
ATA  RESUMIDA  DA  362ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 28/10/91

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa e um, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, com cento e quarenta e quatro Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA:
Presidente              : Sérgio Vergueiro
Vice-Presidente     : Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva
Primeiro Secretário: Roberto Luiz Pinto e Silva
Segundo Secretário: José Roberto Coutinho de Arruda

3) EXPEDIENTE:
Presidente -  Declarou abertos os trabalhos da  reunião,  com a execução do Hino do Esporte  Clube 
Pinheiros, que foi feita em seguida.

Primeiro Secretário - Chamou para tomar posse os Suplentes convocados, srs. Antonio Aloi, Flérts 
Nebó, Wanderley Nori e Antonio Tadeu Avelino, tendo estado presente e prestado o juramento somente 
o  terceiro  deles,  que  em  seguida  foi  declarado  empossado  pelo  sr.  Presidente.  O  sr.  Secretário 
prosseguiu, lendo telegrama do Governador do Estado de São Paulo, Conselheiro Luiz Antonio Fleury 
Filho, agradecendo o envio do convite para a sessão solene de 30/9 pp. e do novo Estatuto Social, 
congratulando-se com a presidência e desejando sucesso ao evento. A seguir, a pedido do sr. Presidente 
deu conhecimento de convite para vernissage referente à sra. Maria Laura Bechelli de Azevedo Marques, 
esposa do Conselheiro João Benedito de Azevedo Marques. Continuando, leu proposição da Comissão 
de Veteranos e do Cons. José Eddie Avelino, propondo voto de louvor à secretária Maria de Lourdes 
Fonseca, pela dedicação, inteligência e capacidade profissional com que vem respondendo pelos serviços 
afetos à Secretaria do Conselho. (Voto aprovado). Dando sequência, leu as seguintes correspondências 
da Diretoria: 1) DI/180.91, comunicando ter programado o plantão coletivo de portarias/2º semestre para 
os dias 25, 26 e 27/10, bem como estendendo convite para os Conselheiros interessados em participar, 
voluntariamente, da atividade. 2) DI/181.91,  acusando o recebimento e endossando os cumprimentos 
estendidos  pelo  Cons.  Ivan  Gilberto  Castaldi  Filho,  à  Diretoria  de  Serviços  Sociais  e  respectivos 
funcionários, pela melhora na qualidade dos serviços do restaurante do Salão de Festas (bandejão). 3) 
DI/182.91,  comunicando que a Diretoria  de Esportes,  através da seção de  Pólo-Aquático instituiu a 
categoria feminina desta modalidade, que já está atuando com 44 atletas, na piscina externa, de 2ª a 6ªf, 
das 17 às 19h. 4) DI/184.91, informando a nomeação do Cons. José Maria de Almeida Prado Netto para 
o cargo de Assessor Especial de Reestruturação Administrativa, junto à Administração Geral; bem como 
os srs. Airton Pinheiro Castro, Esdras Azevedo Neto e Gladys Bechara Demétrio, respectivamente para 
os  cargos  de  Diretores  Adjuntos  de  Recreação  Esportiva,  de  Halterofilismo  e  Musculação  e  de 
Condicionamento Físico.  5)  Prestando esclarecimentos  solicitados pelo  Cons.  Ivan Gilberto  Castaldi 
Filho sobre os setores de Marketing e de Esportes.

Presidente - Submeteu ao plenário proposta dos Cons. Anníbal Vicente Rossi e Roberto Luiz Pinto e 
Silva, consignando voto de louvor ao sr. Aloísio de Toledo Cesar, ex-Conselheiro, pela sua nomeação 
para o cargo de Juiz do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo. (Voto aprovado). 
Expressou, em seu nome e em nome do Conselho, a satisfação pelo restabelecimento do Cons. Fernando 
Spada. 

João  Benedito  de  Azevedo Marques -  Referindo-se  à  atualização  estatutária  e  ao  desempenho da 
presidência, da Comissão de Ordenação e de todos os Conselheiros, propos voto de louvor à Mesa do 
Conselho e ao Conselho como um todo, pela excelência do trabalho realizado. Concluindo, enalteceu a 
importância do cumprimento do Estatuto Social e da defesa das tradições do Clube.

Presidente - Propos voto de pesar pelo recente falecimento da sra. Rosa Paganini, mãe do Cons. Ruy 
Lansaro Paganini. (Voto aprovado)
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Ruy Lansaro Paganini - Inicialmente, agradeceu a manifestação do sr. Presidente, em seu nome e em 
nome de sua família. Propos, em seguida, voto de louvor ao Grupo de Teatro Amador pela apresentação 
da peça "Mulher, a Melhor Opção de Investimento". (Voto aprovado).

