
ATA RESUMIDA DA 404ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
17/4/95

1. DATA E PRESENÇA:
Dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e cinco, em segunda convocação, às 20h30m, com cento e 
setenta e oito Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                            : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente                    : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário              : Paulo César de Arruda Castanho
Segundo Secretário "ad hoc": José Manssur

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Instalou a reunião, determinando a execução do Hino do Clube. Justificou a ausência 
do Primeiro  Secretário  Eduardo  Lobo Fonseca,  por  motivo de ordem profissional  e  convidou o 
Cons.  José Manssur para ocupar  a Segunda Secretaria,  na forma regimental.  Leu ao plenário as 
seguintes  propostas  de  voto de  louvor:  1)  do Cons.  Mário  Britto  Pereira,  ao associado  Cláudio 
Franco Zucolo, pela participação nas Maratonas de Londres e de Paris há um ano; 2) da Cons. Sílvia 
Schuster,  ao  diretor  Adjunto  de  Máquinas  e  Equipamentos,  Cons.  Nilson  Iasi,  pela  reforma  e 
manutenção das canchas de bocha, aprovados. Submeteu ao plenário, ainda, voto de pesar proposto 
pelos Cons. Ayrton Rodrigues Liberato, Américo Rossini e Edmundo Comino, pelo falecimento do 
sócio Flávio Calabresi Conte, aprovado. Informou o recebimento de relatório elaborado pelo Cons. 
Renato  Taglianetti,  tecendo  considerações  sobre  exclusão  de  sócio  por  falta  de  pagamento  de 
contribuições sociais, documento que colocou à disposição dos Conselheiros para consulta.

Primeiro Secretário - Deu conhecimento do recebimento das seguintes correspondências: 1) carta 
da Diretoria, tratando da nomeação do Sr. João Fernando Schneider para o cargo de Diretor Adjunto 
de  Musculação,  junto  à  Diretoria  de  Relações  Esportivas.  (DI-051/95);  carta  da  "Tia"  Lucy, 
agradecendo voto de  louvor  consignado na última reunião,  pelos  50 anos  de  funcionamento  da 
Escolinha; Relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) e o Balanço Patrimonial do Clube 
em 28/2/95.

Edgard Ozon - Discorreu  sobre  os feitos  dos atletas  do Clube nos  Jogos Pan-americanos e no 
Campeonato  Sul-americanos,  propondo  votos  de  louvor  aos  destaques  esportivos  das  seções  de 
Halterofilismo, Judô, Handebol, Polo Aquático, Levantamento de Peso, aprovado. Comentou que a 
Diretoria também homenageou tais atletas em evento específico, tendo o Conselho sido representado 
por integrantes da sua Mesa Diretora.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da Ata da 403ª reunião, realizada em 20 de março de 1995.
Primeiro Secretário - Leu proposta da Mesa retificando a última frase do primeiro pronunciamento 
do Sr. Presidente na página 7 da ata, no sentido de que constasse: Indagado pelo Cons. Hélio De 
Maria Penteado se se tratava de uma inovação, respondeu que se tratava da interpretação correta.

Presidente - Não havendo contestação com relação à proposta, declarou a ata aprovada.

Item 2 - Eleições  do  Presidente  e  Vice-Presidente  da  Diretoria  e  dos  Membros  do 
Conselho Fiscal para o biênio 1995/97.

