
ATA  RESUMIDA  DA  375ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 9/11/92

1. DATA E PRESENÇA:
Dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e dois, em segunda convocação, às vinte horas e trinta 
minutos, tendo assinado a Lista de Presença cento e cinqüenta e nove Conselheiros.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                            : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente                    : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretário                Adalberto Luiz Federighi
Segundo Secretário "ad hoc": Raymundo Miracca

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, determinando a execução do Hino do Clube. Encerrado 
o hino, convocou para tomar posse o Suplente Antonio Tadeu Avelino, que não compareceu. Justificando a 
ausência  do  Primeiro  Secretário,  Cons.  Eduardo  Lobo Fonseca,  por  motivo  imperioso,  convidou o  Cons. 
Raymundo Miracca  para  ocupar  a  Segunda  Secretaria,  desde  logo  agradecendo  a  colaboração.  A seguir, 
lamentando  o  falecimento  do  Cons.  Byrd  Bianchi  no  último dia  26/10,  discorreu  sobre  sua  trajetória  no 
Conselho e enalteceu sua atuação como membro efetivo, propondo a consignação de voto de pesar à família, 
voto que foi ratificado pelo Cons. Leão João Pouza Machado e unanimemente aprovado. A seguir, pediu que o 
Plenário  observasse  um minuto de  silêncio  em homenagem póstuma ao  Conselheiro  desaparecido.  Dando 
prosseguimento, leu propostas da Cons. Sílvia Schuster, de voto de louvor às seções, de Peteca pela conquista 
do Tri-campeonato,  por  equipe,  iniciado em 31/10 e se prolongando pelos dois dias seguintes; e de Pólo-
Aquático, por ter vencido, recentemente, o Bi-Campeonato Estadual 2ª Divisão - Feminino e Masculino. Leu, a 
seguir, proposta para que se consignasse em ata voto de congratulação à Diretoria e à Comissão de Festejos, 
pelo brilhantismo das comemorações do 93º Aniversário do Clube, com destaque ao desfile realizado na Pista 
de Atletismo, voto este extensivo à Comissão Pró-Memória, pela edição e lançamento do livro Germânia - 
Pinheiros - IX Décadas, proposição de iniciativa dos Cons. José Eddie Avelino, Luiz Ernesto Machado Kawall 
e  Alexis  Lostchinin.  Os  votos  propostos  foram aprovados  pelo  Plenário.  Dada  a  relevância  da  matéria, 
atendendo pedido da Presidência da Diretoria, leu carta que ela enviou ao Conselho, acerca da não publicação 
da edição de novembro do jornal "Pinheiros", fato que gerou comentários e incompreensões. Acrescentou que, 
no  momento,  não  entraria  no  mérito  da  questão,  pois  a  matéria  relativa  ao  Conselho  que  tinha  sido 
encaminhada para publicação é de inteira responsabilidade da Mesa e o assunto será objeto de análise futura. 
Continuando,  o  Sr.  Presidente  propôs  voto  de  pronto  restabelecimento  ao  Cons.  Jamil  Zeituni,  que 
recentemente foi submetido a uma intervenção cirúrgica, encontrando-se em fase de recuperação. O voto foi 
aprovado por unanimidade. Comunicou, ainda, o Sr. Presidente a criação da Comissão Especial de Informática, 
em conformidade com o que dispõe o inciso IX, do art.  77,  do Estatuto Social,  resumindo os motivos da 
iniciativa,  elencando suas atribuições básicas e informando que dela farão parte  os Cons.  Mário de Britto 
Pereira, Presidente, Pedro Antonio Lousan Badra, Wladimyr Sanchez e o sócio Osmar Carecho, além de um 
dos membros da Comissão Financeira, a ser designado pelo seu Presidente. Deu conhecimento ao Plenário da 
extinção da Comissão Especial de Ordenação da Atualização Institucional, lendo os termos de carta específica 
enviada ao Cons. José Manssur, que havia sido nomeado para presidi-la em 1º de agosto pp. Assim, confirmou 
entendimentos verbais e esclareceu que as razões da medida haviam sido objeto de consenso, pois a Mesa 
concluiu que, para agilizar as revisões dos Regimentos do Conselho, especialmente para adequá-los ao novo 
Estatuto Social, seria mais produtivo constituir comissões específicas para cada um dos regimentos.

Primeiro Secretário - Deu ciência do recebimento de cartas da Diretoria, a saber: 1º) sobre as providências 
adotadas  com  relação  ao  estudo  apresentado  pelo  Cons.  Giovanni  Cappellano,  elaborado  por  comissão 
científica especial  de alto  nível  para  o  estudo da  AIDS,  recomendando medidas relacionadas à  prática de 
esportes, em especial os coletivos; 2º) a respeito da sugestão do Cons. Alcides Leite de Gouvêa Filho, para 
instalação de lanchonete suplementar na seção de Futebol, esclarecendo sobre a impossibilidade de atender tal 
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solicitação no momento (DI/289.92);  3º)  sobre  o abaixo-assinado subscrito  pela Cons.  Anamaria Andrade 
Damasceno e mais 40 Conselheiros, recomendando o encaminhamento de proposta de redução das taxas e 
contribuições sociais ou seu congelamento nos níveis atuais, para o último trimestre/92; salientando a Diretoria 
nesta resposta que pretende incluir na Previsão Orçamentária/93 proposta para solução da questão levantada; 
4º) respondendo carta dos ex-Militantes Luiz Gonzalo Guardia Souto e José Arnaldo Rapp Fabra Navarro, 
apresentada pelo Cons. Décio Cecílio Silva, esclarecendo que não poderá manifestar-se quanto ao mérito da 
questão, à vista do que dispõe o §3º, do art. 122, do Estatuto; 5º) a respeito do abaixo-assinado do Cons. Leão 
João  Pouza  Machado  e  outros  72  sócios,  sugerindo  estudos  para  reforma do  sanitário  localizado  entre  o 
"Bondinho" e o "Jardim da Infância", informando que foram concluídos os estudos de reurbanização do Parque 
Infantil e que, além de outros detalhes, o assunto será especialmente tratado; 6º) em resposta às sugestões da 
Cons.  Sílvia  Schuster,  respectivamente quanto  à  mudança do  critério  de  cobrança  das  taxas  esportivas/93 
(parcelamento)  e  de  estudo  para  reavaliação  da  cobrança  das  taxas  esportivas,  independentemente  de 
modalidade,  abrangente  a  todas  as  seções,  explicando  que  projeto  nesse  sentido  já  está  inserto  no 
Orçamento/93.