Byrd Bianchi - Apresentou à Mesa abaixo-assinado subscrito por 108 sócios frequentadores da piscina 
do  C.E.,  solicitando  o  encaminhamento  do  mesmo à  Diretoria.  (O  orador  foi  esclarecido  pelo  sr. 
Presidente tratar-se de assunto pertinente ao ítem "Várias").

Eduardo Lobo Fonseca - Comunicou o Conselho que a Comissão Financeira vem participando com a 
Diretoria da análise do procedimento para a devolução dos cruzados novos desbloqueados, bem como da 
eleboração  do  orçamento/92.  Registrou sua satisfação  em ver  o  Cons.  Fernando Spada  de  volta  ao 
Conselho, e, finalizando, associou-se ao pronunciamento do Cons. João Benedito de Azevedo Marques 
no tocante à publicação do Estatuto atualizado, dizendo ter certeza de que o Conselho saberá cada vez 
mais honrar as normas estatutárias.

Plínio  de  Azevedo  Marques -  Propos  voto  de  pronto  restabelecimento  ao  Cons.  José  de  Barros, 
Presidente  da  Comissão  de  Veteranos,  recentemente  submetido  a  uma intervenção  cirúrgica.  (Voto 
aprovado).

Ivo  Kesselring  Carotini -  Propos  voto  de  louvor  à  sra.  Beatriz  Prodanof,  do  Dep.  Cultural,  que 
coordenou a 4ª Mostra de Dança recentemente realizada no Clube. Em seguida, em nome da Comissão 
de  Esportes  propos  votos  de  louvor  às  seções  de  Atletismo,  Basquete,  Ginástica  Olímpica,  Tênis, 
Voleibol, Judô, Esgrima e Natação, elencando os nomes dos atletas destacados no expediente enviado 
com a convocação desta reunião. (Votos aprovados).

Odair Luiz Gorga - Agradeceu o prestígio dos Conselheiros na peça "Mulher,  a Melhor Opção de 
Investimento" por ele dirigida, estendendo convite para nova apresentação, no Clube Alto dos Pinheiros. 
Agradeceu, também, o apoio do Diretor Cultural Pedro Geretto e do Presidente Antonio Rudge, dizendo 
que futuramente o Teatro talvez possa ser um departamento autônomo. 

Edgard Ozon - Propos voto de pronto restabelecimento ao Cons. Haroldo Montagna, Vice-Presidente 
da Comissão de Veteranos, que está hospitalizado para uma cirurgia. (Voto aprovado, com a associação 
da Mesa).

Antonio Guerra - Propos voto de louvor à Mesa do Conselho, pela brilhante sessão solene realizada no 
último dia 30/9, em especial pela escolha do conferencista e da apresentação musical. Prosseguindo, 
propos voto de louvor ao sócio Paulo kesselring Carotini, ex-Conselheiro, que no dia 2/11/91 estará 
recebendo do Presidente de Cuba, Fidel Castro, a Medalha de Mérito da Sierra Maestra, por atos de 
heroísmo ao salvar o goleiro da equipe daquele país que estava prestes a se afogar na piscina olímpica de 
Porto  Rico,  em 1987.  (Voto  aprovado).  Associou-se  ao  voto  de  pronto  restabelecimento  ao  Cons. 
Haroldo Montagna. Encerrando,  manifestou sua solidariedade  com o Cons.  Juliano josé Parolo,  que 
recentemente sofreu um derrame, que felizmente não deixou sequêlas.

Presidente - Comunicou o recebimento de proposta por  escrito,  do Cons. Luiz Delfino de Andrade 
Cardia, consignando voto de louvor ao atleta Paulo Kesserlring Carotini no mesmo sentido que o Cons. 
Antonio Guerra.

4) ORDEM-DO-DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 361ª reunião extraordinária, realizada dia 19 de agosto de 1991.
Presidente - Submeteu a ata à votação. Não havendo manifestação de retificação ou impugnação da 
mesma, declarou-a aprovada.
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Item 2 - Apreciação do processo CD-006/91, referente aos ítens 1, 2 e 4 da consulta da Presidência 
do Conselho para efeito de interpretações estatutárias  e  regimentais;  reincluído em pauta por 
força do disposto no inciso IV, do artigo 47, do Regimento Interno.
Presidente - Explicou que na reunião anterior havia retirado as duas primeiras consultas, para melhor 
instrução  do  processo  e  esclarecimento  dos  srs.  Conselheiros,  com nova  audiência  das  Comissões 
Jurídica e Especial de Ordenação.