1



Presidente - Informou o número de Conselheiros que tinham assinado a Lista de Presença, portanto 
em condições de votar,  caso houvesse a eleição. Disse que a impugnação das chapas registradas 
entregue pela Secretaria na entrada da reunião foi encabeçada pelo Cons. Hélio De Maria Penteado 
e subscrita  pelos  Cons.  Adalberto  Federighi,  Paulo Afrânio de Azevedo,  Pedro Antonio Lousan 
Badra, Cantídio Salvador Filardi, Luiz Delfino de Andrade Cardia, Ruy Sérgio de Azevedo Sodré e 
Francisco de Paula Boragina, tendo a Presidência a recebido como ato legítimo previsto no Art. 6º 
do Regimento, pois era tempestiva e estava devidamente justificada. Assim, conforme determina o 
parágrafo  único  do  mesmo artigo,  a  matéria  seria  decidida  pelo  plenário.  Explicou  que  o  seu 
acolhimento significaria o adiamento da eleição por 72 horas, passando o Conselho a funcionar em 
sessão permanente para a convocação de novas eleições. Caso rejeitada a impugnação, a eleição 
seria  realizada  conforme  convocada.  Não  leu  as  razões  da  impugnação,  mas  teceu  algumas 
observações  a  respeito  da  alegação  de  descumprimento  do  Art.  3º  do  Regimento  Eleitoral. 
Esclareceu que não entendia como descumprimento, mas que considerava que a Mesa interpretou de 
uma forma que para os impugnantes não foi  conveniente. Deixou claro que não foi uma atitude 
individual  do  Presidente,  embora  algumas  vezes  o  Presidente,  no  exercício  de  seu  cargo,  seja 
obrigado a tomar decisões por ele, não unilaterais mas individualizadas. Nem sempre a decisão do 
Presidente é uma decisão da Mesa. Mas neste caso específico foi uma decisão unânime da Mesa, 
objeto de muitas reuniões, debates e considerações a respeito da aplicação correta do Art. 3º, em 
função do Art. 2º do próprio Regimento. Explicou que a preocupação de numa eleição, praticamente 
simples se conduzir, tomar atitude diferente daquelas objeto de decisões anteriores, deveu-se ao fato 
do Conselho estar num processo de revisão de todos os Regimentos (o próximo a ser discutido será 
o Disciplinar, certamente na reunião de maio pf) e que a Mesa já dispõe de um projeto de revisão do 
Regimento Eleitoral. Com base nessa proposta de alteração do Regimento Eleitoral a Mesa resolveu 
fazer  um estudo completo sobre  as eleições  no Clube,  tanto as realizadas  no Conselho,  como a 
Assembléia Geral  para renovação do seu terço, tendo concluído,  de comum acordo,  que poderia 
nesta eleição receber o registro das chapas para Presidente e Vice-Presidente da Diretoria e para o 
Conselho Fiscal isoladamente, isto é, que não havia necessidade de atrelar a chapa da Presidência da 
Diretoria à chapa do Conselho Fiscal.  Do edital  de abertura de inscrições  para esta eleição isso 
constou do texto. Interpretando o Art. 51 do Estatuto Social, ficou muito claro para a Mesa que os 
órgãos do Clube são absolutamente independentes entre si. E um dos órgãos do Clube é o Conselho 
Fiscal. Outro órgão do Clube especificado no Art. 51 é a Diretoria. Um é de fiscalização, o outro é 
de gestão. Este entendimento foi reforçado pelo Estatuto Social quando prescreve as condições para 
que cada órgão desses  seja inscrito  numa eleição (Arts.  84 e 94).  O Estatuto não cita nenhuma 
vinculação  entre  um e  outro  órgão.  Passou  a  fazer  algumas  considerações  sobre  os  termos  da 
impugnação.  Sobre  o  mencionado  no  item b.1,  esclareceu  que  a  Presidência  não  interpretou  o 
Estatuto  Social,  pois  que  isto  é  competência  do  Conselho  conforme  prevê  o  Art.  76,  XVIII. 
Interpretou-se, sim, o Art. 3º do Regimento Eleitoral, combinando-se-o com o disposto no Art. 51 do 
Estatuto. Sobre a menção "mudar as regras eleitorais vigentes, a par de estarem consagradas pelo 
uso e costume em eleições anteriores, não é, nem pode ser, prerrogativa de um só homem por mais 
brilhante  e preparado que seja,  tanto mais quando isso é pretendido ferindo-se os princípios  do 
próprio Estatuto Social.", novamente foi citado que essa atitude da Mesa feriu o Estatuto, mas em 
nenhum  momento  identificou-se  quais  os  artigos  que  a  Mesa  teria  infringido.  Ademais,  a 
consideração sobre os usos e costumes não pode ser perene. Ela pode ser perfeitamente mutável, a 
partir  do momento em que isso seja  viável.  (Neste  instante,  o Cons. Roberto Machado Moreira 
levantou  questão  de  ordem baseado no Art.  59  do  Regimento  do  Conselho,  entendendo que as 
observações que estavam sendo feitas eram extemporâneas, porque o plenário já se encontrava na 
fase de discussão da matéria, não na de exposição do Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente pretendia 
defender a sua posição, ele tinha o direito de fazê-lo, como qualquer Conselheiro, usando a tribuna.) 
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Explicou o Sr. Presidente que o que estava sendo impugnado era um ato da Mesa, que deveria ser 
justificado para que o Conselho pudesse discutir  e decidir  a respeito. Estava apenas expondo as 
razões  que  levaram a  Mesa  a  receber  dessa  forma o  registro  das  candidaturas.  Se  a  Mesa  não 
pudesse esclarecer, ter-se-ia simplesmente a impugnação. (O Cons. Roberto Machado Moreira disse 
que o Sr. Presidente estava discutindo sozinho com o plenário.) Respondeu que o orador poderia se 
inscrever  para  o  debate.  Continuando  a  falar  sobre  o  texto  da  impugnação,  mencionou  que  o 
argumento: "Acresce que a vinculação do par de chapas, como determina a regra regimental, impede 
a postulação aos cargos da Diretoria desacompanhada de candidatos aos cargos do Conselho Fiscal, 
ou seja, elimina a possibilidade da inexistência de candidatos ao Conselho Fiscal." pareceu-lhe um 
pouco exagerado, no sentido de que se não houvesse vinculação, poderia inexistir  candidatos. A 
inexistência  de  candidato  pode acontecer  em qualquer  situação.  Então,  ter-se-á que fazer  tantas 
eleições quantas necessárias, até que haja o candidato que possa preencher as condições estatutárias. 
Segue-se mais o seguinte: "Igualmente, a vinculação entre o par de chapas à Diretoria e ao Conselho 
Fiscal - distintas e completas - se faz indispensável para a justa aplicação do Item II do art. 97...". 
Entendeu que tinha havido um equívoco evidentemente, porque o artigo não é o 97, mas sim o 96. E 
o  Art.  96  fala  exatamente  das  inelegibilidades  do  candidato  ao  Conselho  Fiscal.  A  Mesa  é 
responsável pela verificação de inelegibilidades. A vinculação não exime a Mesa de proceder essa 
verificação tão importante. A alegação ""é igualmente equivocada a alegação de que as disposições 
dos Arts. 7º e 8º do Regulamento Eleitoral são conflitantes com as do Art. 3º, pois enquanto este 
último  regula  o  requerimento  de  registro  de  chapas,  os  demais  disciplinam  a  inscrição  de 
candidatos." também era equivocada, na medida em que o 2º do Art. 7º estabelece que pode haver a 
inscrição de chapas independentes de qualquer outra ação, bastando que se prove a dificuldade ou 
uma  razão  qualquer  que  possa  ter  havido  no  registro  da  chapa.  Finalmente,  um equívoco  que 
precisava ser considerado era a afirmação: "Em recente decisão, o Plenário desta Casa referendou, 
na  prática,  as  disposições  vigentes  ao  rejeitar  emenda  estatutária  encabeçada  pelo  Conselheiro 
Manoel Morales Filho que propugnava a desvinculação da eleição do Conselho Fiscal das demais 
que se realizam no âmbito do Conselho Deliberativo, emenda movida pelas mesmas intenções que 
agora  persegue,  impropriamente,  a  Presidência  da  Mesa  através  de  procedimento  irregular." 
Lembrou que o que o Conselho decidiu, em primeira discussão, foi não acolher a mudança de data 
da eleição do Conselho Fiscal,  mas ao mesmo tempo aprovou uma modificação do Art.  94, que 
estabelece uma verdadeira independência do Conselho Fiscal, ao permitir que ele contrate auditoria 
própria.  Portanto,  numa  primeira  discussão,  que  evidentemente  precisa  ser  referendada  numa 
segunda votação,  o  plenário  desvinculou exatamente,  dando autonomia ao Conselho  Fiscal  para 
contratar a sua própria auditoria. Encerrando, entendeu importante realçar que na sua opinião o Art. 
2º do Regimento Eleitoral está contraditório em relação ao Art. 3º, objeto da impugnação, porque 
aquele diz claramente que as chapas devem ser distintas e completas para cada órgão ou comissão, 
ao passo que este obriga que o Presidente assine o registro dessa chapa. (O Cons. Roberto Machado 
Moreira interferiu pedindo que o Sr. Presidente lhe prestasse um esclarecimento, mas não disse qual 
era o caso.) Antes de abrir a discussão, ratificou o fato da Mesa não ter tido qualquer intenção de 
descumprir preceitos estatutários e regimentais. Refletiu-se sobre se haveria prejuízo para o Clube 
ou para candidatos, chegando-se à conclusão de que tal decisão democratizaria o registro de chapas, 
porque eventualmente poderia haver interesse de se constituir  uma outra chapa para o Conselho 
Fiscal, portanto de sócios não Conselheiros, que poderiam talvez não registrar a sua chapa por não 
conseguirem formar uma chapa também para Presidente e Vice da Diretoria.