Oradores Inscritos no Expediente:
Ruy Lansaro Paganini - solidarizando-se com o voto de pesar aprovado em virtude do falecimento do Cons. 
Byrd  Bianchi,  prestou  sua  homenagem  póstuma,  destacando  a  independência  na  campanha  eleitoral,  o 
idealismo, a perseverança e a tenacidade do Conselheiro, um pinheirense de valor incontestável que sempre 
estará presente entre nós.

Pedro Paulo de Salles Oliveira -  Propôs voto de louvor  à  Comissão Pró-Memória,  pela  edição do livro 
"Germânia  -  Pinheiros  -  IX Décadas",  e  voto  de  elogio  ao  Cons.  José  Roberto  Carneiro  Novaes  Júnior, 
Presidente  da  Comissão  de  Obras,  em especial  pelo  relatório  divulgado  na  374ª  reunião,  cientificando  o 
Plenário do andamento das obras e serviços que vêm sendo efetuados na sua área de atuação. Os votos foram 
aprovados.

Presidente - Propôs ao Plenário a prorrogação do Expediente por 18 minutos, a fim de que os demais inscritos 
pudessem se pronunciar. A proposta foi aprovada.

Edgard Ozon -  Enalteceu  o  carinho  que  os  Veteranos receberam do  Diretor  de  Relações  Sociais,  Cons. 
Synésio Alves de Lima, do seu Diretor Adjunto Osmar Rocha e da funcionária Rosana por ocasião da "Noite 
dos Veteranos". A seguir propôs voto de louvor à Diretoria de Relações Sociais, extensivo à Diretoria, ao Sr. 
Presidente e demais Diretores,  pela realização e êxito do evento. Propôs também voto de louvor ao Cons. 
Pedro Geretto, Diretor Cultural, pela renovação dos elementos que integram o corpo artístico do teatro do 
Clube. Os dois votos foram aprovados.

Ovídio Lopes Guimarães Júnior - Leu artigo publicado no Jornal de Pinheiros, na coluna do Cons. Higino 
Carlos, na semana anterior, homenageando o Cons. Byrd Bianchi recentemente falecido. O artigo foi escrito 
por Beto Chaves (Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara).

Marcello Moraes Barros de Campos - Apresentou ao Plenário os votos de louvor propostos pela Comissão 
de  Esportes  às  equipes  e  atletas  de  Esgrima,  Voleibol,  Natação  e  Xadrez,  conforme relação  previamente 
enviada aos Srs. Conselheiros. Acrescentou proposição no mesmo sentido à Seção de Judô, pela conquista do 
Campeonato Estadual  -  Categoria  Adulto recentemente realizado em Campinas/SP,  voto este  extensivo ao 
Diretor de Esportes, Cons. Cezar Roberto Leão Granieri, ao Diretor Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, Adjunto 
e ao Técnico, prof. João Gonçalves Júnior. Reiterou voto de louvor apresentado à seção de Pólo-Aquático. Os 
votos foram aprovados.

Airton Sebastião Pinheiro Castro - Tentou acrescentar um adendo à proposta que estava sendo apresentada 
pelo Cons. Marcello, não sendo permitido pelo Sr. Presidente pois se tratava de aparte durante o Expediente.
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José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Agradeceu a homenagem prestada à Comissão de Obras pelo Cons. 
Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira,  estendendo-a  aos  demais  integrantes  da  Comissão.  Prestou  informações 
relativas à Manutenção, de obras, mencionando matéria publicada pela revista "Construção em São Paulo", 
edição de out/92, destacando o Pinheiros pela integridade das edificações, que são tratadas prioritariamente. 
Finalmente, parabenizando a Diretoria  propôs voto de louvor à equipe de Engenharia e Manutenção, pelo 
trabalho que vem efetuando no Clube, bem como sugeriu que a Diretoria promova encontro entre Conselheiros, 
especialmente os Engenheiros e Arquitetos, para que a equipe de Engenharia e Manutenção possa apresentar o 
programa de manutenção e de controle que vem sendo efetuado por esta.

Dulce  Arena  Avancini -  Em nome da  Comissão  Pró-Memória,  convidou  os  Srs.  Conselheiros  que  não 
receberam o livro "Germânia - Pinheiros IX Décadas"  que poderão  retirá-lo no Centro de Memória Hans 
Nobiling, aproveitando assim a oportunidade para melhor conhecer o local que conserva as tradições do Clube. 
Desculpou-se de eventuais falhas na obra devido dificuldades nas pesquisas.

Antonio Alberto Foschini - Pediu fosse consignado voto de congratulação à Diretoria de Esportes, e à equipe 
que  conquistou  o  Campeonato  Brasileiro  de  Natação,  em Brasília/DF,  no  dia  anterior,  tendo  o  Plenário 
aprovado a proposta.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 374ª Reunião Extraordinária, realizada em 19 de outubro de 1992.
José Roberto Coutinho de Arruda - Pediu três retificações na ata, a saber: 1) acerca da manifestação da 
Presidência, na pág. 4, no sentido de que ficasse constando que fora a Mesa quem afirmara que não conhecia a 
existência de emendas, com relação a uma questão de ordem levantada pelo Cons. Sérgio Lazzarini e não o 
Conselho; 2) Na mesma pág. 4, havia uma menção ao orador por ter argüido questão de ordem, quando na 
realidade fora um aparte à manifestação do Cons. Antonio Guerra; 3) na pág. 7, no pronunciamento do Cons. 
Paulo Roberto Chaves de Lara, não constou o pedido de um aparte solicitado pelo Cons. José Edmur Vianna 
Coutinho, Presidente da Comissão Jurídica, negado pelo referido Conselheiro que estava na tribuna. Ressaltou 
que não tinha procuração do aparteante para pedir a presente retificação, porém julgara a matéria abordada 
pelo Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara como matéria complexa, a exigir esta menção de recusa.

