
ATA RESUMIDA DA 429ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 22/04/1997

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e sete, com início 
às 22h01m, com cento e setenta e um Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidente              : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidência    : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeiro Secretaria: José Manssur
Segunda Secretária: Dulce Arena Avancini

3) EXPEDIENTE
Não houve. 

4) ORDEM DO DIA
Presidente - Explicou que a ata da reunião anterior seria apreciada na 

reunião seguinte, de 28/4/97.

Item 1 - Apreciação do processo CD-26/96, referente à proposta 
subscrita pelo Conselheiro Cantídio Salvador Filardi e 
outros oitenta e um (81) Conselheiros, de alteração do 
Art.  65,  incisos,  alíneas  e  parágrafos,  do  Estatuto 
Social.

Presidente - Explicou sobre o trâmite legal da matéria.

Joaquim Dias Tatit - Manifestou-se pela rejeição do §2º da proposta, 
entendendo  que  restringir  a  inscrição  do  Veterano  para  disputar 
eleições pelo grupo B é uma verdadeira cassação de direitos, já que o 
importante é que o Conselho representa os associados como um todo. 
Não viu nessa questão prejuízo na representatividade. Ponderou que os 
Veteranos  têm  muito  mais  disponibilidade  e  predisposição  para 
contribuir  para  os  assuntos do  Clube e  que a proibição pretendida 
deslustraria a homenagem que o Clube presta ao permitir a passagem 
para esta categoria dentro de certas condições.

Fábio  Eduardo  Nesti -  Referiu-se  ao  verdadeiro  exercício  da 
democracia,  entendendo  que  todos  os  sócios  que  atingissem  as 



condições  estatutárias  vigentes  deveriam  ter  direito  de  votar  e  de 
concorrer às eleições.