Adalberto Luiz Federighi - Entendeu relevante esclarecer que a impugnação não tinha nenhum 
caráter pessoal, pois não se dirigia a qualquer um dos candidatos inscritos, que mereciam a maior 
consideração, respeito e acatamento. Ela efetivamente se destinava a regularizar ato da Presidência 
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do Conselho que estabeleceu, através do Edital às eleições e anexo "Esclarecimentos Adicionais", 
uma normativa inovatória no processo eleitoral, no tópico relativo ao registro das chapas. E, dessa 
forma,  embora com boa intenção  agiu sem observância  ao Regulamento  Eleitoral  e  de  maneira 
totalmente divorciada do que costumeiramente vem ocorrendo em eleições anteriores. Para melhor 
compreensão  da  matéria,  relembrou  que  o  Regulamento  Eleitoral  vigente  prevê  que  as  chapas 
concorrentes à Diretoria e ao Conselho Fiscal deverão ser encaminhadas para efeito de registro, por 
iniciativa e responsabilidade do candidato postulante à Presidência do Clube. A sistemática também 
prevalece nas eleições conjuntas para a Mesa do Conselho e Comissões,  onde o requerimento é 
assinado pelo candidato à Presidência do Conselho, e que não é o caso em debate. Esta exigência, 
que à primeira vista parece de pouca relevância, na realidade tem raízes muito mais profundas e 
importância muito mais significativa no processo eleitoral, além do que envolve a própria soberania 
do plenário, no momento em que foi ele quem aprovou o Regulamento Eleitoral e é o único órgão 
estatutário com competência para dirimir dúvidas a respeito da interpretação da legislação do Clube. 
Daí a interposição deste recurso. Deixou consignado que o Cons. Hélio De Maria Penteado, antes 
desta impugnação, tentou apresentar,  sem qualquer sucesso, argumentos persuasivos contrários à 
inovação, junto à Presidência do Conselho. E isto ocorreu através de debate que ambos travaram no 
decurso  da  última  reunião,  conforme  constou  a  ata  específica  e  também  em  requerimento 
encaminhado logo após a publicação do edital.  Analisando os Arts.  1º,  2º  e 3º do Regulamento 
Eleitoral,  que  diretamente  dizem  respeito  à  controvérsia,  disse  que  o  primeiro  prevê  a 
obrigatoriedade de registro das chapas, previamente, o que aliás já tinha sido feito nesta eleição; o 
segundo, não admite chapa unificada, nem incompleta. É porque, na hora de votar, poderá haver 
mesclas de chapas, porém nunca de nomes de candidatos.  Seria o caso de nós termos um único 
candidato à Presidência ou um único candidato à Vice-Presidência. Isso não é permitido; o terceiro 
artigo, o pomo da controvérsia, determina que só assina o requerimento o candidato à Presidência, 
seja na hipótese de eleições à Diretoria e Conselho Fiscal, seja na outra hipótese da eleição da Mesa 
e Comissões, o que não era o caso, e o seu parágrafo único exige que o requerimento seja único e 
contenha, no caso desta eleição, duas chapas distintas, uma para a Diretoria e outra para o Conselho 
Fiscal.  Os  artigos  seguintes  do  Regulamento  nada  dizem  a  respeito  da  necessidade  de  outras 
assinaturas, inclusive, dos candidatos ao Conselho Fiscal ou Comissões, porque no ato de requerer 
estão representados pelos candidatos à Presidência. Parece bastante claro que as chapas são distintas 
porque há uma chapa para a Diretoria e outra para o Conselho Fiscal, porém, para efeito de registro 
são  apresentadas  em  requerimento  único.  Acrescente-se,  ainda,  que  todos  os  candidatos, 
isoladamente, devem comparecer à Secretaria do Conselho, para assinar o livro de inscrição de suas 
respectivas candidaturas (Art.  7º do Regulamento Eleitoral).  Portanto,  há no processo eleitoral o 
registro das chapas e há as inscrições dos candidatos, que se constituem em atos distintos. Nessa 
conformidade,  as  regras  eleitorais,  arraigadas  há  longo  tempo  na  tradição  deste  Clube,  foram 
modificadas  por  determinação  do  Presidente  do  Conselho,  porém,  sem  audiência  do  plenário, 
circunstância que torna o processo eleitoral,  além de irregular,  passível de complicações,  se não 
agora,  pelo  menos  no  futuro,  se  esta  sistemática  prevalecer,  sem  que  outros  mecanismos 
estabilizadores  sejam  criados,  durante  a  reforma  do  Regulamento  Eleitoral  em  andamento.  A 
vinculação das duas chapas sob responsabilidade do candidato à Presidência da Diretoria tem a sua 
importância. Não fosse isso e o legislador obviamente não a teria incluído no Regulamento Eleitoral. 
E  as  razões  desta  exigência  não  são  difíceis  de  se  buscar:  É  assente  que  o  colegiado  fiscal, 
indiscutivelmente  relevante  pelas  complexas  funções  que  lhe  estão  reservadas,  não  é  de  fácil 
preenchimento e em nosso Clube ainda se exige a formação contábil ou econômica dos membros. O 
trabalho é intenso.  Inclusive na última reunião,  quando se discutia tópico referente ao Conselho 
Fiscal  argumentou-se  que  o  exercício  da  função  consumiria  em tese  24  horas  por  dia  de  cada 
elemento,  para  o  fiel  cumprimento  das  responsabilidades.  Apesar  desse  trabalho  e  empenho,  o 
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Conselheiro Fiscal é pouco lembrado e vive quase no anonimato. Daí o Regulamento Eleitoral dar 
responsabilidade aos cabeças das chapas à Diretoria ou à Mesa do Conselho, pela apresentação das 
respectivas chapas ao Conselho Fiscal ou às Comissões Permanentes. Imaginem se, no futuro, os 
próximos candidatos à Diretoria não tiverem empenho em estimular a formação de uma chapa ao 
Conselho  Fiscal,  porque,  afinal  de  contas,  trata-se  de  um colegiado  que,  em última análise,  irá 
fiscalizá-la durante os 2 anos de gestão. Como ficaria o Clube, então, sem Conselho Fiscal? Assim, 
acreditava  residir  neste  detalhe  a  vinculação  das  chapas  estabelecida  no  Regulamento  Eleitoral. 
Entretanto, estes aspectos que, lamentavelmente, não puderam ser equacionados no devido tempo, 
não deveriam servir de motivo para se criar um impasse, impossibilitando à coletividade pinheirense 
escolher, ainda nesta noite, o seu representante mor, sem adiamentos desnecessários. Por outro lado, 
não  havia  que  se  desconsiderar  dispositivo  vigente  aprovado  pelo  Conselho,  tal  como  se  não 
estivesse escrito no Regulamento. Se ele não satisfaz, que seja alterado, porém pelas vias regulares e 
após ampla discussão. Entendendo possível uma solução conciliatória, apresentou proposta aditiva, 
vazada  nos  termos  seguintes:  "Proponho  ao  d.  Plenário  que,  discutida  e  votada  a  presente 
impugnação, seja o processo eleitoral regularizado, no transcorrer desta sessão, o que poderá ser 
feito com a assinatura do requerimento para registro da chapa do Conselho Fiscal, pelo candidato à 
Presidência da Diretoria, o nobre Cons. Arlindo Virgílio Machado Moura, ou então, se for o caso, 
através da lavratura de termo ratificatório de pedido de registro também assinado pelo candidato 
acima,  tudo  em atendimento  ao  disposto  no  Art.  3º  do  Regulamento  Eleitoral,  que  passa  a  ser 
revigorado neste ato e prevalecendo até que seja alterado ou revisto por decisão aprovado neste 
Plenário".  Disse acreditar  que, desta forma, tornar-se-ia desnecessária a suspensão dos trabalhos 
eleitorais, salvo para cumprimento da exigência da assinatura, o que poderia ser de pronto ultimada, 
sendo o Conselho soberano para decidir sobre a providência saneadora.