` Primeiro ítem da consulta.
João Benedito de Azevedo Marques - Levantou questão de ordem com relação ao primeiro ítem da 
consulta,  sobre  a  possibilidade  de  um sócio  Veterano  ser  candidato  a  Conselheiro  na  categoria  B, 
considerando-a  uma  alteração  estatutária  não  apresentada  em  termos.  Portanto,  não  podendo  ser 
examinada no mérito.

Eduardo  Lobo Fonseca -  Disse  que  aquela  questão  de  ordem ao  seu ver  foi  levantada  sem base 
regimental. Ademais, não lhe parecia que a preliminar colocada tinha o mínimo de isenção perante o 
Conselho. O proponente partiu do princípio de que o Estatuto diz algo que ele não diz. Era exatamente o 
que estava sendo debatido. Se a dúvida não existisse, não teriam havido duas interpretações distintas nos 
pareceres das Comissões Jurídica e Especial de Ordenação.

Antonio Guerra - Observou que o parecer da Comissão de Ordenação foi calcado no resultado das 
discussões da atualização estatutária, portanto, a decisão foi de consenso. Associando-se ao Cons. João 
Benedito,  disse que aquela consulta  era um "artifício"  para,  numa interpretação estatutária,  mudar o 
conceito das coisas. 

Alício  Antunes  de  Oliveira -  Lembrou  os  termos  dos  incisos  I  e  XVIII  do  art.  76,  definindo  a 
competência do Conselho de reformar o Estatuto e interpretar casos omissos. A presidência voltou à 
baila  com o  processo  melhor  instruído  e  documentação  mais  apropriada.  A Comissào  Jurídica  foi 
taxativa no seu parecer. O exame da questão, a interpretação definitiva compete ao Conselho e não há 
como anular-lo, alegando o recente término do processo de atualização do Estatuto. O assunto deve ser 
debatido sem a menor animosidade. O problema não é o sócio Veterano. A definição trará benefício no 
sentido de  que haverá suplente para  cobrir  eventuais licenças.  Atualmente o número de suplentes é 
insuficiente. Além disso, isso significa uma eleição automática - a cada dois anos são abertas 8 vagas e 
há 8 ou 10 candidatos; forma-se uma categoria quase que vitalícia. Finalizou sua exposição dizendo que 
a consulta do Presidente foi bem intencionada.

Presidente - Começou a encaminhar a votação da questão de ordem levantada pelo Conselheiro João 
Benedito de Azevedo Marques. (O Cons. Eduardo Lobo Fonseca interferiu, fazendo questão de ler os 
termos do art. 61 do Regimento. Entendeu que a questão de ordem ofendia os preceitos regimentais, pois 
não foi dito o artigo no qual ela foi calcada. o Cons. João Benedito de Azevedo Marques defendeu seu 
ponto de vista dizendo que discordar não é afrontar e que ele, Conselheiro há 25 anos, nunca iria afrontar 
o Conselho ou o Clube; pretendia sim, que o plenário fosse democraticamente consultado para votar. 
Baseou sua preliminar nos art. 65 e 66, do Estatuto, que não trazem qualquer regra restritiva. O sr. 
Presidente esclareceu que tais artigos tratam da composição do Conselho. O Cons. José Manssur aditou a 
questão  de  ordem  dizendo  que  a  matéria  estaria  melhor  fundamentada  no  art.  127,  que  define  o 
procedimento  para  a  reforma  do  Estatuto.  O  sr.  Presidente,  em seguida  esclareceu  o  Cons.  Alício 
Antunes sobre os termoss "interpretação, consulta de interpretação, reforma do Estatuto e emenda para 
reforma"  deste).  Finalmente,  encaminhou a  questão  de  ordem à  votação.  Deliberação:  Aprovada  a 
questão  de  ordem  levantada  pelo  Conselheiro  João  Benedito  de  Azevedo  Marques  aditada  pelo 
Conselheiro José Manssur, sobre a possibilidade de um sócio Veterano ser candidato a Conselheiro na 
categoria B. Em virtude da consulta ser considerada alteração estatutária e não ter sido apresentada em 
termos não pode, portanto, ser examinada no mérito.

Segundo  ítem  da  consulta,  sobre  a  possibilidade  de  um  Conselheiro  com  mandato  vigente, 
candidatar-se a um novo mandato.
Antonio Guerra - Reportou-se ao prazo para inscrição dos candidatos, indagando sobre a situação do 
Conselheiro cujo mandato esteja vencendo no mês da eleição. Ele poderá se inscrever para um novo 
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mandato enquanto Conselheiro, ou deverá pedir demissão para efetuar sua inscrição. No caso, disse, há 
uma sobreposição  de  opiniões.  (O sr.  Presidente  entendeu aquela  pergunta  como uma manifestação 
contrária à possibilidade).

