
1992 - Cinqüentenário do Conselho Deliberativo

ATA DA 365ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 16 DE 
MARÇO DE 1992

1. DATA E PRESENÇA:
Dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e dois, em segunda convocação, às vinte horas 
e trinta minutos, com cento e trinta e sete Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente em exercício       : Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva
Vice-Presidente "ad hoc"     : Sérgio Luiz Bourgogne Sodré
Primeiro Secretário              : Roberto Luiz Pinto e Silva
Segundo Secretário "ad hoc": Ana Emília Margoni

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou instalada a reunião em segunda convocação.  Inicialmente,  para compor a 
mesa  dos  trabalhos,  indicou  os  Cons.  Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré  e  Ana  Emília  Margoni, 
respectivamente para exercer as funções de Vice-Presidente e Segundo Secretário. A indicação foi 
acolhida pelo plenário.

Presidente -  Deu  conhecimento  do  falecimento  do  Cons.  Mário  Cavalheiro  Alves,  ex-Diretor 
Adjunto de Suprimentos, ocorrido no último dia 12 de março; propondo fosse observado um minuto 
de silêncio em sua memória, o que foi feito em seguida.

Presidente - Comunicou que a missa pelo 7º dia de falecimento do Cons. Mário seria realizada às 
11h do dia 18/3/92, na Igreja São José. Prosseguindo, como não havia correspondência para leitura, 
passou a palavra ao primeiro orador inscrito.

Ivanilce Simeão Cappellano - Parabenizou os atletas da seção de Esgrima, que sagrou-se Campeã 
no Torneio nacional "Taça Cidade de São Paulo", realizado no último final de semana no Clube 
Athlético  Paulistano;  torneio  que  reuniu  100 atletas  de  diversos  clubes  do  Brasil;  destacando a 
atuação  de  Francisco  Papaiano,  Paula  Toríbio,  Ivone  Papaiano,  Roberto  Lazzarini,  Pablo 
Mangiaterra e Carolina Moreira.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 364ª reunião ordinária, realizada dia 24 de fevereiro de 1992.
Presidente - Submeteu a ata à votação e, em não havendo qualquer manifestação contestando sua 
redação, declarou-a aprovada.

Item 2 - Apreciação, em primeira discussão, do processo CD-003/90, referente à proposta de 
87 Conselheiros, de modificação do inciso II, do art. 66 (atual art. 65), do Estatuto Social.
Ruy Lansaro Paganini - Disse que procedeu detalhado exame da matéria e era favorável ao seu 
acolhimento por diversas razões que passou a explicar pormenorizadamente, mas que apresentava 
uma emenda modificativa, com a redação seguinte: "Art. 66 - ...: II - dos ex-Presidentes do Conselho 
Deliberativo,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros  que  tenham  cumprido  30  anos  ininterruptos  de 
mandato  e idade  mínima de 60 anos completos,  como membros efetivos  independentemente  de 
eleição para o máximo de 8 (oito) vagas em disponibilidade. O processo seletivo dar-se-á pelo maior 
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tempo  no  cumprimento  do  mandato."  Justificou  sua  proposta,  enaltecendo  a  condição  de 
Conselheiro, merecedora dessa posição.

Sílvio Lancellotti - Disse que preocupou-se em procurar a origem e a raiz da palavra "vitalício". 
Assim, indagou se a proposta de transformar Conselheiros com mais de 30 anos de mandato em 
vitalícios - que ele também subscreveu democraticamente - efetivamente, dentro da raiz da palavra, 
se ela conserva ou se ela é essencial à existência do Conselho. Observou que, quando na presidência 
da  Comissão  de  Esportes  lutou  para  a  modernização  do  Regimento  Interno  do  Departamento 
Esportivo e para que houvesse maior rigor na concessão do título de Atleta Benemérito; o que veio a 
ser concretizado na nova redação estatutária. Manifestou-se contrário à aprovação da proposta, pois 
entendia que a maior premiação para um Conselheiro é a conquista do seu mandato específico, nas 
urnas, através do voto da comunidade pinheirense.

Dulce  Arena  Avancini -  Defendeu  a  matéria,  relembrando  nomes  de  sócios  que  efetivamente 
lutaram para o engrandecimento do Clube, como Vicente Caselli Carvalho e Antonio Ribeiro. Em 
seguida,  leu  sua  proposta:  "Estou  de  acordo  com a  proposta  apresentada,  visando  modificar  a 
redação do inciso II, do atual art. 65, do Estatuto Social, desde que seja fixado em 10 o número de 
vagas para os Conselheiros com mais de 30 anos de mandato, e que tenham exercido o cargo de 
Diretor do Clube. Isto posto, para o provimento dessas 10 vagas deverá ser respeitada a seguinte 
prioridade:  a)  antigüidade como membro do Conselho Deliberativo;  b)  antigüidade de matrícula 
social; c) cargos exercidos de diretor e de membro de comissão permanente."