Roberto Machado Moreira - Fez suas as palavras do Cons. Adalberto Luiz Federighi, no sentido 
de que tanto as observações até então apresentadas como as que faria não pretendiam atingir de 
maneira  alguma os candidatos  inscritos.  O Conselho estava numa assembléia  séria,  uma eleição 
disciplinada por um Regimento Eleitoral,  que deve ser  respeitado.  Disse  que quando levantou a 
questão de ordem, que o Sr. Presidente sequer deu-se ao trabalho de responder, porque continuou 
com as suas observações, simplesmente entendia que o Sr. Presidente estava ferindo o Regimento do 
Conselho,  que no seu Art.  14, IX, estabelece, entre outras atribuições, submeter  à discussão e à 
votação a matéria da Ordem do Dia, prestando esclarecimentos breves e objetivos sobre cada um de 
seus itens. Ora, o que o Sr. Presidente fez não foi prestar esclarecimentos breves, uma vez que os 
seus esclarecimentos tiveram unicamente a intenção de defender a medida descabida tomada pela 
Mesa. Descabida porque a seu ver o Presidente e a Mesa do Conselho, por julgarem que o Art. 3º 
não estava de acordo, não tinham o direito de alterar o Regulamento, desconsiderando um artigo e 
dizendo que nesta oportunidade este  artigo não valia.  Pessoalmente o Sr.  Presidente  até poderia 
discordar  deste  dispositivo,  mas  não  pode  afrontar  um artigo  que  estabelece  uma  providência 
obrigatória,  que é o requerimento assinado pelos candidatos ao cargo de Presidente,  conforme o 
caso.  O objetivo  do  legislador  ao  redigir  o  Art.  3º  do  Regimento  Eleitoral  claramente  não  foi 
vincular os dois organismos, pois seria absurdo atrelar à Diretoria o órgão incumbido de fiscalizá-la. 
Entendeu  até  tratar-se  de  mera  providência  burocrática  a  assinatura  do  candidato  a  Presidente, 
porque nos demais artigos significa uma total independência do candidato. Mencionando os Arts. 1º 
e 7º, disse que nada tinha de subordinação à Diretoria. A seu ver o Art. 3º talvez se refira ao Art. 96, 
II estatutário, quando estabelece uma proibição de parentes e membros da Diretoria até um certo 
grau  serem candidatos  ao  Conselho  Fiscal.  Então,  o  requerimento  e  assinatura  do  candidato  a 
Presidente vincularia, deixaria claro a observância a esse preceito. Tornou a dizer que poderia ser 
indagado o motivo de ter sido estabelecida a exigência do requerimento, mas não se podia negá-la. E 
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o Presidente do Conselho, dentro da sua autoridade, não podia de forma alguma ignorá-la. Por esta 
razão  julgava  conveniente  a  proposta  do  Cons.  Adalberto  Luiz  Federighi,  de  certa  maneira 
conciliatória,  porque não movia o propósito de interromper um processo eleitoral  para o qual se 
apresenta  uma única  chapa,  mas levava, sim, à preocupação de obediência  aos textos  legais  do 
Clube. Acrescentou que o Sr. Presidente, ao desconsiderar o Art. 3º, exorbitou daquilo que é devido, 
como exorbitou também quando, usando a Presidência, em vez de vir à tribuna discutir o assunto fez 
uma defesa enfática da atuação da Mesa.