Ruy Lansaro Paganini - Defendeu a possibilidade da candidatura do Conselheiro com mandato vigente, 
dizendo que é lícito, democrático e oportuno para o Clube que um Conselheiro que tenha ainda, por 
exemplo, 2 anos de mandato tenha a boa vontade de pleitear um mandato de 6 anos. Isso é o seu livre 
arbítrio  e  é  quem decide.  Não se pode  restringir.  Disse  que  era  desnecessário  discutir  o  mérito  da 
questão, mas se havia dúvida achava que deveria ser esclarecida. Evidentemente, a similaridade existe.

José Manssur - Pediu licença para divergir da Comissão de Ordenação neste ítem, acompanhando o 
parecer da Comissão Jurídica. Disse que em linhas gerais o seu raciocínio era idêntico ao do Cons. 
Guerra:- não via como um Conselheiro no exercício do mandato poder candidatar-se a outro mandato 
sem antes renunciar aquele que ele está exercendo. Não há possibilidade de dualidade de mandatos. (Foi 
aparteado pelo Cons. José Edmur Vianna Coutinho sobre qual era a circunstância que impediria uma 
nova candidatura a vereador no exemplo citado, pois não entendia a proibição.) Esclareceu a necessidade 
da renúncia e a relação da comparação feita. (O Cons. Luiz Delfino de Andrade Cardia perguntou onde o 
orador encontrava a restrição de direito). Explicou que a restrição de direito era um princípio de ordem 
moral. (O Cons. Adalberto Luiz Federighi acrescentou que o mandato de um Conselheiro eleito para 6 
anos só se extinguirá pelas circunstâncias estatutárias ou pelo pedido de demissão). Finalizando, o orador 
disse que o Conselheiro no exercício do mandato deve abrir mão do período que lhe resta para conclusão 
desse mandato caso queira candidatar-se a novo mandato.

Edgard Ozon - Perguntou ao Presidente o por quê da consulta nesta oportunidade. Em trinta anos de 
Conselho nunca deparou com uma situação dessas.

Presidente - Esclareceu relatando precedente que antecedeu sua gestão, por uma omissão administrativa. 
O Conselho definindo as regras hoje terá certeza de como elas devem seguir  e a  presidência estará 
cumprindo sua missão, dando andamento às decisões do plenário, que são soberanas. (O Cons. Qamal 
Elias Donato questionou sobre  a  possibilidade de nova ocorrência  com relação ao precedente antes 
relatado). O sr. Presidente tornou a esclarecer o ocorrido. Esclareceu a Cons. Dulce Arena Avancini que 
o Conselheiro referido não tendo sido eleito não teve seu mandato renovado naquela ocasião. Disse que é 
necessário  que  se  estabeleça  claramente  o  que  é  melhor  para  o  Clube,  quanto  ao  entendimento  da 
matéria.

José Edmur Vianna Coutinho - Levantou questão de ordem entendendo que a consulta tratava-se de 
caso idêntico à questão anterior, portanto não reunia condições formais para ser discutida.

Presidente - Esclareceu que a questão anterior não foi apreciada por ter sido considerada uma emenda 
que não reunia as  condições  para ser  discutida.  Pediu melhores esclarecimentos  sobre  a  questão de 
ordem, o que foi prestado em seguida.