Gerson de Oliveira - Entendeu justa a proposta de modificação. Comentou o parecer da Comissão 
de  Ordenação,  dizendo  que,  ao  contrário  do  que  nele  foi  dito,  a  intenção  é  que  o  Conselho 
reconheça, na qualidade do Conselheiro que tenha exercido 30 anos de mandato, o trabalho por ele 
prestado  ao  Clube.  De  outro  lado,  entendia  desnecessária  a  limitação  das  vagas  na  categoria. 
Finalizando, concitou o plenário a acolher a proposta.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Disse que, em que pese a vasta experiência adquirida e a 
dedicação aos assuntos do Clube por parte de alguns Conselheiros, eles devem ser eleitos, pois são 
os representantes dos sócios. Associou-se ao parecer da Comissão de Ordenação quando ela diz que 
a concessão da vitaliciedade aos ex-Presidentes da Diretoria e do Conselho deve-se ao fato de estes 
terem atingido o ápice da hierarquia do Clube. Isto é inegável. Se acolhida a proposta, será criado 
um precedente muito sério. No seu parecer, a Comissão de Ordenação salientou muito bem que a 
proposta não está suficientemente clara: não esclarece quanto à contagem dos mandatos; se inclui 
suplência no exercício; se são anos ininterruptos; quantos anos como diretor; idade limite; e uma 
série de outras implicâncias. Embora muito contrariado, julgou a proposta antidemocrática, porque 
ela institui uma sinecura no Clube, é uma coisa muito grave, e à revelia dos sócios. (Com relação a 
esta última observação, foi aparteado pelo Cons. Gerson de Oliveira.)

Berardino  Fanganiello  Santos -  Perguntou  à  presidência  sobre  a  referência  ao artigo  feita  na 
proposta,  tendo  o  Sr.  Presidente  esclarecido  que,  na  convocação,  foi  tomou-se  o  cuidado  de 
mencionar a atual numeração.

Fábio Della Nina - Leu proposta que estava apresentando à Mesa, vazada nos seguintes termos: 
"Proponho que seja mantida a redação atual do artigo 65, acrescentando-se um terceiro inciso, com a 
seguinte  redação:  "Art.  65 - ...:  III -  trinta  (30)  vagas  vitalícias,  para  Conselheiros  que  tenham 
cumprido trinta (30) anos ininterruptos de mandato efetivo. As vagas serão preenchidas por quem de 
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direito, observadas as condições estabelecidas." Em seguida, a justificativa: "Conforme relação em 
anexo, de Conselheiros com mandatos efetivos (sem interrupção) - verificação feita nos arquivos e 
livros do Conselho Deliberativo, salvo erro, engano ou omissão - é fácil  constatar que até o ano 
2004 (caso não haja interrupção nos mandatos, somente serão preenchidas dezesseis (16) vagas. Não 
há portanto necessidade de se incluir que o Conselheiro faça parte da Diretoria, etc (é discriminação 
para com os Conselheiros que não ocuparam cargos diretivos). 

Francisco  dos  Santos  Rodrigues -  Observou  que  um  dos  aspectos  mais  belos  e  altivos  da 
democracia  é  o  direito  do  cidadão  eleger  aqueles  que  os  devem representar,  defendendo  suas 
aspirações e direitos. E sempre que, por medidas diversas, se relegue este conceito, está sendo ferido 
profundamente o direito do cidadão. Os Conselheiros representam no Clube um certo número de 
sócios, que neles confiaram e os honraram com a delegação de poderes para representá-los. Se o 
Conselheiro não for eleito, ele será representante de si mesmo. Com algumas exceções, os Vitalícios 
primam pelo absenteísmo ao Conselho. Exemplificou esta afirmativa com os trabalhos da recente 
reforma estatutária. Os Conselheiros relacionados na proposta, aptos à vitaliciedade na forma nela 
estabelecida,  certamente  prefeririam disputar  eleições:  são  assíduos,  trabalhadores  e que  sempre 
debateram os assuntos do Clube até a última instância. Propôs a retirada da proposta, para que não 
fosse  votada "alguma coisa  que amanhã virá em detrimento do conceito  do Conselho perante  o 
associado." Não devem ser criados privilégios que o sócio comum não tem.