Presidente -  Baseado  no  Art.  61  do  Regimento  do  Conselho,  entendeu  que  o  assunto  estava 
devidamente  esclarecido  e  propôs  que  após  o  pronunciamento  dos  3  oradores  inscritos  fossem 
encerrados os debates, para votação da matéria, aprovado.

Paulo César de Arruda Castanho - Disse que a Mesa não tomou nenhuma atitude irregular. Ela 
simplesmente  leu  o  Regulamento  Eleitoral  e  o  aplicou  devidamente  como  teria  que  ser.  A 
impugnação apresentada, tinha dois pecados capitais. Ela interpreta o Regulamento Eleitoral, e no 
seu entender não se pode interpretar um artigo totalmente desvinculado do texto. E muito menos 
desatrelado da lei  maior,  que é o Estatuto.  O Art.  51 do Estatuto Social,  a lei  maior do Clube, 
enumera  os  órgãos  do  Clube.  São  órgãos,  portanto,  que  se  entende  sejam  independentes. 
Deliberativo, que é a Assembléia Geral e o Conselho Deliberativo. Executivo, que é a Diretoria. De 
fiscalização,  que  é  o  Conselho  Fiscal.  E  consultivos,  que  são  as  Comissões  Permanentes.  Em 
momento algum no Estatuto há uma vinculação entre os órgãos, que são realmente independentes 
entre si, embora isso não pareça à primeira vista aos desavisados. Também são independentes os 
órgãos consultivos. As Comissões Jurídica, de Obras, como consultivas, devem atender à Diretoria e 
ao Conselho. Com esses dados em mente, ou seja, a existência da independência dos órgãos, passou 
a analisar  os preceitos  do Regulamento Eleitoral,  dizendo que o Art.  1º  estabelece que somente 
poderão concorrer às eleições para esses órgãos chapas registradas no Conselho Deliberativo. Não 
vincula nada a nada. O Art. 2º diz que as chapas deverão ser distintas e completas para cada órgão 
ou comissão permanente. Ou seja, se para a Mesa do Conselho, tem que ter Presidente e Vice. Se 
para a Diretoria, atualmente, deve ter Presidente e Vice. Para as Comissões, o Presidente delas. E 
para  o  Conselho  Fiscal,  que  é  um dos  órgãos,  conforme disposição  estatutária,  e  Comissão  de 
Sindicância,  que  também é  um órgão,  conforme disposição  estatutária,  todos  os  seus  membros 
devem ser inscritos. Este Art. 2º nem precisaria conter os termos órgão ou comissão permanente, 
porque  por  disposição  estatutária  todos  são  órgãos,  tanto  as  Comissões  Permanentes,  como  a 
Presidência da Diretoria e a Presidência do Conselho. Então, no Art. 2º são mencionadas chapas 
distintas e completas. E cita para cada órgão e completa para um deles, pois não poderia em tese 
haver candidato somente à Presidência da Diretoria sem um Vice e nem candidato à Presidência do 
Conselho Deliberativo sem um Vice. (Em aparte, o Cons. Cantídio Salvador Filardi ponderou que os 
órgãos aos quais o orador se referia eram disciplinados pelo Estatuto, cada um com sua competência 
especificada e perguntou se cabia à Presidência ou à Mesa interpretar regras estatutárias, ou se isto 
era competência do Conselho. Explicou que a impugnação se centrou nessa violação de invasão de 
competência, porque o Conselho não é inerte, é um órgão que tem a sua prerrogativa enunciada no 
Estatuto.)  Disse  que  a  Mesa  simplesmente  baseou  sua  conduta  no  Estatuto  e  no  Regulamento 
Eleitoral,  esquecendo  o  que  havia  sido  feito  -  e  o  aparteante  também  presidiu  o  Conselho  e 
naturalmente deve ter interpretado que para ser candidato, uma chapa completa para o Conselho 
Fiscal deveria ter a assinatura do candidato à Presidência. A Mesa atual entendia diferentemente. (O 
Cons. Cantídio Salvador Filardi insistiu que não era prerrogativa da Mesa a interpretação estatutária. 
O Sr. Presidente solicitou que o aparte não se transformasse em debate. O Conselheiro disse para o 
Sr. Presidente não ser truculento intervindo no Conselho e este lembrou que o orador já tinha sido 
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Presidente e sabia como tinha que ser.) Continuando, o orador, citou um exemplo típico. Supondo 
que transcorrendo o mandato do Presidente, o Conselho Fiscal inteiro renuncie. Então, ter-se-ia uma 
eleição  para  o  Conselho  Fiscal.  Não  havendo  nenhum  candidato  a  Presidente  da  Diretoria, 
perguntou  quem  deveria  assinar  o  requerimento.  Isso  também  ocorreria  numa  eleição  para 
preenchimento  de  vagas  numa  Comissão  Permanente.  A  Comissão  Jurídica  toda  renuncia,  não 
havendo candidato a Presidente do Conselho Deliberativo, quem assina o requerimento da chapa? 
Absurdo,  portanto,  esta  vinculação.  É  simples  explicar.  Antigamente  o  regime  não  era 
presidencialista.  Ao  eleger  a  Diretoria  eram  eleitos,  também,  o  diretor  tesoureiro,  o  diretor 
secretário, etc.  Então, não era aceita a inscrição de um candidato a um único cargo. A Diretoria 
funcionava em regime colegiado. E por isso a exigência da inscrição da chapa completa e obrigação 
da assinatura do candidato a Presidente. Hoje os diretores são nomeados, apenas o Presidente e Vice 
são  eleitos.  Como  ficaria  a  situação  se  fossem  apresentadas  inscrições  de  dois  candidatos  à 
presidência  da  Diretoria  e  apenas  uma  chapa  para  o  Conselho  Fiscal?  Não  seriam  aceitas  as 
inscrições? Onde estaria a democracia?