Presidente - Submeteu a ata à votação, com as retificações propostas pelo Cons. José Roberto Coutinho de 
Arruda, tendo a mesma sido aprovada.

Item 2 - Apreciação, em segunda discussão e redação final, da emenda aprovada em primeira discussão, 
na 374ª Reunião Extraordinária,  de 19/10/92,  à proposta do Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara e 
outros 53 Conselheiros, de alteração do art. 66, do Estatuto Social (Processo CD-20/92).
Presidente - Comunicou que a Mesa havia recebido duas emendas à redação aprovada em primeira discussão e 
que já haviam sido encaminhadas aos Conselheiros com a convocação da reunião, trabalhos respectivamente de 
autoria dos Cons. Mário Fittipaldi e Maria Angélica Masagão Prochaska. Informou que recebera no mesmo dia 
da reunião emenda do Cons. Carlos Augusto de Barros e Silva que sendo o primeiro orador inscrito apresentou 
sua emenda. Assim, passou-lhe a palavra.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Levantou questão de ordem com base no parágrafo único do artigo 127 do 
Estatuto, entendendo que não cabia apresentação de emendas, em segunda discussão, de matéria referente a 
alteração  estatutária.  Argumentou  que  de  acordo  com  o  Estatuto,  a  alteração  somente  será  considerada 
aprovada se obtiver votação favorável em duas discussões. Assim, quando foi apresentada a proposta original 
que encabeçou, abriu-se a oportunidade para oferecimento de emendas.  Somente uma de autoria do Cons. 
Francisco  de  Paulo  Boragina  e  outros  Conselheiros,  foi  tempestivamente  apresentada,  discutida  e  votada 
obtendo aprovação. Admitir-se agora novas emendas seria contrariar norma estatutária pois as novas emendas 
ora apresentadas se aprovadas nesta reunião deveriam sofrer uma segunda discussão em terceira reunião a ser 
convocada futuramente, com a perspectiva do aparecimento de nova oportunidade (que seria a terceira) para 
oferecimento de emendas, o que constitui absurdo além de desrespeito ao Estatuto do Clube, não se podendo 
antecipar quando findará o processo.
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Roberto Machado Moreira - Suscitou questão de ordem com a mesma finalidade do Cons. Paulo Roberto 
Chaves de Lara, pela não apreciação das emendas, calcada no art. 56 do Regimento Interno, que determina que 
a alteração estatutária sofra duas discussões, sendo a última para redação final.

Maria  Angélica  Masagão  Prochaska -  Pretendeu  ingressar  com  nova  questão  de  ordem  dizendo  que 
apresentou uma das emendas objeto da questão de ordem do Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara e que o 
Edital de convocação tinha sido muito claro.

Presidente - Neste ponto interrompendo o pronunciamento da oradora, informou que a matéria seria objeto de 
debate posteriormente, podendo fazer a inscrição para usar a palavra. A seguir, fez observações às questões de 
ordem suscitadas, explicando que a apresentada pelo Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara seria submetida ao 
Plenário para discussão, e que a do Cons. Roberto Machado Moreira não seria recebida, pois estava apoiada 
em dispositivo regimental, que não pode alterar o Estatuto,  embora tivesse o mesmo objeto da questão de 
ordem anterior, podendo ser discutida com base no parágrafo único do art. 127 do Estatuto.

Edgard Ozon - Pretendeu usar a palavra para discussão do mérito da questão de ordem sendo esclarecido pelo 
Sr. Presidente de que deveria se inscrever.

Presidente - Colocou em discussão o mérito da questão de ordem suscitada pelo Cons. Paulo Lara.

Roberto Machado Moreira - Argumentou que não deveria ser discutido o mérito da questão de ordem, pois 
ela é procedente ou não. Se assim entendia, era pela análise do art. 127 do Estatuto, complementado pelo art. 
56 do Regimento Interno. Insistiu de que tanto o Estatuto como o Regimento estabelecem duas discussões e 
que o último instrumento era  mais específico pois  distinguia  a  segunda discussão somente para  efeito  da 
redação. Por derradeiro, pediu ao Sr. Presidente que respondesse à sua questão de ordem.

Presidente - Esclareceu o orador da competência da presidência, de resolver questões de ordem ou submetê-las 
ao Plenário e tinha optado pela segunda hipótese, pois as decisões deste órgão são soberanas, seja qual for o 
conteúdo.

Edgard Ozon - Disse que o art.  71  do Regimento traz expresso o impedimento pretendido pela emenda 
aprovada em primeira discussão, entendendo que o Conselheiro não poderia votar matéria em causa própria ou 
assunto de seu interesse, tais como suas contas, previsão orçamentária, etc, podendo assistir às reuniões, sem 
direito a voto.

Presidente - Alertou o orador de que, no momento, se discutia a questão de ordem, não o mérito da matéria.

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Disse que o Regimento Interno, em vigor desde 1958, está absolutamente 
desatualizado. Lembrou dois princípios jurídicos básicos, um, segundo o qual a lei posterior revoga a anterior 
quando dispuser diferentemente, ou quando declarar especificamente. O outro, que estabelece a hierarquia das 
leis.  Assim,  o  Regimento  Interno  não  pode  sobrepor  o  Estatuto.  Interpretando  o  art.  127,  manifestou-se 
favorável a uma segunda discussão, adentrando-se o mérito.

Antonio Guerra - Referendou o pedido do Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, dizendo que as emendas, 
definitivamente, apresentadas fora do período, não podiam e não deviam ser discutidas na reunião em curso, 
pois a convocação fora bastante clara pois estabelecia discussão da proposta aprovada em primeira votação.

