Primeiro  Secretário  leu  correspondências  enviadas  pela 
Diretoria, complementando, informações anteriormente fornecidas sobre recurso impetrado 
contra  o Banco Central  pela retenção de todos os valores em cruzados novos  junto a 
diversas instituições financeiras.

Na ordem do dia,  participaram das discussões  os  Conselheiros:  Antonio  Guerra,  José 
Manssur,  Edgard  Ozon,  Manoel  Morales  Filho,  José  de  Barros,  José  Edmur  Vianna 
Coutinho.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Art. 68, Parágrafo Único:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta pela Comissão de Redação, substituindo-se 
a palavra "posto" por "cargo".
Redação aprovada:
"Art. 68 - ...
Parágrafo Único - Nas mesmas penas incidirá o Suplente no que diz respeito à assunção do 
cargo e ao tempo em que estiver substituindo."

Art. 70, §4º:

50



Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "parágrafo" pelo símbolo "§".

Redação aprovada:
"Art. 70 - ...
§4º  -  Eventual  renúncia  conjunta  do  Presidente  e  do  Vice-Presidente,  será  por  eles 
comunicada,  por  escrito,  a  um dos  membros  do  Conselho  Fiscal,  a  fim  de  que  este 
convoque o Conselho Deliberativo para eleger os respectivos substitutos, na forma prevista 
no §3º deste artigo."

Art. 71, após o §4º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação criando um §5º 
tratando da eventual vacância dos cargos de Vice-Presidente do Conselho e membros das 
Comissões Permanentes em razão de emenda aprovada na segunda discussão.
Redação aprovada:
"Art. 71 - ...
§5º  -  Na  hipótese  do  Vice-Presidente  do  Conselho  deliberativo  ou  dos  membros  das 
Comissões Permanentes não serem reeleitos para um novo mandato, deverão ser eleitos, 
na primeira reunião do Conselho Deliberativo posterior às eleições de renovação do terço, 
os seus substitutos para completar o mandato dos cargos que ficaram vagos."

Art. 78, VII:
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  observação  do  Conselheiro  Jorge  de  Camargo 
encampada pela Comissão de Redação corrigindo a remissão ao art. "72".
Redação aprovada:
"Art. 78 - ...
VII - remeter a todos os Conselheiros em exercício, juntamente com a notificação referida 
no artigo 72, cópia da proposta orçamentária, do balanço, da demonstração das contas de 
receita e despesa, com os relatórios e pareceres que o acompanham;"

Art. 78, X:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação suprimindo a 
palavra "Administrativa" e corrigindo o adjetivo "específicas" para "específica".
Redação aprovada:
"Art. 78 - ...
X  -  despachar  e  encaminhar  pedidos  de  informações,  dados  ou  pareceres,  dos  Srs. 
Conselheiros, à Diretoria ou diretamente a quaisquer órgãos do Clube, sobre assuntos de 
competência  específica  das  atividades  desses  órgãos,  pedidos  esses  que  deverão  ser 
atendidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias."

Art. 83, §1º:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação eliminando a 
expressão "Fica criada" e aperfeiçoando o texto.
Redação aprovada:
"Art. 83 - ...
§1º - As funções da Assessoria de Planejamento da Presidência serão estabelecidas pelo 
Presidente, que poderá designar outros assessores para funções extraordinárias."

Art. 92:
Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  observação  do  Conselheiro  Jorge  de  Camargo 
encampada pela Comissão de Redação corrigindo erro datilográfico quanto à remissão ao 
parágrafo único do art. 76.
Redação aprovada:
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"Art.  92 -  Sem prejuízo do disposto  no parágrafo  único do artigo  76,  o Presidente  da 
Diretoria  ou qualquer de seus membros,  por  ele  designado,  comparecerá à reunião do 
Conselho Deliberativo para prestar informações e esclarecimentos a respeito de atos da 
administração, devendo os assuntos constar,  por escrito,  do pedido de comparecimento 
encaminhado pela Mesa."

Art. 96, III:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
corrigindo erro datilográfico de "balano" para "balanço".
"Art. 96 - ...
III - apresentar ao Conselho Deliberativo parecer sobre o balanço anual do Clube, dentro 
do prazo estatutário;"

Art. 111, II:
.Aprovada por  unanimidade de  votos  a emenda do Conselheiro  Sérgio  Luiz  Bourgogne 
Sodré substituindo a palavra "item" por "inciso".
Redação aprovada:
"Art. 111 - ...
II  -  proceder  sindicância  a  respeito  do  disposto  no  artigo  34,  inciso  VI,  levando  ao 
conhecimento da Diretoria os casos passíveis de penalidades."

Art. 121:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação aperfeiçoando o 
texto deste artigo.
Redação aprovada:
"Art.  121 -  O Regimento Interno  do Departamento Esportivo estabelecerá  as penas de 
advertência, suspensão e exclusão dos nele inscritos, as quais não implicarão na isenção 
da aplicação das previstas neste Estatuto."