José Edmur Vianna Coutinho - Abordou dois aspectos que não tinham sido discutidos. Os debates 
até então realizados sobre a questão do Conselho Fiscal, nesta e em reuniões anteriores, cingiram-se 
a um conceito de independência. Sempre se propugnou pela independência do Conselho Fiscal. Foi 
sempre  esse  o  grande  objetivo.  Quem participou  das  últimas  reuniões  deste  Conselho  há  de  se 
lembrar  das  duas  emendas do Cons.  Morales,  das  razões  de elas  não terem sido acolhidas  e se 
lembrará  forçosamente  de  que  esta  foi  a  tônica,  independência  do  Conselho  Fiscal.  Os 
pronunciamentos  dos  2  últimos  oradores  deixaram  claro  que  o  fato  de  haver  a  assinatura  do 
candidato  a  Presidente  numa chapa  em que estejam incluídos  candidatos  a  cargos  ao  Conselho 
Fiscal  não importaria  nenhuma vinculação dessas  pessoas.  Dentro desse  princípio é que não há 
maior sinal de vinculação de alguém do que participar de um requerimento assinado pelo candidato 
a  Presidente  da  Diretoria  indicando aos  Conselheiros  os  nomes de algumas pessoas  para  serem 
Conselheiros Fiscais dos atos que ele vai praticar. E este argumento, substancialmente importante, 
não  é  favorável,  mas contrário  à  idéia  dos  proponentes.  E este  foi  mais  um fato  a  basear  esta 
conclusão da Mesa de que nesse conceito de independência as chapas deveriam ser distintas, numa 
interpretação cada vez mais rigorosa.  (Aparteou o Cons.  Adalberto  Luiz Federighi,  dizendo que 
existe na verdade uma vinculação no processo eleitoral, não na função dos órgãos. Os órgãos são 
independentes depois quando atuam. Citou exemplo baseado em entidades de classe.) Agradeceu a 
colaboração do aparteante, entendendo que conceitualmente não existe diferença entre participar de 
uma  chapa  encabeçada  por  um  candidato  à  Presidência  da  Diretoria  da  inexistência  total  de 
independência daquele que faz parte dessa chapa. (O Cons. Roberto Machado Moreira, em aparte, 
referindo-se à menção do orador de que nada mais claro para estabelecer uma vinculação do que a 
assinatura do candidato a Presidente numa chapa, perguntou se houvesse 3 chapas inscritas para o 
Conselho  Fiscal  elas  deveriam  estar  vinculadas  ao  mesmo  Presidente.)  Respondeu  que  caso 
houvesse a vinculação teria que ser assim mesmo. O segundo aspecto que lhe pareceu importante é 
que impugnação falou-se em usos e costumes. Lembrou que usos e costumes, de acordo com a lei 
civil são formas de criação de direito quando não houver uma disposição legal existente. De maneira 
que havendo disposição no Estatuto, havendo disposição regulamentar, não se pode falar em usos e 
costumes. Porém, admitindo essa possibilidade, falando nos usos e costumes do Clube, disse que 
consultou o livro de registro de candidaturas de 1974 a 1988 e pode relacionar alguns casos. Em 
maio/74 houve uma eleição para o preenchimento de cargo de Diretor  Cultural,  de um cargo de 
Diretor  de Serviços  Patrimoniais  e de um cargo de Diretor  2º Secretário.  Houve candidatos que 
assinaram o seu requerimento de inscrição e não houve nenhum Presidente de nenhuma chapa a 
acompanhar. No mesmo ano houve também uma eleição para o cargo de Presidente da Comissão de 
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Higiene e Saúde e também não houve nessa ocasião a assinatura de algum Presidente da Diretoria ou 
do Conselho a validar essa candidatura, etc. Apenas a título de ilustração do plenário, em maio de 
1978  houve  duas  chapas  que  se  candidataram  aos  cargos  de  Presidente  e  Vice-Presidente  do 
Conselho  Deliberativo  e  às  Presidências  das  Comissões  Permanentes.  Nessa  ocasião,  numa das 
chapas não houve candidato ao cargo de Presidente da Comissão de Higiene e Saúde e não houve 
impugnação. Portanto, usos e costumes, tão destacados na impugnação, não se aplicam no caso em 
tela.