Eduardo Lobo Fonseca - Preocupado,  disse que parecia que estava-se cassando a possibilidade do 
Conselho de interpretar o Estatuto; toda interpretação estatutária passou a ser confundida como emenda. 
Existem casos em que, por melhor que o Estatuto tenha sido redigido, por mais diligente que tenha sido a 
participação de todos e de cada Conselheiro, podem levar a uma situação de uma certa dificuldade de 
entendimento.  O  caso  anterior  lhe  parecia  bem  claro:-  No  plenário  há  posições  que  interpretam 
diferentemente o mesmo Estatuto e é necessário que isto seja esclarecido. Porque senão a candidatura 
ficará ao livre arbítrio da Mesa, que poderá aceitar a inscrição de um Conselheiro com mandato vigente 
ou não; isto tudo faz com que seja importante a interpretação do Estatuto a nível de Conselho. Houve um 
precedente concreto, conforme apontou o sr. Presidente. Levantou questão de ordem dizendo que por 
meio daquela questão de  ordem estava-se inibindo a possibilidade  do  Conselho fazer  interpretações 
estatutárias. E o Conselho não pode se eximir da responsabilidade de interpretar a peça maior que fez, 
que  tem  como  característica  a  necessidade  de  interpretação.  (O  Conselheiro  João  Bacchin  Neto 
interrompeu, dizendo que há usos e costumes no Conselho idênticos há mais de 40/50 anos). O orador 
esclareceu que estava se referindo à questão de ordem, e não ao mérito da consulta. (O sr. Presidente 
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explicou ao Cons.  João  Bacchin que não estava-se no ítem "Várias"  quando este  reclamou a  baixa 
frequência quando da apreciação deste ítem.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Estranhou que, no momento que a matéria estava sendo debatida no seu 
mérito, uma questão de ordem estivesse colocando em risco a discussão, que já gerava muita polêmica. 
Pediu reflexão, porque se neste instante, através de uma decisão o Conselho resolvesse deixar de discutir 
o mérito da questão, ele estaria sujeito a criar um problema estatutário dentro de pouco tempo, deixando 
sem nenhuma aplicação o art. 66, do Estatuto. (Foi aparteado pelo Cons. José Edmur Vianna Coutinho, 
que lembrou que o Conselho já se pronunciou sobre esta matéria). O orador concluiu dizendo que sua 
intenção foi alertar o plenário.

Edgard Ozon - Concordando com a linha de pensamento dos Cons. Eduardo Lobo Fonseca e Roberto 
Luiz Pinto e Silva, posicionou-se pela discussão do mérito da consulta sob o risco de todos os assuntos 
serem tratados da mesma forma, ou seja, alega-se incompatibilidade estatutária, deixa-se para depois a 
decisão  e a consequência é o prejuízo para o Clube.

José Manssur - Manifestou-se pela rejeição da questão de ordem, sob dois fundamentos:- o aspecto 
formal, porque questão de ordem normalmente é preliminar de discussão de mérito. No caso a questão 
não foi oportuna; o segundo, sobre o disposto no art. 76, XVIII, ou seja a deliberação sobre os casos 
omissos. Lembrou que todas as discussões que têm conotação institucional, seguem os princípios de 
ordem comum. Teceu longa exposição, concluindo pela necessidade da decisão do plenário com vistas às 
eleições/92.  (Foi  aparteado  pelo  Cons.  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  que  pediu  que  o  orador  se 
posicionasse sobre a sua menção no sentido de que a matéria já teria sido resolvida pelo Conselho). O 
Cons. Manssur respondeu que, se for levada ao rigor da lei a proposta do aparteante, o plenário nunca 
poderá interpretar o Estatuto, mesmo que esta seja uma de suas atribuições estatuídas. Não se interpreta 
lei em tese, quando o caso concreto vem à tona; é aí que se dará a decisão. Se for dada guarida a esta 
questão de ordem, o Conselho ficará sem saber  qual a real interpretação.  Ademais, a preliminar foi 
pedida quando o mérito estava praticamente exaurido. Finalmente, baseado no inciso XVIII, do art. 76, 
entendeu passível de superação a questão de ordem, uma vez que o Estatuto permite perfeitamente ao 
Conselho interpretar, em casos de dúvida, qual o real sentido da lei.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Disse que concordava com o raciocínio dos Cons. João Benedito de 
Azevedo Marques (no ítem anterior) e José Edmur Vianna Coutinho, entendendo que ambos estavam 
corretos ao dizerem que se existe uma questão que já foi resolvida pelo plenário esta questão não pode 
vir a ser levantada novamente e não se pode modificar o Estatuto através "do artifício" da interpretação. 
O  que  ele  não  concordava  era  com  a  premissa  que  orientou  esse  raciocínio  que,  por  ser  frágil, 
desmorona toda a discussão colocada e cede lugar a um outro tipo de pensamento. (Foi aparteado pelo 
Cons.  José Manssur,  que enfatizou a necessidade  do assunto ser esclarecido,  exemplificando com a 
hipótese de um Conselheiro apresentar a sua candidatura e a Mesa rejeitá-la sob a alegação de que ele 
está com o mandato em vigor. Juridicamente poderá até ser evitada a  eleição). O orador prosseguiu, 
resumiu  seu  pensamento  no  seguinte  sentido:-  O  texto  do  Estatuto  dava  margem a  interpretações 
duvidosas. Tentou-se durante a reforma estatutária eliminar essas dúvidas por meio de emenda, mas ela 
foi rejeitada. A rejeição da emenda não significa que o contrário do que ela dizia tenha sido aprovado. A 
redação  do  Estatuto  neste  aspecto  continua  com  as  mesmas  dúvidas  e  dando  ensejo  à  mesma 
necesssidade de interpretação.