Art. 123, caput:
Aprovada por maioria de votos questão de ordem levantada pelo Conselheiro José Manssur 
pela não apreciação de emenda do Conselheiro Jorge de Camargo pretendendo incluir o 
termo "Militante" depois de "Atleta", por tratar-se de proposta de alteração.
.. Mantida, portanto, a redação aprovada na segunda discussão.
Redação aprovada:
"Art. 123 - Por proposta da Diretoria ou de cinqüenta Conselheiros, no mínimo, poderá o 
Conselho Deliberativo conceder o ingresso como sócio Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de Título, ao Atleta que:"

Art. 130:
Aprovada por  unanimidade de votos  a sugestão do Conselheiro Sérgio  Luiz  Bourgogne 
Sodré eliminando a palavra "Colaboradores".
.Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação substituindo a 
expressão "Colaboradores" por "Coadjuvantes".
Redação aprovada:
"Art.  130  -  Não  poderão  ser  admitidos  como  empregados  do  Clube  os  parentes  dos 
membros  do  Conselho Deliberativo,  da  Diretoria  e  dos  Coadjuvantes,  consangüíneos  e 
afins, até o terceiro grau."

Art. 131:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "itens" por "incisos".
Redação aprovada:
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"Art. 131 - O sócio que prestar serviços ao Clube, como empregado ou concessionário, não 
poderá exercer os direitos previstos nos incisos II  e III  do artigo 34 enquanto vigorar o 
contrato de trabalho ou de concessão."

Art. 135, parágrafo Único:
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
substituindo a palavra "item" por "inciso".
Redação aprovada:
"Art. 135 - ...
 Parágrafo Único - A Diretoria fornecerá às pessoas referidas no inciso II  deste artigo, 
cartão de freqüência, com validade até um ano dando ciência ao Conselho Deliberativo."

Art. 136:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação corrigindo erro 
datilográfico de "popr" para "por".
Redação aprovada:
"Art. 136 - O Clube poderá manter intercâmbio desportivo-social com outras agremiações, 
mediante  convênio  autorizado  pelo  Conselho  Deliberativo,  por  proposta  da  Diretoria, 
obedecida sempre a reciprocidade."

Disposições Gerais (primeira discussão):
Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação criando artigo 
visando dar ao tutelado o mesmo tratamento dado ao filho de sócio.
Redação aprovada:
"Art. ... - Para os efeitos do disposto nos artigos 9º, §1º, 11, 12 e 13, equipara-se o tutelado 
ao filho e a tutelada à filha."

Disposições Transitórias:
Aprovada por unanimidade de votos a proposta do Conselheiro Antonio Guerra no sentido 
de serem convocados novos encontros para os trabalhos de redação final das disposições 
transitórias, ou seja, dias 4 e 5 de março de 1991.
Decidiu-se que as emendas de disposições transitórias deverão ser apresentadas até às 
20h30m do encontro de 4/2/91, entregues à secretaria do plenário.

Encontro de 4/3/91, destinado aos trabalhos de primeira discussão das Disposições 
Transitórias:
Aberto o expediente, o Sr. Presidente comunicou representado o Clube, juntamente com o 
Presidente da Diretoria, Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge, na cerimônia 
de condecoração do Conselheiro Sílvio Lancellotti,  feita pelo Cônsul Plenipotenciário da 
Itália,  na  casa  do  Cônsul  da  República  de  San  Marino  (da  qual  o  agraciado  já  era 
Comendador).

Na ordem do dia,  participaram das  discussões  os  Conselheiros:  Antonio  Guerra,  José 
Edmur Vianna Coutinho, Eduardo Lobo Fonseca, Sérgio Lazzarini, José de Barros, Edgard 
Ozon, Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, Alício Antunes de Oliveira, Luiz Concílius Gonçalves 
Ramos.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Primeiro artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação do art. 6º, 
I aprovado em 2ª discussão:
Rejeitada a  proposta  da Comissão de  Redação criando artigo  pretendendo excetuar  os 
atuais Presidentes da Diretoria e do Conselho Deliberativo quanto à aplicação do disposto 
no inciso I, do art. 6º, aprovado em segunda discussão, rejeição esta sugerida, também, 
pelo Conselheiro Antonio Guerra.
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Segundo artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação do art. 6º, 
V aprovado em 2ª discussão:
Aprovada por 22 contra 13 votos a tese do Conselheiro Antonio Guerra estabelecendo o 
prazo de 60 dias a contar do registro desta reforma para que o sócio possa requerer sua 
transferência para a categoria Veteranos sem alienar seu título com destinação específica 
conforme prevê o inciso V, do art. 6º, aprovado em segunda discussão.
Aprovada por unanimidade de votos a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré 
alterando o texto proposto pela Comissão de Redação.
Redação aprovada:
"Art. ... - O sócio contribuinte que, na data do registro desta alteração estatutária, houver 
preenchido as condições para a transferência para a categoria Veteranos, poderá alienar o 
título para qualquer pessoa, desde que protocole, no prazo de 60 dias da mesma data, seu 
pedido de transferência.