Hélio De Maria Penteado - Lamentou que a impugnação não tenha chegado às mãos dos Srs. 
Conselheiros em tempo hábil, para que eles pudessem pesar os argumentos arrolados. Eu concordo 
que realmente é difícil as pessoas ponderarem sobre os argumentos registrados na impugnação sem 
que tenham tido tempo prévio para exame. Mormente quando a Mesa, que tomou uma decisão que 
nós tentamos impugnar, vem em peso aqui defender a sua posição. Então, vamos dizer assim, é um 
debate em que partimos com uma grande desvantagem, não é? Eu precisaria ter vontade de ser muito 
chato para ficar discutindo aqui, agora, os pormenores, não é assim, é assado etc. Mas não vamos 
confundir eleição com chapa completa com vacância de cargo, que é outra história,  não dá para 
confundir.  Então,  eu  quero  lamentar  isso.  Acho que  isso  prejudica  muito  o debate.  E a  minha 
intenção não é de impugnar e tentar travar uma eleição que está decidida a priori, e que nós não 
temos nenhuma razão para criar caso numa eleição fácil como esta. O que eu estou defendendo aqui, 
sempre vou defender, é no sentido de que as prerrogativas deste Conselho são só deste Conselho. 
Ninguém pode assumir e trazer a si, arrogar a si o direito de decidir coisas que nos pertencem. E é 
sobre este sentido é que eu quero chamar os senhores. E é por isso que eu estou fazendo o papel de 
chato.  Só por  isso.  Senão não viria.  Agora  os  senhores  decidam. Se querem  manter  as  nossas 
prerrogativas, então me ajudem na impugnação. Se não querem manter, rejeitem-na. Quando o Cons. 
Morales apresentou a sua proposta de desvinculação do Conselho Fiscal da Diretoria, eu secundei a 
proposta. E fiz mais. Na segunda reapresentação, eu até vou falar uma coisa, eu colaborei com ele na 
redação  daquilo  e  sei  exatamente  quais  foram os  argumentos  que  foram lá  colocados  para  que 
pretendêssemos até a desvinculação da data. Agora, eu não me satisfaço nesse faz de conta. Porque 
na realidade a Diretoria organiza uma chapa, ou estimula a organização de uma chapa, mas como ela 
não assina, está tudo desvinculado. Quer dizer, isto é um faz de conta. Como é um faz de conta 
virmos aqui e apresentarmos um orçamento que nós não temos condições de discutir, porque não 
temos  dados  para  discutir.  Mas  se  a  coisa  é  essa  de  faz  de  conta,  então  o  faz  de  conta  quer 
desvincular.  Quer dizer, este assunto do Conselho Fiscal  tem que ser debatido em todos os seus 
ângulos. Eu concordo que realmente parece um absurdo que um órgão que fiscalize seja organizado 
por quem vai ser fiscalizado. Mas isso tem que ser examinado sob todas as facetas. E assim tem 
prevalecido  no  Clube  desde  há  trinta  anos  atrás,  quando  a  eleição  era  simultânea,  Conselho  e 
Diretoria tinham eleição simultânea. Só que na chapa da Diretoria era Diretoria e Conselho Fiscal. E 
na  chapa  do  Conselho  era  a  Presidência  do  Conselho  e  Comissões.  Quem assinava  uma era  o 
candidato  a  Presidente  do  Conselho.  Quem  assinava  a  outra  era  o  candidato  a  Presidente  da 
Diretoria.  E  assim  é  que  era  feito.  De  modo  que,  Conselheiro,  eu  peço  desculpas  por  estar 
aborrecendo. Nós passamos aqui quase uma hora e meia nesta discussão, passamos da hora, mas eu 
acho que o meu dever era advertir de que eu não concordo que a Mesa, por mais boas intenções de 
que ela esteja eivada, que ela assuma prerrogativas que sejam nossas. É esta a tese que eu aqui 
coloco. Então, eu vou encaminhar uma proposta que me satisfaz. Desde que ela seja aprovado, nos 
termos em que eu estou propondo.  Vou-me permitir  ler  aos senhores:  "O Plenário do Conselho 
Deliberativo,  ao  examinar  a  impugnação  ao  registro  das  chapas  concorrentes  à  eleição  para  a 
Diretoria  e  Conselho  Fiscal  -  biênio  1995/97,  convocadas  para  esta  data,  e  subscrita  por  06 
conselheiros, resolve: Desconhecer a presente impugnação, visto que os novos procedimentos de 
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registro de chapas impostos pela Mesa do Conselho, ainda que irregulares e ilegítimos,..." - esse 
ainda que irregulares e ilegítimos é o fulcro da questão - "...não oferecem, no caso presente, risco de 
comprometimento do processo eleitoral  em curso e de seu resultado final  pelo fato de existirem 
apenas chapas únicas concorrentes à eleição da Diretoria e à eleição do Conselho Fiscal." Como é 
chapa  única  que  está  concorrendo,  não  vai  haver  alteração  no  resultado  do  processo,  eu  estou 
propondo que a impugnação seja desconsiderada, desde que fique registrado que o procedimento 
que a Mesa adotou, para o registro das chapas, é irregular.

Presidente -  Leu  integralmente  as  propostas  dos  Cons.  Adalberto  Federighi  e  Hélio  De  Maria 
Penteado.  Em seguida,  disse  que  ambas  propostas  o  chocavam.  Primeiro,  a  proposta  do  Cons. 
Adalberto, por mais boa vontade e por mais senso conciliatório que tivesse, ela feria frontalmente o 
que dispõe o parágrafo único do Art. 6º do Regimento, que diz que acolhida uma impugnação, a 
eleição está suspensa por 72 horas; ao passo que ele propunha que se resolvesse imediatamente, 
contra o Regimento. A do Cons. Hélio De Maria Penteado pretendia que o Conselho aprovasse uma 
resolução reconhecendo que estava tudo irregular e ilegítimo. Porém, à vista de ter candidato único, 
poderia ser perfeitamente decidido. Não recebeu nenhuma das duas propostas, passando à votação 
da impugnação propriamente dita.

Deliberação:
Submetida  a matéria  à votação,  o Conselho  decidiu rejeitar  impugnação  encabeçada  pelo  Cons. 
Hélio De Maria Penteado e outros 6 Conselheiros, que consideravam irregular o registro das Chapas 
"União" e "Independente",  por entenderem, interpretando o disposto  no Art.  3º  do Regulamento 
Eleitoral, que ambas deveriam estar vinculadas e registradas mediante requerimento assinado para 
candidato a Presidente da Diretoria.

Presidente - Antes de dar início ao processo eleitoral, leu carta de renúncia do Presidente Arlindo 
Virgílio  Machado Moura protocolada na Secretaria  do Conselho junto com o registro  da Chapa 
União em 2/4/95, isto é, na data de encerramento do registro das chapas para o Conselho Fiscal e 
para a Diretoria. Em seguida, submeteu ao plenário os Conselheiros que pretendia fizessem parte da 
Comissão Receptora e de Apuração de votos na forma do Art. 21 do Regulamento Eleitoral, a saber: 
Cons. Ruy Lansaro Paganini (Presidente), Paulo Afrânio de Asevedo, Anníbal Vicente Rossi, Marco 
Antonio  Senise  Geretto  e  Marcos  Augusto  de  Carvalho  Senna,  aprovado.  Como  tanto  para  a 
Diretoria  como  para  o  Conselho  Fiscal  estava  concorrendo  uma  única  chapa,  os  respectivos 
representantes abriram mão da constituição de fiscais. Em seguida, prestou esclarecimento sobre o 
processo e deu início à votação.

Encerrada a votação, passou-se à apuração dos votos.