Mário Fittipaldi - Teceu ponto de vista de que entende que devem haver duas votações distintas quando se 
trata de alteração estatutária, prevalecendo o Estatuto sobre o Regimento, devendo o primeiro ser modificado. 
Argumentou de que sua consciência de democrata e liberal repugna a idéia de não se poder discutir emendas 
que visam aperfeiçoar o Estatuto. Disse que não entraria no mérito da idéia original apenas a questão de ordem 
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levantada, concluindo de que se deveria fazer quantas reuniões fossem necessárias para aprovação da emenda 
estatutária.

José Edmur Vianna Coutinho - Aparteando o orador, recordou precedente ocorrido com o Cons. Rossini, 
quando foi votada alteração em duas discussões. A redação seria apenas para aperfeiçoar o que foi votado.

Maria Angélica Masagão Prochaska - Alegou que não estava apresentando uma nova emenda e sim nova 
redação  para  a  emenda  aprovada  em primeira  discussão.  A  proposta  foi  oficialmente  recebida  pelo  Sr. 
Presidente e estava portanto de acordo com o Regimento, razão pelo qual não poderia concordar com o ponto 
de vista utilizado pelo Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, para fundamentar a questão de ordem.

José Manssur - Disse que, analisando detidamente a questão de ordem à luz das normas legais do Clube, 
entendia que ela era passível de superação. A par do precedente jurisprudencial invocado pelo Cons. José 
Edmur Vianna Coutinho, o próprio Regimento Interno, em interpretação combinada com o Estatuto, define a 
questão. Preliminarmente, esclareceu que a ordem do dia, em seu item 2, não primava pela clareza. Ao invés de 
emenda aprovada em primeira discussão, ela deveria, no seu enfoque, colocar a proposta aprovada em primeira 
discussão,  sofrendo as  emendas aperfeiçoadoras  conforme entendimento  contido  no  art.  49  do  Regimento 
Interno,  esclarecendo seu ponto  de  vista  e  entendendo possível  haver  duas  discussões  e,  após essas  duas 
discussões, a deliberação final. A emenda é um acessório da proposição principal e segue a sua sorte e, uma 
vez ambos discutidos, tornam-se uma coisa só.

Presidente - A seguir, pretendeu colocar a matéria em votação, fazendo para tanto, um esclarecimento prévio.

Sérgio  Lazzarini -  Falando pela  ordem,  fez  um pedido  para  que  a  Mesa  decidisse  a  questão  de  ordem 
suscitada pelo Cons. Lara, sem consultar o Plenário. Baseava a pretensão em fato anterior quando ele próprio 
levantou  questão  de  ordem  que  foi  resolvida  pelo  Sr.  Presidente,  embora  ele  tivesse  solicitado  que  se 
consultasse o Plenário.

Presidente -  Esclareceu  o  Cons.  Sérgio  Lazzarini  de  que  o  Regimento  Interno  faculta  ao  Presidente  do 
Conselho  resolver  as  questões  de  ordem,  bem como  submetê-las  ao  Plenário,  quando  julgar  necessário. 
Esclareceu que a Mesa, ao aceitar as emendas, levou em consideração a forma como foi discutida e votada a 
última reforma estatutária. Naquela ocasião foram discutidas e votadas inúmeras emendas apresentadas em 
segunda discussão. Levantada a presente questão de ordem, optou de imediato que a decisão fosse proferida 
pelo Plenário. Caso contrário, nem abriria espaço para as discussões efetivadas. Assim, iria por em votação a 
questão de ordem.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Pediu  esclarecimento  à  Mesa  se  a  votação  seria  uma  orientação 
administrativa ou uma nova interpretação  do art.  127,  pois quando da última reforma estatutária  inúmeras 
emendas foram votadas, ficando claro que a aprovação somente se efetivaria após duas discussões. À vista 
disso, perguntou qual o alcance exato da decisão a ser tomada pelo Conselho naquele momento. Seria uma 
nova interpretação do art. 127 do Estatuto?

Presidente - Explicou que o a alcance da decisão estava previsto no próprio Regimento, que as decisões têm 
efeito de jurisprudência. A partir do momento em que o Plenário decidisse a matéria, ela passaria a se constituir 
como uma orientação para os futuros encaminhamentos de reforma estatutária. Observou que a discussão da 
última reforma estatutária foi objeto de resolução prévia, em que foram estabelecidas normas especificas. Se 
após  a  votação  fosse  referendado  entendimento  de  que  emendas  poderiam ser  apresentadas  em segunda 
discussão, o fato passaria a se constituir em jurisprudência e nortearia o Conselho nas futuras alterações que 
eventualmente venham a ocorrer.

José Roberto Coutinho de Arruda - Lembrou que, a nível de jurisprudência, já existia a comentada pelo 
Cons. José Edmur Vianna Coutinho.
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Presidente - Esclareceu o orador que a intenção era exatamente saber se o Conselho referendaria, ou não, o 
que  ocorrera  anteriormente,  em especial  porque  o  precedente  lembrado  pelo  Cons.  José  Edmur  Vianna 
Coutinho, sobre a emenda do Cons. Rossini, não era de conhecimento de todos, mas dos que participaram da 
referida reforma estatutária. Aquela orientação foi no sentido de que as emendas poderiam ser apresentadas 
duas vezes, e isto deveria ser decidido naquele momento.

José Manssur - Perguntou se a decisão tornar-se-ia uma Resolução.

Presidente - Respondeu positivamente. Em seguida, submeteu a questão de ordem à votação, tendo o Plenário 
decidido aprovar, por 65 votos contra 47, a questão de ordem argüida pelo Cons. Paulo Roberto Chaves de 
Lara, com base no parágrafo único, do artigo 127, do Estatuto, ou seja, que não caberia apreciação de emendas, 
em segunda discussão,  de  matéria  referente  a  alteração  estatutária.  Dessa forma,  não foram apreciadas  as 
emendas apresentadas pelos Cons. Maria Angélica Masagão Prochaska e Mário Fittipaldi.