Terceiro artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação do art. 6º, 
VI aprovado em 2ª discussão:
Rejeitada por maioria de votos a criação de artigo proposta pela Comissão de Redação 
excetuando  a  concessão  do  título  de  Atleta  Benemérito  nas  condições  exigidas  pelo 
Estatuto  hoje  vigente  àquele  que  tenha  protocolada  sua  proposta  até  o  registro  desta 
alteração estatutária, rejeição esta defendida, também, pelo Conselheiro Antonio Guerra.
Prejudicada,  portanto,  a  emenda  apresentada  pelo  Conselheiro  Sérgio  Luiz  Bourgogne 
Sodré criando redação mais longa evitando remissão à dispositivo revogado.

Quarto artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação do art. 6º, 
§3º aprovado em 2ª discussão:
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta, ficando prejudicada, portanto, a 
sugestão do Conselheiro Antonio Guerra contrária à criação deste dispositivo.
Redação aprovada:
"Art.  ...  -Contar-se-á  o início  do prazo prescricional  do §3º  do artigo  6º,  em qualquer 
hipótese, a partir da data do registro desta alteração."

Quinto artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação do art. 6º, 
§6º aprovado em 2ª discussão:
Aprovada a proposta do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré pelo destaque da tese do 
prazo de 60 dias para entrada em vigência do dispositivo proposto pela Comissão, bem 
como quanto à remissão a dispositivo revogado.
Aprovada  por  maioria  de  votos  a  redação  proposta,  ficando  prejudicada,  portanto,  a 
sugestão do Conselheiro Antonio Guerra contrária à criação deste dispositivo.
Redação aprovada:
"Art. ... - Na hipótese de preencher o cônjuge que ficou com a posse do título os requisitos 
do §6º do artigo 6º antes vigente, poderá ele pleitear, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias contados do referido registro, a transferência para a classe Familiar, se até a data do 
registro da alteração tiver condições para isto."

Sexto artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação do art. 9º, §1º 
aprovado em 2ª discussão:
Rejeitada  por  19  contra  15  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Sérgio  Lazzarini  criando 
dispositivo  estabelecendo  que  os  filhos  ou  tutelados  de  sócio  da  classe  Familiar,  que 
tivessem completado 21 anos de idade, poderiam requerer sua reinclusão como membro da 
família,  mediante simples requerimento à Diretoria,  sujeitando-se a todos os direitos e 
obrigações estatutários, até completarem 24 anos de idade.
Aprovada por 17 contra 15 votos a proposta da Comissão de Redação.
Redação aprovada:
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"Art. ... - Só poderão ser considerados membros da família do sócio da classe Familiar, até 
atingirem a idade de 24 anos, os filhos ou tutelados que ainda não tiverem completado 21 
anos de idade na data do registro da presente alteração."

Sétimo artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação do art. 67, 
§2º aprovado em 2ª discussão:
Rejeitada a proposta da Comissão de Redação no sentido de criar dispositivo estabelecendo 
que os prazos de licença previstos nos incisos II  e III  do §2º do art.  67 começariam a 
vigorar,  para  os  Conselheiros  que  fossem  eleitos  em  maio/92,  para  4  e  2  anos, 
respectivamente,  a  partir  da  referida  eleição.  Para  aqueles  que quando do registro  da 
alteração estivessem exercendo mandatos de 4 e 2 anos, não haveria tal exigência.
Prejudicada, portanto, a proposta do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré corrigindo 
erro datilográfico na redação proposta pela Comissão.

Encontro de 5/3/91, destinado aos trabalhos de primeira discussão das Disposições 
Transitórias:
Na ordem do dia, participaram dos debates os Srs. Conselheiros: Ricardo Cardozo de Mello 
Tucunduva,  Sérgio Luiz Bourgogne Sodré,  Eduardo Lobo Fonseca, José Edmur Vianna 
Coutinho, Antonio Guerra, Ruy Lansaro Paganini, José Roberto Coutinho de Arruda, Mário 
Lima Cardoso. 