José  Paulo  de  Camargo Mello -  Esclarecido  pelo  sr.  Presidente  sobre  estar-se  discutindo  naquele 
momento questão de ordem levantada pelo Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho, concordou com o 
posicionamento do Cons. Paulo Lara, deixando para falar do mérito a posteriori.

Presidente - Colocou em votação a questão de ordem levantada pelo Conselheiro José Edmur Vianna 
Coutinho entendendo que a consulta sobre a possibilidade de um Conselheiro com mandato vigente, 
candidatar-se a um novo mandato, tratava-se de caso idêntico à questão anterior, portanto não reunia 
condições formais para ser discutida, tendo o plenário decidido rejeitá-la por 34 contra 28 votos. 
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José Paulo de Camargo Mello - Comparando a eleição para o Conselho com eleição para o Senado, 
disse entender que para o Conselheiro estar apto a candidatar-se ele tem, antes de tudo, que renunciar o 
cargo, caso contrário na haverá disponibilidade de vaga.

Eduardo Lobo Fonseca - Abordou a questão de uma forma menos ligada ao Direito, mas à importância 
do  Conselho  zelar  pela  representatividade  do  corpo  associativo.  O  objetivo,  quando  se  define  a 
renovação do terço do Conselho, é que um terço seja renovado, e não que sejam mantidos perenemente 
todos os Conselheiros. Disse que a impossibilidade da candidatura de Conselheiro com mandato vigente 
a novo mandato lhe parecia tão óbvia, a ponto do legislador nem ter-se preocupado em detalhá-la. E é 
este enfoque que deve ser garantido ao associado.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Satisfeito em poder abordar o mérito, fez algumas colocações práticas, 
sem abordar  a parte  jurídica da questão.  Disse que a partir  do momento em que se admita que um 
Conselheiro com mandato vigente possa se recandidatar antes de encerrar o seu mandato, podem ocorrer 
absurdos:- Se todos os Conselheiros cujos mandatos terminam em 94 resolvem se candidatar em 92 e são 
eleitos, não há renovação do terço do Conselho; tornando-se impossível cumprir o disposto no art. 66 do 
Estatuto.

José  Roberto  Coutinho de  Arruda -  Disse  que  naquela  discussão  deveria  ser  abordada  a  relação 
inicialmente:- Qual o momento de término de mandato de cada Conselheiro.  Evidentemente,  não há 
outra interpretação senão a da posse de seu substituto. Portanto, até a posse de seu substituto, inclusive 
os que estão se inscrevendo estarão em seus mandatos. Assim, estaria prejudicada qualquer interpretação 
no sentido de que quem está no mandato não pode se candidatar; teriam todos que renunciar para poder 
se inscrever  para a próxima eleição. Não havendo configurada qualquer circunstância que obrigue a 
perda de mandato (art. 21 do Regimento Interno), não há que se falar em inelegibilidade. Desde que o 
candidato reúna as condições necessárias (21 anos de idade, 10 anos de clube),  ele é elegível. Com 
relação a eventual dualidade de mandatos aventada pelo Cons. Manssur, ela seria solucionada com a 
renúncia. A respeito do prejuízo da renovação levantado pelo Cons. Roberto Luiz, isso não ocorreria 
pois  haveria  vacância  e  o  suplente  poderia  complementar  o  mandato.  Sobre  o  aspecto  jurídico, 
acompanhou  a  Comissão  de  Ordenação  no  seu  parecer:-  O  que  não  é  proibido,  é  permitido.  (Foi 
aparteado  pelo  Cons.  Eduardo  Eduardo  Lobo Fonseca,  indagando qual  a  sua  idéia  com relação  ao 
espírito do legislador no caso da vacância). O orador respondeu que devemos partir para o conceito de 
renovação. O Conselheiro abre mão de seu mandato de 4 anos que ele tem pela frente e será substituído, 
de  qualquer  modo está  se renovando.  O espírito  é  renovação e da  forma como se pretende não há 
qualquer impedimento a isto. Observou que a emenda apreciada na segunda discussão, de autoria do 
Cons. Marcello Moraes, era bastante clara, o Conselho, durante o complexo processo de atualização 
estatutária,  teve oportunidade de esclarecer  o assunto e não o fez;  rejeitou a emenda. Assim sendo, 
posicionou-se contrário à interpretação da matéria. (Foi aparteado pelo Cons. Ruy Lansaro Paganini, que 
ressaltou a  necessidade  da  questão ser  definida.  O Cons.  Qamal Elias  Donato  aparteou  o  orador  a 
respeito da impossibilidade do preenchimento da vaga pelo suplente,  cujo exercício é de 2 anos). O 
orador  expressou-se  mencionando  o  preenchimento  de  vagas  para  complementação  de  mandato.  (O 
Cons. Roberto Luiz Pinto e Silva, em aparte, deixou claro seu pensamento sobre a renovação do terço do 
Conselho).  O orador  concluiu,  dizendo  que  a  hipótese  levantada  pelo  aparteante  evidentemente  era 
impossível, mas poderia até chegar-se a este ponto de preenchimento de vagas para suplentes.