Presidente -  Em  prosseguimento,  iniciou  os  debates  da  proposição  aprovada  em  primeira  discussão, 
perguntando se o  Cons.  Carlos Augusto de Barros  e Silva mantinha sua inscrição. Tendo este respondido 
positivamente, passou-lhe a palavra.

Carlos Augusto de Barros e Silva - Disse que pretendia pronunciar-se para expor as justificativas da emenda 
que havia apresentado, que entendia cabível. Mas, sentiu-se cerceado naquela oportunidade e a deliberação 
tomada não representava um avanço, mas um retrocesso por impedir um enfoque democrático com que se 
revestiam as emendas apresentadas, e isto por interesses políticos. Argumentou que, com profundo mal-estar 
pela restrição ora imposta, vinha à tribuna para se posicionar contra a proposição, por entendê-la descabida, 
pois duvida da lisura dos Conselheiros e Diretores do Clube. Disse não entender então, porque fazer uma 
restrição aos homens que estão na Diretoria e que para ela foram guindados pelo próprio Conselho.

José Manssur - Iniciou fazendo alusão às palavras proferidas pelo Conselheiro Vitalício Francisco Lotufo 
Filho, no sentido de que, como legisladores compete aos Conselheiros a introdução de normas que regerão a 
vida  associativa.  Discorreu  sobre  a  soberania  do  Conselho  e  dos  seus  membros  honrados,  que  são 
representantes legítimos da comunidade pinheirense. Disse ser contrário a que se estabeleçam normas éticas 
estatutárias como se tivesse "a priori" preocupação pelo descumprimento, como se fossem verdadeiros freios 
morais no diploma regulamentador da vida associativa. Comentou que o Estatuto confere prerrogativas ao 
Conselheiro  para  exercer  plenamente  seu  mandato,  sem quaisquer  limitações.  A emenda  do  Cons.  Paulo 
Roberto Chaves de Lara trazia em si uma cassação do mandato do Conselheiro por  tempo certo,  o que a 
tornava inconstitucional. Finalizando, observou que a idéia da proposição em discussão já estaria cristalizada 
na moral  de todos não necessitando de artifícios para ser consagrada, através de uma incorporação na lei 
estatutária, razões pelas quais requeria sua rejeição.

Edgard Ozon - Disse que pretendeu levantar questão de ordem para encaminhar a discussão, e que somente 
agora se fazia oportuno. Ressaltou a importância de se preservar o mandato e a dignidade do Conselheiro, não 
cerceando o seu mandato, lembrando que o Estatuto Social do Clube possui instrumentos para coibir qualquer 
anormalidade. Mencionou o art. 71 do Regimento Interno do Conselho, que estabelece impedimento para o 
Conselheiro votar matéria em causa própria ou de seu interesse.

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Esclareceu que entendia dever haver um debate democrático sobre reforma 
estatutária, com maior tempo para apreciação de emendas. Não era favorável, assim,  à emenda de reforma 
estatutária nos termos e prazos que era proposta. Concordou na tese: devemos achar uma maneira de observar o 
ético, cujas bases, aliás não necessitam estar escritas. Era preciso muito cuidado para reformar o Estatuto, nossa 
"Constituição". A cautela viria sempre a favor do Conselho, que sempre agiu com procedência e bom senso. 
Declarou-se contrário à emenda."

Marcello Moraes Barros de Campos - Concordou com o orador que o antecedeu, no sentido de que a ética e 
a moral não se escrevem. Elas estão dentro de cada um. A proposta aprovada em primeira discussão apresenta 
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dois problemas sérios: cerceia o mandato pleno de um Conselheiro, por 90 dias. Ora, por este período ele não 
pode  ser  Diretor,  nem  Conselheiro.  Considerou  essa  situação  como  inconstitucional  dentro  das  regras 
estatutárias.  Não pode  ser impedido o pleno exercício do mandato de um Conselheiro,  principalmente em 
respeito aos sócios que ele representa. Confessou-se constrangido em um dia ser convidado a participar da 
Diretoria e ter cerceado o seu mandato durante um prazo pré-fixado de 90 dias. Conclamou os Conselheiros a 
pensarem nos associados que os elegeram, e não egoisticamente.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Em  aparte,  corroborou  com  a  tese  do  orador,  com  relação  ao 
constrangimento que o Conselheiro sentiria em exercer cargo diretivo, em razão dessa limitação, lembrando 
que dois terços dos membros da Diretoria devem provir do Conselho, como prevê o Estatuto. Assim, ninguém 
mais iria participar da Diretoria.

Mário  Fittipaldi -  Posicionou-se  como  autor  de  uma  das  emendas  apresentas  e  que  não  puderam  ser 
discutidas, argumentou que o Estatuto por ser novo necessitaria ter um tempo maior de maturação, para que se 
pudesse avaliar bem o seu teor. Disse, entretanto, que apresentou uma emenda porque não quis ver prevalecer a 
alteração, que violentava o mandato do Conselheiro. Apresentou, assim, uma alternativa que não continha essa 
violência, mas sim restrições ao regresso à Diretoria de um Diretor, após se reintegrar ao Conselho, retornasse 
à Diretoria e participasse de uma votação, medida que atendia o que fora aprovado em primeira discussão. 
Disse se apavorar com o fato de ter sido aprovada a questão de ordem do Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, 
como  também  a  possibilidade  de  aprovação,  em segunda  discussão,  da  emenda  encabeçada  pelo  Cons. 
Francisco de Paula Boragina, devido à violência que encerram. Conclamou o Plenário a rejeitar  a redação 
aprovada em primeira discussão, abrindo eventualmente com isso a possibilidade de, numa outra oportunidade 
serem apresentadas novas propostas com o mesmo objetivo, com uma discussão mais ampla e democrática da 
matéria.