José Manssur - Fez um breve relatório do processo, entendendo que as situações enfocadas eram 
diferentes. Observou que, embora seja certo que tanto os ex-Presidente da Diretoria e do Conselho, 
como os Conselheiros com mandato trintenário, tenham sido alvo de eleições diversas, a verdade é 
que aqueles participaram de uma outra fundamental, onde os representantes do corpo associativo - 
os Conselheiros - reconhecendo-lhes os méritos indiscutíveis, alçaram-no à condição de Presidente. 
Não houve escolha, através de ato discricionário de um, como ocorre com o processo de nomeação 
de diretor, mas eleição majoritária através do voto de seus pares, que os consagrou ao exercício das 
mais relevantes funções no Clube. A própria gama de atribuições dos Presidentes da Diretoria e do 
Conselho, estabelecida no Estatuto e nos Regimentos, enaltece essa conduta. Há entidades co-irmãs 
que  constituem  os  "Conselhos  de  Orientação",  integrados  por  ex-Presidentes.  Já  a  situação 
paradigma invocada não se reveste de tais  atributos. O voto é direito do associado e ser votado 
também o é.  O exercício do voto,  por  sua vez,  é  compatível  com a plenitude do exercício  dos 
direitos que emanam o Estatuto: é o momento mais solene do sócio dentro da entidade, na medida 
em que  ele  está  escolhendo  seu  representantes  dentro  do  poder  maior  do  Clube.  O  elemento 
garantidor da regularidade eleitoral é a elegibilidade. A renovação dos elementos que compõem o 
Conselho é desejável, e devem ser evitadas modificações estatutárias que estabeleçam exceções a 
ela. O nível dos Conselheiros elencados como os que reúnem condições para se tornar vitalícios na 
forma da proposta,  torna maior ainda o merecimento de concorrerem e serem eleitos.  Assim se 
pronunciando, apelou pela rejeição da pretensão.

Marcello Moraes Barros de Campos - Como um dos Conselheiros mais jovens, salientou que não 
podia  concordar  com  a  proposta.  Preliminarmente,  observou  que  no  texto  faltavam  elementos 
objetivos para uma futura interpretação. O Conselho toma decisões muito sérias, e este precedente é 
incomensurável.  Associou-se  ao  pronunciamento  do  Cons.  Francisco  Rodrigues,  entendendo-o 
impecável  e  que,  tendo  vindo  de  pessoa  experiente,  expressou  o  mais  moderno  pensamento. 
Preocupou-se com a imagem do sócio com relação ao Conselho como um todo, na decisão desta 
matéria. Comentou ter estranhado o fato de tal idéia ter sido levada a efeito a título de proposta de 
modificação do Estatuto,  porque  ela  é altamente  antidemocrática.  A representação,  em qualquer 
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órgão  legislativo,  é  feita  através  do  voto.  Posicionou-se  contrário,  inclusive,  à  vitaliciedade 
concedida aos ex-Presidentes do Conselho e da Diretoria, pois a administração dos órgão do Clube 
também deve passar, ao seu ver, pelo crivo dos associados. (Foi aparteado pelo Cons. Ruy Lansaro 
Paganini, que lembrou que existiam emendas que contornavam as circunstâncias por ele apontadas; 
bem como que nenhum dos oradores negou o mérito dos interessados.) Finalmente, demonstrou-se 
contrário  à  proposta  e  às  emendas  apresentadas.  Encerrou  seu  pronunciamento  parabenizando  a 
Comissão Especial de Ordenação presidida pelo Cons. José Edmur Vianna Coutinho, pelos termos e 
clareza do parecer emitido.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Restringiu seu pronunciamento a um aspecto que ainda não havia 
sido  abordado.  Disse  que  foi  um dos  subscritores  da  proposta  a  fim de  que  ela  pudesse  vir  a 
plenário, mas sem vincular seu voto à sua assinatura. Observou a inteligência do legislador com 
relação à proporcionalidade adotada nas categorias de Conselheiros, ou seja,  1% de cada grupo. 
Independente  do  mérito  dos  interessados,  que  ele  reconhecia  pois  enfrentaram  pelo  menos  5 
eleições, disse o fato é que a concessão da vitaliciedade a esses Conselheiros seria antidemocrática e 
desequilibraria a porcentagem de representação do sócio no Conselho, por categoria. Com todo o 
respeito  que  tem por  aqueles  que  seria  imediatamente  atingidos  pela  medida,  caso  acolhida  a 
proposta, manifestou-se absolutamente contrário à mesma.