Presidente - Inicialmente, submeteu ao plenário proposta do Cons. José Manssur pelo encerramento da 
discussão. (Aprovada) Em seguida, encaminhou a matéria à votação, tendo o Conselho estabelecido, por 
significativa maioria de votos, que um Conselheiro com mandato vigente não pode candidatar-se a um 
novo mandato.

Quarto ítem da consulta, sobre a interpretação do termo "deficientes e incapacitados" constante 
do §1º,  do  art.  9º,  do  Estatuto  Social  como "portadores  de  afecção  incapacitante  perene que 
impeça a auto-subsistência, de acordo com junta médica nomeada para avaliação de cada caso"

José Manssur - Levantou questão de ordem entendendo que a matéria não poderia ser discutida no 
mérito por não reunir condições formais para tal, eis que é considerada uma alteração estatutária.
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Antonio Guerra - Disse que a proposta de inclusão de "deficientes e incapacitados" como dependentes 
do sócio Familiar foi de sua autoria e que o pedido de interpretação à Comissão de Saúde e Higiene 
deveu-se à amplitude do termo. Em se interpretando o termo não estará sendo mudado o Estatuto, mas 
simplesmente definindo um entendimento. (O Cons. José Manssur aparteou dizendo que norteou sua 
questão de ordem no parecer da Comissão Jurídica que diz ".. até que se proceda a referida modificação 
estatutária o assunto deva ser regulado pela legislação previdenciária"). O orador concluiu, entendendo 
que o assunto deveria ser definido a nível regimental.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Entendeu  que  aquela  situação  era  um  pouco  distinta  das  demais.  A 
interpretação não era no sentido conceitual  do que o Estatuto queria  dizer.  O problema deveria  ser 
remetido ao Regimento da Diretoria. Durante a reforma estatutária foi aprovada uma condição sem ter 
providenciado a forma de aplicação dessa condição. Foi pela rejeição da questão de ordem do Cons. 
Manssur. Acrescentou, ainda, que não entendia adequadas as propostas da Comissão de Saúde e Higiene. 
O Conselho é que deveria definir uma norma e remetê-la ao Regimento da Diretoria, não neste momento, 
mas após um estudo detalhado a respeito. De toda forma, o assunto deve ser debatido e firmada uma 
posição de maneira a que do ponto de vista administrativo possam ser contemplados esses casos até que 
haja uma solução definitiva.

Alício Antunes de Oliveira - Expressou sua opinião contrária à questão de ordem, porque o assunto 
requer  interpretação.  O mérito  deve ser  discutido para  que seja  aperfeiçoado o trabalho de reforma 
estatutária.

Presidente -  Submeteu  à  votação  a  questão  de  ordem  levantada  pelo  Conselheiro  José  Manssur 
entendendo que a interpretação do termo "deficientes e incapacitados" constante do §1º, do art. 9º, do 
Estatuto Social como "portadores de afecção incapacitante perene que impeça a auto-subsistência, de 
acordo com junta médica nomeada para avaliação de cada caso" não poderia ser discutida no mérito por 
não reunir condições formais para tal, eis que é considerada uma alteração estatutária, tendo o plenário 
decidido aprová-la por 18 contra 13 votos.

Item 3 - Várias.
Ivan Gilberto Castaldi Filho - Manifestou-se solicitando uma definição da Diretoria com relação à 
volta  ou não do sistema antigo  de  projeção  de  filmes,  e,  se  positivo,  qual  o  prazo  previsto  para a 
retomada do referido sistema, pedindo urgência na resposta.

Byrd Bianchi - Leu os tópicos do abaixo-assinado subscrito por 108 sócios frequentadores da piscina do 
Centro  Esportivo,  dirigido  à  Diretoria,  1)  sobre  o  aquecimento  da  água  da  piscina,  considerado 
insuficiente, 2) que não haja interrupção para os sócios do uso da piscina; 3) reclamação sobre a limpeza 
dos vestiários; 4) reclamação sobre a água fria nos chuveiros dos vestiários; 5) reclamação sobre os 
funcionários do vestiário feminino.