Jorge Dieguez Tena -  Externou ponto de vista segundo o qual  estaria  confuso diante do efeito moral  da 
alteração estatutária de um lado e do seu efeito mutilador do outro. Achou que as emendas apresentadas em 
segunda discussão deveriam ter sido votadas. Confessou que foi signatário da proposição original. Lembrou 
que na administração pública existe a necessidade da desincompatibilização antes da eleição para certos cargos. 
Expressou suas dúvidas de que o Presidente da Diretoria ou os Diretores fossem contrários ao efeito moral da 
proposta, mesmo porque tinha conversado com alguns deles, sobre a matéria. Por esta razão, entendia que ela 
deveria ser repensada. Por exemplo: um diretor que retornasse ao Conselho, não poderia votar o orçamento, a 
prestação de contas ou matérias de interesse da sua Diretoria. A emenda era moral e deveria ser apreciada. 
Finalizando,  argumentou  que  seria  salutar  a  revisão  da  proposta  original,  sem mudar  sua  essência,  mas 
contemplando-a com um maior suporte, na parte que dispõe sobre o regresso do Diretor ao Conselho, e que se 
sentia um pouco confuso sobre o assunto.

Marcello Moraes Barros de Campos - Em aparte, referiu-se ao início do pronunciamento do orador, sobre o 
recebimento das emendas, pela presidência da Mesa, para apreciação na segunda discussão, o que também o 
deixou  confuso.  Explicou  que  ele  e  alguns  colegas  seguiram,  relativamente  às  questões  de  mudanças 
estatutárias, a orientação adotada na última reforma, e que agora o processo se inverteu.

Jorge  Dieguez  Tena -  Aproveitando  o  ensejo,  esclareceu  que  foi  um dos  subscritores  e  posicionou-se 
moralmente pela proposta do Cons. Lara, salientando que ela era passível de revisão em certos pontos.

Ana Emília Margoni - Esclareceu que fez questão de fazer uso da palavra para ressaltar que os depoimentos 
feitos na tribuna causaram muito mal-estar, principalmente quando acenaram para uma possível à desconfiança 
em relação à Diretoria. Observou que há tempos vem sentindo que, quando o Conselheiro vota a favor de 
determinada matéria, é rotulado de contrário à Diretoria, o que o inibe na busca do que é certo e o que é errado.  
Informou que votou a favor da proposta de 90 dias, não por desconfiança à Diretoria, mas quem vai para o 
órgão executivo também estará colaborando com o Clube da mesma forma. Isto não o obriga a sair para votar. 
Disse  que  achava  injusto  que  o  Suplente,  que  acompanha  regularmente  as  reuniões,  seja  repentinamente 
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afastado,  só porque o  Diretor  está  retornando à função  de  Conselheiro para  votar.  Independentemente de 
qualquer desconfiança ou posição política, tratava-se de uma questão de coerência.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Disse  que  houve  por  bem tecer  alguns  esclarecimentos  sobre  alguns 
enfoques  levantados  por  alguns  Conselheiros  que  o  precederam.  Quanto  ao  fato  do  Estatuto  ter  sido 
recentemente reformado, disse que a reforma restringiu-se à proposta encaminhada ao Conselho pela Diretoria, 
ou seja, a Diretoria recebeu uma série de sugestões, e, quando estas atingiram um certo volume, as encaminhou 
em bloco  para  serem votadas.  Assim,  primeiramente,  o  Estatuto  foi  reformado  apenas  nos  artigos  que  a 
Diretoria entendeu passíveis de atualização. Não foi possível, portanto, abordar nenhum tema que não estivesse 
contido na proposta original. Então, os Conselheiros têm o direito e o dever de propor a modificação daquilo 
que não foi alterado e que eles entenderem cabível. Em segundo lugar, é preciso considerar que o Estatuto não 
é imutável. Além de vivo ele deve refletir o dia-a-dia do Clube, porquanto a sociedade pinheirense é dinâmica e 
fatos novos devem ser contemplados à luz dessa legislação. E quem deve dizer se é possível alterar o Estatuto, 
não são os oradores de per si, mas sim o Conselho Deliberativo. Empregaram-se, na tribuna, expressões como 
castração, além de cassação, para o fato de se estabelecer um prazo de 90 dias, para que um Conselheiro-
Diretor retorne ao Conselho. O Conselheiro torna-se Diretor por sua livre vontade. Assim, ao aceitar o cargo de 
Diretor ele abre mão dos seus direitos e prerrogativas que é votar e participar das discussões. É ele próprio 
quem cassa o mandato até o momento em que permanece na Diretoria. O que a proposta pretende é ampliar 
esse prazo para 90 dias. O que não pode prevalecer é o exercício das duas funções concomitantemente, prática 
que foi combatida pela Chapa Amarela, por onde se elegeu Conselheiro há anos. Esta Chapa Amarela sempre 
acusou a Chapa Azul de usar manobras como esta de cooptar  Diretores para ter votos garantidos na hora 
necessitada. Assim, com a sua consciência limpa apresentara a proposta, que não é para ser contra o Presidente 
da Diretoria, que é seu amigo pessoal, nem os honrados Diretores que estão empenhados em fazer o Clube 
progredir. Mencionou a seguir outra afirmação feita na tribuna, no sentido de que não precisam ser colocados 
princípios de ordem moral  e  de ética no Estatuto.  Ora,  se  isso fosse verdadeiro,  não seria  preciso existir 
premissas das coisas que devem ou não devem ser feitas. As regras são importantes quando estabelecem um 
razoável  nível  de certeza nas relações  entre  todos.  Disse que de certa  forma ficou envaidecido por  terem 
surgido  quatro  emendas à  proposta  principal,  sendo que nenhuma delas  negava o princípio  ético e  moral 
contido na alteração. Mesmo que o Plenário opte pela sua rejeição, se futuramente ocorrerem situações como 
procurou-se prever na proposta, o Diretor terá um certo pudor para, retornando ao Conselho, não agir contrário 
a este fundamento. Finalizando, reiterou pedido para a aprovação da proposta de alteração estatutária.