Antonio Guerra - Disse a situação era discriminatória, comparando o direito da vitaliciedade entre 
um ex-Presidente  que  exerceu  dois  anos  de  gestão  e  um Conselheiro  que  exerceu  30  anos  de 
mandato. Em assim sendo, propôs a supressão do inciso II, do atual art. 65, do Estatuto Social.

Anamaria Andrade Damasceno - Enalteceu o nível e a importância das pessoas relacionadas no 
processos  e  que  teriam condições  de  passar  a  vitalícios  caso  aprovada a  proposta.  Divergiu  do 
pensamento do Cons.  Ruy Lansaro Paganini  e concordou com a idéia  do Cons. Paulo Cesar  de 
Arruda Castanho no sentido de que o poder do voto seria realmente abalado e que não seria portanto 
medida  democrática  a  aceitação  da  proposta.  Na  sua  opinião,  os  próprios  agraciados  ficariam 
insatisfeitos  e se  sentiriam humilhados com essa  condição.  Assim, foi  contrária  à aprovação da 
proposta.

Edgard Ozon - Inicialmente, agradeceu os elogios que se lhe foram feitos. Em seguida, com relação 
ao apelo do Cons.  Francisco dos Santos  Rodrigues  no sentido de que fosse retirada a proposta, 
esclareceu que não foram os Conselheiros mencionados na proposta que a subscreveram e, portanto, 
não poderiam retirá-la. (Em aparte, o Cons. Francisco Rodrigues esclareceu que havia se referido a 
possíveis  beneficiados com a proposta.)  Concluiu ponderando a condição dos Conselheiros  para 
disputar uma nova eleição. Comunicou, por antecipação, sua abstenção de voto. (O Dr. Gerson de 
Oliveira acompanhou o posicionamento do orador, acrescentando que decidir a respeito das matérias 
é prerrogativa  do Conselho e não deve haver interferência  da Diretoria  ou do corpo associativo 
nesse sentido.)

João  Benedito  de  Azevedo  Marques -  Dadas  as  considerações  feitas  com relação  à  matéria, 
resolveu  manifestar-se.  Disse  que  tem uma  tradição  de  vida  e  sempre  entendeu  que  o  regime 
democrático é o melhor caminho da representação. Em algumas entidades, os ex-Presidentes, devido 
à  sua  vasta  experiência,  tornam-se  vitalícios.  Discordou  da  opinião  de  alguns  Conselheiros  no 
sentido  de  que  30  anos  de  mandato  não  tenha  o  mesmo  valor  do  exercício  da  presidência. 
Acrescentou  que preza e honra  extremamente  sua  função.  Pediu  que plenário  refletisse  sobre  o 
interesse do Clube preservar o passado e renovar com as novas gerações, aproveitando a larga e 
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comprovada  experiência  desses  Conselheiros,  que  poderiam  opinar  sobre  assuntos  da  maior 
relevância. Foi favorável à proposta restritiva do Cons. Ruy Lansaro Paganini. Disse que não se trata 
de um prêmio, mas sim de uma homenagem aos interessados. Esclareceu que seu pai, Dr. Plínio de 
Azevedo Marques também seria um dos homenageados com a aprovação da proposta, mas que este 
sempre disputou eleições  e foi  eleito com larguíssima margem de votos, mas não patrocinou ou 
estimulou esta proposta. Julgou profundamente contraditório existir um dispositivo estatutário que 
concede  vitaliciedade  a  ex-Presidentes  e  a  nega  a  Conselheiros  que  trabalharam  intensamente 
durante 30 ou mais anos. Concitou a aprovação da proposta,  ainda que com emendas restritivas, 
como forma de homenagem aos Conselheiros nessa condição.

Marcello Moraes Barros de Campos - Nos termos do art. 57, do Regimento Interno, pediu fosse 
consultado o plenário se o assunto estava suficientemente esclarecido, para ser submetido à votação.

Presidente -  Lendo o  dispositivo  supra  citado,  submeteu  ao  plenário  proposta  naquele  sentido. 
(Esclareceu o Cons. Severiano Atanes Netto que a proposta do Cons. Antonio Guerra, supressiva do 
inciso II, do art. 65, não era pertinente à ordem do dia. O Cons. Antonio Guerra refutou, mas o Sr. 
Presidente  observou que  a  proposta  em discussão  mantinha  a  vitaliciedade  do  ex-Presidentes  e 
apenas acrescentava àquele grupo Conselheiros com mais de 30 anos de mandato e que tivessem 
exercido cargo de Diretor).