Deliberação:
Presidente - Proclamou os resultados apurados, a saber: para os cargos de Presidente da Diretoria e 
Vice-Presidente,  para  o  biênio  1995/97,  foram  eleitos,  respectivamente  os  Cons.  ARLINDO 
VIRGÍLIO MACHADO MOURA e CEZAR ROBERTO LEÃO GRANIERI, da "Chapa União", que 
obtiveram 159 votos, sendo apurados 14 votos em branco e 01 nulo. Como Membros Efetivos do 
Conselho Fiscal, para o biênio 1995/97, foram eleitos os associados ORLANDO MAURO SOARES 
DE  MORAES,  JOÃO  MANOEL  ROSSI  FILHO  e  MÁRIO  AUGUSTO  GOUVEIA  e  como 
Membros  Suplentes,  os  associados  NEY  GUAYCURU  DE  CARVALHO  FERREIRA,  JALIL 
HABIB  SAAD  e  GILBERTO  COUTINHO  CARVALHAL,  da  "Chapa  Independente",  que 
obtiveram 156 votos, sendo apurados 18 votos em branco.
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Presidente - Agradeceu a colaboração dos Conselheiros que integraram a Comissão de Recepção e 
Apuração  dos  votos.  Nos  termos  do  Art.  28  do  Regimento  Eleitoral,  empossou  e  diplomou os 
Membros do Conselho Fiscal eleitos, tendo estes assinado o Livro próprio no mesmo ato. Informou 
que a sessão solene para a cerimônia de diplomação e posse do Presidente e Vice da Diretoria estava 
prevista para 11/5/95.

Item 3 - Várias.
Ruy Lansaro Paganini - Teceu considerações sobre os anseios do Conselho e do corpo associativo 
com relação à eleição do Presidente e Vice da Diretoria, dizendo que ocupar a Presidência deste 
Clube é uma honra e uma glória. Não obstante isso, o sacrifício que se impõe ao Presidente, ao 
Vice-Presidente e à Diretoria como um todo é de enorme responsabilidade perante o Pinheiros. Há 
uma preocupação de vulnerabilidade que assoma em relação ao País e também ao Clube. Exemplo 
típico foi o recente e desagradável episódio com o CONTRU. Pôde-se constatar naquela ocasião a 
delicadeza e a competência da Diretoria que hoje se reelegia e da humildade do seu Presidente em 
assumir que o Clube tinha problemas. No decorrer da história do Pinheiros algumas coisas se fazem 
necessárias  que  não  sejam no devido  tempo implementadas,  porque  já  o  estão,  mas que  sejam 
reforçadas.  É  condição  política.  Verifica-se  que  estamos  cada  vez  mais  voltados  intramuros. 
Extramuros é necessária uma logística política mais acentuada. As pessoas que vêm ao Clube com 
maior freqüência observam que existe falta de articulação política em relação ao Poder Público, com 
relação aos problemas externos do Pinheiros. O Clube já foi muito mais respeitado que agora e é 
preciso demonstrar sua grandeza e sua condição de ser o melhor e o maior clube do país. Isso só 
poderá ser  feito através de uma articulação política,  uma condição real  de respeitabilidade, para 
evitar  que  ocorrências  como a  interdição  façam do  Pinheiros  objeto  de  chacota  pelos  jornais. 
Preocupação de todos é a continuidade do Plano de Obras. Reportando-se aos Presidente e Vice 
eleitos, disse que um segundo mandato é bastante desgastante, inclusive pela responsabilidade que 
se ocupa. No Plano de Obras há vários itens que estão sendo cobrados da Diretoria, como a obra da 
Musculação,  a grama sintética e há outros de reposição,  em termos de manutenção preventiva e 
corretiva. Importante, ainda, que seja respeitada a gama de idéias resultante do Fórum Pinheiros 
2.000. Isso ficou um pouco esquecido, relegado a um segundo plano. Aproveitou a oportunidade 
para pedir à Diretoria reeleita que retomasse essas considerações. A maioria dos sócios paga suas 
contribuições  em  dia.  Há  equilíbrio  financeiro.  E  deve-se  pensar  em  ampliar  os  benefícios 
oferecidos aos cerca de 35 mil sócios (ex: planos de saúde, seguros, pagamento de todos os jogos, 
consórcios). É necessário que se estreite mais o relacionamento entre o associado, o Conselho e a 
Diretoria, trabalhando juntos. O associado tem que ser melhor esclarecido sobre todos os pontos de 
vista, para que o Clube não fique à mercê de panfletos circundando ao seu redor, porque tem que 
haver transparência em relação ao Clube como um todo. Elogiou a relação harmônica existente entre 
Conselho  e  Diretoria,  o  que  não  se  observa  nos  dias  de  hoje  entre  Executivo,  Legislativo  e 
Judiciário.  Mas  esta  harmonia  se  faz  com responsabilidade.  Não  se  confunde  o  mando com o 
comando.  O mando  é  arbitrário  e  não  corresponde  à  realidade.  O  comando,  sim,  é  feito  com 
inteligência, dedicação e sabedoria. Finalizou parabenizando os eleitos.

Mário  Lima  Cardoso -  Agradeceu  a  Diretoria  pela  homenagem  recentemente  prestada  aos 
participantes dos 50 Anos de Futebol, evento que sugeriu seja melhor planejado considerando que a 
memória representa muito para a história de uma cidade, como também de um clube. Fez colocações 
sobre o acontecimento. Aproveitou para pedir que a Diretoria aperfeiçoe o gramado do campo de 
futebol A, pois verifica-se que ali existem irregularidades que causaram alguns acidentes entre as 
equipes. 

10



Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur -  Cumprimentou  os  eleitos  e  desejou-lhes  feliz  gestão  e 
transmitiu profunda mensagem sobre a Páscoa.

Presidente - Antes de encerrar a reunião, desejou ao Presidente e Vice da Diretoria eleitos votos de 
profícua gestão. às 23h34m, deu por encerrados os trabalhos.

Obs: Esta ata foi aprovada conforme apresentada, na 406ª Reunião Extraordinária Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 29 de maio de 1995.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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