Mário Lima Cardoso - Dirigiu-se à presidência abordando a praticidade da sistemática de divulgação 
das  matérias  de  Várias  por  escrito,  entendendo  que  as  mensagens  ficam  documentadas,  mas  não 
possibilitam o  necessário  debate,  que  todos  sabem, é  mais  emocionante.  Dado  o  fato  de  as  pautas 
estarem sempre muito carregadas, os assuntos de Várias têm sido sufocados, e, por melhor que seja a 
redação, nem sempre o signatário consegue dar a mesma ênfase ao assunto tratado como se o fizesse na 
tribuna. Sugeriu estudos visando alteração regimental para sanar o problema.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Inicialmente, agradeceu a permanência dos Conselheiros até aquela 
altura da reunião. Prosseguindo, alertou a Diretoria lembrando que, com a aproximação do verão os 
frequentadores das mais diversas seções passam também a usufruir das piscinas. Portanto, é necessário 
especial atenção àquela dependência, principalmente quanto aos serviços da lanchonete, que apesar de 
hoje possuir recursos de informática, há 5 anos apresenta os mesmos problemas: falhas nos serviços, más 
condições de atendimento, despreparo dos funcionários para atendimento aos sócios, etc.

Presidente - Não havendo mais oradores inscritos, declarou a reunião encerrada às 23h50m.
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RESUMO DOS PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS POR ESCRITO, PARA DIVULGAÇÃO EM 
"VÁRIAS" DESTA REUNIÃO

Ivan Gilberto Castaldi Filho (cartas de 27/7,  22/8,  3, 6, 16 e 26/9/91) - 1) propondo alteração regimental 
estabelecendo  a  proibição  da  utilização  das  dependências  administrativas  do  Clube  para  armazenamento  e 
divulgação de material de propaganda eleitoral, podendo levar o candidato a ser excluído e o diretor responsável 
pelo setor a ser penalizado; 2) sugerindo alteração estatutária no capítulo relativo à Diretoria, no sentido de que 
os  diretores  adjuntos  sejam indicados  pelos  frequentadores  das  respectivas  seções  por  votação  ou consenso, 
dentro de 21 dias da posse do Presidente; 3) apresentando sugestão de colocação de painéis de fácil visualização 
com todas as atividades programadas para o dia e o seguinte, em todas as portarias, de forma a diminuir ou 
eliminar  a  afixação  de  faixas  no  Clube.  Nos  eventos  que  necessitem maior  divulgação,  sejam distribuídos 
panfletos e publicada matéria específica no Jornal do Pinheiros; 4) reivindicando à Diretoria seja providenciada a 
compra imediata de cadeirões para acomodação de crianças nos bares e restaurantes, pois os poucos existentes 
são muito disputados; 5) também à Diretoria,  solicitando: a utilização de copos descartáveis com tampa, nos 
restaurantes do Clube que tenham mesas externas, evitando contaminação (abelhas), o aumento da temperatura da 
água da piscina infantil do C.E., e a volta ao sistema antigo de projeção de filmes no auditório do CCR (cinema); 
tornando público seus cumprimentos à Diretoria de Serviços Sociais e respectivos funcionários, pela melhora na 
qualidade dos serviços do restaurante do Salão de Festas (bandejão).

Dulce Arena Avancini (carta de 19/9/91) - manifestando-se sobre aspectos como: 1) a limpeza dos jardins 
internos na altura da Av. Brig. Faria Lima/R. Tucumã; 2) o desentupimento de esgoto localizado na calçada da R. 
Tucumã, entre a saída do estacionamento e entrada do Boliche; 3) o funcionamento das toalheiras dos toilletes 
diversos; 4) o lixo deixado por restaurantes vizinhos nas calçadas do Clube para coleta pela Prefeitura.

Sílvio Lancellotti (carta de 20/10/91) - lamentando o tipo de material utilizado para a manutenção dos campos 
de futebol A e B; sobre um vazamento junto à linha divisória do campo A, bem como ao lado do alambrado que 
separa o campo da Churrasqueira; solicitando, ao final, revisão da iluminação do campo A, com reposição dos 
refletores  respectivos  e  das  lâmpadas  que  faltam nas  arquibancadas;  principalmente  porque  os  campeonatos 
internos se aproximam das suas decisões.

Obs: Esta ata foi aprovada na 363ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, em 25/11/1991.

Roberto Luiz Pinto e Silva Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva
Primeiro Secretário Presidente em exercício

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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