José de Barros - Nos termos do art. 71 do Regimento, absteve-se de votar a matéria.

Presidente - Registrou a abstenção do orador, passando a relacionar as emendas apresentadas pelos 
Cons. Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, Ruy Lansaro Paganini,  Dulce Arena Avancini,  Fábio Della 
Nina e Antonio Guerra. (Esclareceu o Cons. Berardino Fanganiello Santos que primeiramente seria 
votada a proposição principal, em seguida as emendas. O Cons. José Roberto Coutinho de Arruda 
pronunciou-se sobre a votação da proposição principal, nos exatos termos em que foi apresentada, 
independentemente  de  qualquer  interpretação,  tendo,  nesse  sentido,  recebido  o apoio  dos  Cons. 
Cantídio Salvador Filardi e Gerson de Oliveira.) 

Plínio de Azevedo Marques - Comunicou sua abstenção de voto.

Presidente - Submeteu a matéria à votação e, após, pediu ao Sr. Secretário que fizesse a contagem 
dos votos. Prosseguindo, anunciou a decisão do plenário, que rejeitou, por 67 contra 26 votos, a 
proposta  de  87  Conselheiros,  de  modificação  do  inciso  II do  atual  art.  65,  do  Estatuto  Social, 
pretendendo incluir os Conselheiros que tiverem cumprido trinta (30) anos de mandato e exercido 
cargo de Diretor do Clube, como membros efetivos, independentemente de eleição, condição esta 
hoje conferida aos ex-Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria conforme estabelece o 
referido  dispositivo;  ficando  prejudicadas  as  emendas  apresentadas.  (Processo  CD-003/90; 
Resolução 2/92 - cópia segue em anexo).

Item 3 - Apreciação, em primeira discussão, do processo CD-008/91, referente à proposta de 
58 Conselheiros, de alteração da alínea "c", do inciso I, do art. 70; e revogação, por via de 
conseqüência, do §5º do mesmo artigo e do art. 147, do Estatuto Social.
Byrd Bianchi - Esclareceu a proposta, que foi por ele encabeçada, justificando-a. Finalmente, pediu 
ao plenário que a aprovasse.
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Primeiro Secretário - A pedido do Sr. Presidente, leu proposta do Cons. Sérgio Luiz Bourgogne 
Sodré, modificativa da redação da proposta original.

Presidente - Esclareceu o plenário, lendo a proposta principal.

José Manssur - Pediu encaminhamento da votação, propondo, nos termos do art. 85, do Regimento 
Interno,  fosse  inicialmente  votada  a  emenda  do  Cons.  Sérgio  Sodré,  que,  se  aprovada, 
complementaria a proposta principal.

Presidente - Submeteu ao plenário a proposta do Cons. José Manssur, tendo a mesma sido acolhida. 
(O Cons. Severiano Atanes Netto pediu fosse relida a emenda do Cons. Sérgio Sodré, o que foi feito 
em seguida pelo Sr.  Presidente.)  Dando prosseguimento,  submeteu a emenda à votação, tendo o 
plenário deliberado aprovar, em primeira discussão, por unanimidade de votos, proposta de emenda 
do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré,  à  alínea  "c",  do inciso I, do art.  70,  do Estatuto 
Social, modificando a redação da proposta original, nos seguintes termos:
"Art. 70 - ...
           I - ...
               c - para eleger, alternadamente, num ano, na segunda quinzena de abril, o Presidente, o 
Vice-Presidente da Diretoria e os membros do Conselho Fiscal e, no outro, na segunda quinzena de 
maio, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, a Comissão de Sindicância e os 
Presidentes das demais Comissões Permanentes.".
E, por via de conseqüência, fica revogado o §5º do mesmo artigo, e o artigo 147 do Estatuto Social.

Item 4 - Várias.
Antonio  Guerra -  Abriu  mão  da  palavra,  dizendo  que  encaminharia  sua  manifestação 
posteriormente, por escrito.

Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, declarou os encerrados os trabalhos da reunião 
a 23h13m.

***
Obs: Esta ata foi aprovada na 366ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 

de março de 1992, com as retificações propostas pelos Conselheiros Ivanilce Simeão Cappellano e 
José Edmur Vianna Coutinho, ambas desta já constantes.

                     Roberto Luiz Pinto e Silva                                                                     Sérgio Vergueiro
                         Primeiro Secretário                                                                                Presidente
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