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Oitavo artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação do art. 71, I, 
"c", aprovado em 2ª discussão:
Rejeitada por expressiva maioria de votos a proposta do Conselheiro Jorge de Camargo 
prorrogando para a primeira quinzena de agosto de 1992 o mandato do Presidente e do 
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, dos membros da Comissão de Sindicância, e dos 
membros das Comissões Permanentes.
.Rejeitada  por  expressiva  maioria  de  votos  a  proposta  do  Conselheiro  Sérgio  Luiz 
Bourgogne Sodré prorrogando para a primeira quinzena de agosto de 1992 o mandato do 
Presidente  e  do  Vice-Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  dos  atuais  membros  da 
Comissão de Sindicância, e dos atuais Presidentes das demais Comissões Permanentes.
Aprovada por expressiva maioria de votos a proposta da Comissão de Redação, criando 
artigo prorrogando para agosto/92 o mandato do Presidente do Conselho Deliberativo.
Redação aprovada:
"Art. ... - Fica prorrogado para a primeira quinzena de agosto de 1992 o mandato do atual 
Presidente do Conselho Deliberativo."

Nono artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação dos art. 117, 
§§1º e 4º, e 118, aprovados em 2ª discussão:
Aprovada por unanimidade de votos  a proposta do Conselheiro  Sérgio Luiz  Bourgogne 
Sodré estabelecendo prazo até 31/12/91 para a regularização, pela Diretoria, da presença 
de  não associados  no Clube na  forma do art.  117 e  seus parágrafos,  com ciência  ao 
Conselho  Deliberativo.  Prejudicada,  portanto,  a  proposta  da  Comissão  de  Redação 
propondo prazo de 60 dias do registro desta alteração, para a mesma regularização, na 
forma dos art. 117 e parágrafos e 118, tendo a referida Comissão aderido à proposta do 
Conselheiro Sodré.
Redação aprovada:
"Art. ... - A Diretoria terá prazo até 31 de dezembro de 1991 para regularizar presença no 
clube  de  não  associados,  na  forma  estabelecida  no  artigo  117  e  seus  parágrafos, 
comunicando ao Conselho Deliberativo."

Décimo artigo proposto pela Comissão de Redação, em função da redação do art. 123 
aprovado em 2ª discussão:
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Rejeitada a proposta da Comissão de Redação de criação de dispositivo estabelecendo que 
poderá ser concedida a transferência para Contribuinte àquele que, tendo preenchido as 
exigências estatutárias hoje  vigentes,  tiver  sido,  no prazo de 60 dias do registro desta 
alteração, objeto de proposta protocolada na Secretaria do Conselho Deliberativo; rejeição 
esta defendida, também, pelo Conselheiro Antonio Guerra.

Aprovada por unanimidade de votos a proposta da Comissão de Redação no sentido de 
que, por força do disposto no art. 49, que estabelece que todos os recursos poderão ser 
interpostos  no  prazo  de  15  dias,  em  todos  os  dispositivos  do  Estatuto  em  que  seja 
mencionado este prazo, seja tal menção suprimida.

Aprovada por unanimidade de votos  a proposta do Conselheiro  Sérgio Luiz  Bourgogne 
Sodré apresentada pela Comissão de Redação no sentido de que sejam corrigidos pela 
Secretaria todos os dispositivos do Estatuto que ostentem a imperfeição ortográfica do uso 
de letra maiúscula após dois pontos, para efeito de registro desta alteração.

Aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  proposta  da  Presidência  estabelecendo  a 
programação seguinte para a segunda discussão das disposições gerais e transitórias, que 
será  objeto  de  reunião  extraordinária,  conforme  questão  de  ordem  levantada  pelo 
Conselheiro  Antonio  Guerra  no  encontro  de  26/2/91,  a  ser  convocada  nos  termos 
estatutários e regimentais.
Será  elaborada  a  consolidação das  disposições  transitórias  após a  primeira  discussão, 
trabalho a ser encaminhado aos Srs. Conselheiros dentro da maior brevidade possível.
Emendas de disposições transitórias, para a segunda discussão, deverão ser protocoladas 
na Secretaria do Conselho Deliberativo dentro de 30 dias do recebimento da consolidação 
após a primeira discussão.
As emendas apresentadas serão submetidas à Comissão de Redação e Saneadora, para 
análise e parecer.
A  Comissão  de  Redação  e  Saneadora  deverá  apontar  eventuais  falhas  ou  paradoxos 
evidentes para apreciação do Conselho.

Presidente - Terminada a apreciação deste item, passou à apreciação de Várias.

Item 3 - Várias.
Mário  Lima  Cardoso  -  Solicitou  aos  Conselheiros  que  fossem  visitar  o  Conselheiro 
Oswaldo Vella, Diretor de Suprimentos, que encontra-se internado na Hospital Alvorada 
para tratamento de saúde, dizendo que esse tipo de solidariedade estimula as pessoas 
doentes a reagirem.

Presidente - Recebeu a notícia como sinônimo de solidariedade do orador. Disse que o 
Diretor Oswaldo Vella é figura estimada e desejou-lhe pronto restabelecimento. Em não 
havendo mais oradores inscritos, deu por encerrados os trabalhos às 22h.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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