Leila  Eleny  Amaro  Marques -  Disse  que  acompanhou  várias  Diretorias,  compostas  de  eminentes 
personalidades, não acreditando que esta onda avassaladora de falta de ética que passa no País, possa atingir o 
Clube. Perguntou por que proposta deste tipo não foi formulada antes. Disse mais, que se sujeitava a críticas, 
porque estava falando de cada um dos Conselheiros, que amanhã poderão ocupar cargos diretivos, e não podem 
ser coagidos a limitarem o seu espaço, mesmo em véspera de uma votação, pois os cargos ficam à disposição.

José Edmur Vianna Coutinho - Se reportou inicialmente à perplexidade demonstrada pelo Cons. Jorge Tena. 
A seguir analisou matéria enfocada pelo Cons. José Roberto Coutinho de Arruda, em aparte, ao Conselheiro 
acima,  demonstrando  preocupação  sobre  a  composição  da  Diretoria,  se  aprovada  a  proposta.  Lembrou a 
necessidade estatutária prevista nos Arts. 82 e 85 sobre a composição da Diretoria, que deverá ter pelo menos 
dois terços de Conselheiros. Assim, num determinado momento poderá haver um verdadeiro vácuo no órgão 
executivo, por prazo de 90 dias e ela poderá ficar sem o mínimo necessário de 6 Diretores-Conselheiros. Outra 
questão que lhe pareceu importante lembrar,  é  que a  reforma estatutária  proposta  há dois  anos,  partiu da 
iniciativa da Diretoria, acompanhada da Mesa do Conselho e das Comissões Permanentes abriu-se um enorme 
lapso de tempo para que sócios e Conselheiros apresentassem propostas necessárias à verificação da Comissão 
de  Ordenação,  e  depois  pela Diretoria  e  pelo  Conselho.  É difícil  compreender  que depois  desse trabalho 
comece a se verificar alteração estatutária, que não beneficia ninguém e coloca a Diretoria em situação difícil.

Presidente -  Disse  que  a  matéria  estava  suficientemente  debatida  e  como  não  havia  mais  Conselheiros 
inscritos, a colocaria em votação. Antes, porém, daria algumas explicações que julgava necessárias.
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José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Independentemente  das  explicações,  que  eram  válidas,  dada  a 
complexidade da matéria, requereu fosse feita votação nominal.

Presidente - Antes de submeter ao Conselho o requerimento do orador, esclareceu que caberia ao Plenário 
decidir se a proposição deveria ser referendada em segunda votação ou rejeitada, conforme prevê o parágrafo 
único do  art.  127  do Estatuto.  A seguir,  leu os  termos da proposição  a ser  votada,  explicando que a sua 
aprovação redundaria na alteração do §4º do art. 66, que originariamente prevê que o Conselheiro, ao assumir 
cargo diretivo, tem de se afastar do Conselho. A proposta aprovada em primeira discussão ampliava o seu teor 
estabelecendo que o Diretor poderia regressar ao Conselho de imediato, ao término do seu respectivo mandato. 
Entretanto, se ele deixasse o cargo antes, só poderia reassumir como Conselheiro após 90 dias contados do seu 
desligamento da Diretoria. Caso rejeitada a alteração aprovada em primeira discussão, o §4º do art. 66 seria 
mantido como está. Inicialmente, submeteu à votação a proposta formulada pelo Cons. José Roberto Coutinho 
de  Arruda,  de votação nominal,  tendo o Plenário a  rejeitado,  de  sorte  que a  votação seria  simbólica.  Em 
seguida, passou à votação da proposição aprovada em primeira discussão, tendo esta, após a contagem sido 
rejeitada por 58 contra 56 votos.

Francisco de Paula Boragina - Dado o rigoroso equilíbrio  na votação,  solicitou fosse feita a verificação 
nominal de votação, o que provocou tumulto e protestos de alguns Conselheiros.

Presidente - Tendo em vista que o pedido do Cons. Francisco de Paula Boragina tinha previsão no disposto no 
art. 79 do Regimento Interno, que estabelece a possibilidade de o Conselheiro pedir verificação de voto após 
votação simbólica ou nominal, disse que a verificação seria feita a partir de chamada nominal.

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Salientou que o Conselho há poucos instantes tinha se manifestado contra a 
votação nominal.

Presidente - Esclareceu o equívoco do Conselheiro, pois o que se estava pedindo era a verificação da votação, 
havendo uma diferença fundamental a ser observada.

José  Manssur -  Disse  que  alguns Conselheiros  tinham-se  ausentado  do  Plenário  após  a  proclamação  do 
resultado da votação simbólica.

Presidente - Lembrou ao Cons.  José Manssur que somente após o conhecimento do resultado da votação 
simbólica é que se poderia pedir a verificação, conforme havia ocorrido há duas reuniões.

José Manssur - Indagou se porventura na verificação de votação o resultado fosse diferente, como agiria o Sr. 
Presidente.

Presidente -  Respondeu  que  agiria  de  acordo  com  o  Regimento,  proclamando  o  vencedor  através  da 
verificação nominal.

José Manssur - Tentou submeter questão de ordem com fundamento no art. 73 do Regimento, dizendo que são 
três os processos de votação: simbólico, nominal e por escrutínio secreto, e de acordo com o parágrafo único, 
uma vez iniciada a votação de determinada proposição por um processo, não poderá ser adotado outro.

Presidente - Dada a dificuldade do Cons.  Manssur em diferenciar processos de votação que eram os três 
anteriormente nomeados por ele próprio com o pedido de verificação de votação, concitou o orador a ler o art. 
79 do Regimento.

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Para encaminhar a votação, pediu esclarecimento sobre de que forma far-se-
ia essa verificação.
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Presidente -  Respondeu  ao  orador  que  a  verificação  dar-se-ia  pela  forma  regimental,  e  como o  orador 
indagasse qual  seria  ela,  esclareceu que através da leitura do  livro de presença,  do nome de  todos que o 
assinaram, e evidentemente estavam presentes, que pronunciariam "sim" ou "não".

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Disse que isso era votação.

Presidente - Negou, dizendo que era verificação de votação.

Sérgio  Lazzarini -  Observou que  o Conselho  merecia  um mínimo de  respeito.  Os Conselheiros  estavam 
votando, aceitavam todas as deliberações. A Mesa em determinados momentos tomava decisões sem consultar 
o Plenário, em outros tinha uma recaída democrática e consultava. (Tumultuaram-se os trabalhos novamente). 
Disse que não se submetia a manobras, como as que estavam havendo, sentido-se desrespeitado na condição de 
Conselheiro  e  de  sócio  do  Clube.  Indagou como ser  possível  haver  votação  com chamada nominal  neste 
momento, se a votação nominal fora rejeitada. Entendeu que tal situação afrontava a dignidade do Conselho e 
que não aceitava tal comportamento.

Pedro Antonio Lousan Badra - Lembrou que há duas reuniões, quando se votou proposta de sua iniciativa, 
houve empate e procedeu-se normalmente à verificação de votação.

(Tumultuaram-se  os  trabalhos  outra  vez,  e  o  Sr.  Presidente  fez  soar  a  campainha  pedindo  respeito  ao 
Conselheiro que estava falando).

Roberto Machado Moreira - Disse que muitas das observações feitas em Plenário, principalmente a do Cons. 
Mário Fittipaldi, levaram a entender que a proposta do Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara realmente tinha 
muito de ética e moral. No entanto, isso deveria ter sido rejeitado na primeira discussão. Neste momento, pediu 
apenas que fosse cumprido o Regimento. Esclareceu que existe muita diferença entre votação e verificação. 
Tanto que o Regimento estabelece essa diferença. A votação nominal tinha sido anteriormente rejeitada, mas 
agora o pedido era diferente: tratava-se de verificação de votação, que é claramente previsto no art. 79 do 
Regimento, que determina que a verificação pode ser nominal, independente de consulta ao Plenário. Portanto, 
compete à Mesa obedecer o Regimento.

Presidente - Salientou que o debate é sempre livre, mas não abriria mão de sua obrigação, como Presidente do 
Conselho, de cumprir e fazer cumprir o Regimento. Disse que não tinha qualquer receio de ser taxado de 
truculento,  de  antidemocrático,  como já  ocorrera.  Acrescentou que cumpriria  o  Regimento que possui  um 
Capítulo inteiro sobre a matéria. Para que não houvesse dúvidas, leu o disposto no art. 79,  que enfoca de 
maneira bastante clara a questão. De acordo com este dispositivo, qualquer Conselheiro pode pedir verificação 
e assim seria dada continuidade e a verificação seria efetivada por meio de chamada nominal, nos termos do 
§2º do referido artigo.

Jorge  Dieguez  Tena -  Demonstrou  preocupação  com o  adiantado  da  hora,  que  poderia  não  permitir  a 
incidência do item "Várias".

Presidente - Explicou ao orador que a matéria ainda estava em processo de votação e que o Cons. Jorge 
Dieguez Tena aguardasse a oportunidade de se manifestar sobre Várias.

Sérgio Lazzarini - Pediu esclarecimento, se o resultado da votação tinha sido 58 contra 56 votos, tendo o Sr. 
Presidente confirmado estes números. A seguir, o Cons. Sérgio Lazzarini indagou qual seria a decisão da Mesa, 
se eventualmente na verificação não se apurasse os 114 votos.

Presidente - Respondeu que a verificação tinha exatamente o cunho de dirimir dúvidas como essas. Tendo o 
Cons. Sérgio Lazzarini insistido na sua pergunta, o Sr. Presidente respondeu que a partir da verificação de 
votação seria dado o resultado definitivo.
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(Novamente tumultuam-se os trabalhos, e o Sr. Presidente fez soar a campainha).

José  Manssur -  Mencionando  o  termo "verificação  de  presença",  perguntou  se  pronunciado  o  nome do 
Conselheiro ele deveria responder "presente". 

Presidente - Esclareceu ao Cons. José Manssur que primeiramente se tratava de verificação de votação, não de 
presença,  e  que ao ser  anunciado o nome do  Conselheiro ele  deveria  responder  "Sim" ou "Não".  Assim, 
anunciou que a verificação seria realizada.

Carlos Augusto de Barros e Silva - Requereu que antes de fazer a verificação de votação a Presidência 
fizesse a verificação de presença, para aferir se estariam presentes os 114 votos já referidos.

Presidente - Explicou que a verificação de presença seria cabível apenas se houvesse dúvida quanto ao número 
legal,  estabelecido no Estatuto,  para a votação. Portanto,  explicando detalhadamente o procedimento a ser 
seguido, (pela enésima vez) passou à verificação propriamente dita.

(Passa-se à verificação de votação, com a chamado dos Conselheiros,  um a um, para ratificarem seu voto 
anterior dizendo "Sim" ou "Não").

Presidente - Encerrada a verificação, proclamou o resultado, tendo o Conselho decidido, por 61 votos contra 
53, rejeitar,  em segunda discussão, a proposta aprovada em primeira discussão, de autoria do Cons. Paulo 
Roberto Chaves de Lara e outros cinqüenta e cinco Conselheiros alterada por emenda substitutiva do Cons. 
Francisco de Paula Boragina,  subscrita  por  outros  dez Conselheiros,  que alterava o §4º,  do  artigo 66,  do 
Estatuto Social.

(Apresentou declaração de voto contrário, por escrito, o Cons. Antonio Guerra).

Item 3 - Várias.
Presidente - Tendo em vista que já eram 24 horas e que havia 5 Conselheiros inscritos, consultou o Plenário se 
a reunião poderia ser prorrogada por mais 30 minutos. Tendo o Conselho negado a prorrogação da reunião, deu 
por encerrados os trabalhos da reunião à 0 hora e 2 minutos do dia 10 de novembro de 1992.

Obs: Esta ata foi aprovada na 376ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 30 de novembro de 
1992, com a retificação proposta pelo Cons. Pedro Paulo de Salles Oliveira, já dela constante.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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