Renato  Taglianetti -  “Senhor  Presidente,  Senhores  Conselheiros, 
Senhores  e  Senhoras:  A esta  Assembléia  vim e esta  tribuna ocupo, 
pedindo-vos vênia, para apresentar-vos as reflexões que me ocorrem a 
propósito da matéria em debate, dando-vo-las a conhecer, aguardo a 
vossa  conclusiva  e  soberana  apreciação.  Perdoem-me  Senhor 
Presidente e Senhores Conselheiros, aos quais já as confidenciei, se as 
ouvirdes novamente, é que assim devo fazê-lo por ser este o lugar e o 
momento para apresentá-las a todos os Conselheiros. Declaro que as 
minhas meditações ou desígnios não tem outro caráter a não ser o de 
discorrer sobre o que ouso chamar de direito em tese, não visando, 
portanto,  os  eméritos  Conselheiros,  aos  quais  rendo  as  minhas 
homenagens  pela  dedicação  demonstrada  nos  seguidos  anos  de 
investidura, correspondendo aos anseios dos que os escolheram nos 
pleitos eleitorais. Pois bem, como preliminares, apresento as seguintes 
introdutivas: compomos uma associação; associamo-nos  porque  foi,  é 
e deve ser a nossa vocação, o convívio social na prática ou simples 
participação  em  qualquer  das  atividades  lícitas  proporcionadas  ou 
permitidas,  por  consenso  geral  manifestado  através  dos  órgãos  que 
compõem  a  sua  administração,  o  governo  deste  Clube;  deve  ser 
obrigação espontânea e o é também por norma estatutária, oferecer e 
prestar  à  nossa  associação  os  seus  conhecimentos,  e  a  sua 
experiência,  para  alcançarmos  o  bem  comum  e  a  preservação, 
desenvolvimento,  e  progresso  do  patrimônio  que  corresponde  ou 
constitui  a própria associação que chamamos de Clube,  sejam seus 
bens materiais ou de outra ordem, sobretudo, os múltiplos de caráter 
social;  a  nossa  agremiação,  por  razões  óbvias,  consagradas  nos 
estatutos, criou e mantém este órgão,  o Conselho Deliberativo, para 
representar os sócios em tudo que se refere à sua condição de sócio, 
tendo sempre em mente, o objeto supremo que é a própria associação 
que compomos; os poderes que os sócios nos confiaram  não diminuem 
a área do coletivo e só nos habilita ao particular, quando se origina ou 
relaciona com o coletivo.  No exercício  dos nossos direitos e  deveres 
somos rigorosamente iguais. Isto posto, está sob apreciação, a proposta 
de acréscimo de um inciso ao artigo 65 do nosso Estatuto. Pretende a 
proposta que os sócios com mais de 60 anos de idade e escolhidos , por 
eleição, por trinta anos ou mais, para Conselheiros, sejam dispensados 
de  se  apresentarem  novamente  como  candidatos  à  Conselheiros, 
independentemente  do  processo  eleitoral  e  independentemente, 
portanto, da vontade, manifesta pelo voto dos sócios componentes do 
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quadro eleitoral. O nosso Estatuto adotou o processo eleitoral para a 
escolha  e  seleção  dos  que  se  oferecem,  como  candidatos,  para 
representar, neste órgão supremo os associados. Após o que disse, dois 
aspectos  me  ocorrem:  primeiro,  a  manifestação  livre  de  quem  se 
candidata;  e  segundo,  o  direito  livre,  inquestionável  e  irredutível,  o 
direito de escolher. Digo mesmo que, o direito de escolher, o admito 
como um direito divino, pois Deus no-lo deu, depois do direito à vida. 
Com efeito, dando-nos inteligência e fazendo-nos conhecer o bem e o 
mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, deu-nos a consciência exata 
do que são e a responsabilidade do que deles decorre; pois bem, além 
de no-las dar a conhecer, deu-nos o direito de escolher livremente por 
vontade própria e única; repito, é o direito de escolher. Este direito não 
pode ser mutilado, modificado ou usurpado, por nenhuma forma, sob 
pena de perecer de não ser mais um direito. De outro lado, tenho que 
não se pode criar um direito com a usurpação de outro. Não podemos, 
portanto, criar o direito de sermos representantes  de quem não nos 
escolheu. Se já existe essa categoria, suprimamo-la, não cometamos 
segundo erro. É princípio de direito universal, um erro não pode trazer 
benefícios, nem justificar outro erro, deve ser corrigido ou condenado. 
O  fundamento  da  proposta  está  na  experiência  dos  provectos 
Conselheiros. A tal vulnerável argumento, lembro que as caravelas de 
Pedro  Álvares  Cabral  foram  substituídas  pelos  transatlânticos 
modernos, pelos aviões supersônicos, que cruzam os ares; os  pombos 
correios foram substituídos,  pelo telégrafo e este, por tantos outros, 
até  o  fantástico processo da Internet;  Galileu Galilei,  Issac  Newton, 
Albert Einstein, Hertz, Mme Cury, Marconi, Hipócrates, Pasteur, Sabin, 
Platão, Santo Agostinho, os construtores da Torre de Babel, Noé e sua 
arca, permanecem na nossa lembrança, os respeitamos, agradecemos 
os ensinamentos que nos deram, mas a divina renovação os substituiu, 
pela  criação  do  renovado  mundo  da  informática,  da  cibernética.  A 
biblioteca de Alexandria, a do Vaticano, a de Londres e a monumental 
biblioteca do Congresso Americano, hoje estão renovadas com a adoção 
dos disquetes e do CD-Rom. A renovação é atributo das gerações que 
se  renovam.  A  própria  formação  das  religiões  se  renova,  não  mais 
existem os tribunais de inquisição,  hoje prega-se a fraternidade e o 
amor, entre todos os que se reconhecem com filhos de um só Deus. 
Veio-me à lembrança o que vi e senti outro dia, ao percorrer com os 
olhos, os lindos canteiros de flores que enfeitam o nosso Clube. É que 
pus-me  a  olhar  duas  roseiras,  uma  com  botões  pequenos  que  se 
apertavam na cor verde e escondiam a beleza, a cor e o perfume, que 
iriam nos  fornecer;  em outra  roseira  as  suas  rosas  com pétalas  já 
emurchecidas, crestadas, sem perfume e apagados os seus meneios e 
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dobras  e  desenhos  que  encantaram,  mas  que,  agora,  em  sua 
deiscência, já sem as pétalas, sem perfume e sem cores, apresentava 
as  sua  sementes,  com  vigor  aberto  ao  sol  que  as  amadurecia, 
preparando-as  para  a  renovação.  Uma brisa  correu  sobre  os  meus 
ouvidos,  sussurrando:   “veja!  ....  é  a  renovação  !”  Teria,  Senhor 
Presidente, tantas outras cousas para vos contar, mas lembro-me do 
tempo, como a renovação,  as minhas palavras devem ser sucedidas 
pelo silêncio. É com voz, já emudecendo, repito articulando devagar, já 
sem força  nem vigor,  essa  declaração  comovente  do  insigne  mestre 
Haroldo  Valadão,  deixada,  no  seu  sempre  moderno  tratado:  “Novas 
dimensões do direito,  Justiça Social,  Desenvolvimento e Integração”. 
“Como  fiz  sentir  em  meu  discurso,  já  levo  saudades.  Para  levar 
saudades, é preciso ter amizade ou amor perfeito. Foi o que tive por 
esta casa. Quem não as tem, não viveu. Para tê-las, é preciso a prévia 
coragem de padecer a dor da partida..... Meu saudoso adeus a todos.” 
No reconhecimento da bela, inteligente, operosa, esportiva e cultural 
juventude pinheirense, saibamos respeitar às novas gerações, o direito 
de  escolher  os  representantes  neste  Conselho.  Perdão  vos  peço  se 
muito  me  alonguei.  Espero  que  aos  Veteranos  Conselheiros,  seja 
reconhecido o seu valor com a lembrança com que se redimiu, ante 
Moliére, a Academia de Letras, Artes e Ciências da França, que depois 
de não o ter recebido como um de seus membros, criou a 41ª Cadeira e 
o constituiu o seu patrono e em frente à Academia, levantou-lhe um 
monumento, inscrevendo, no seu pedestal: “Tivestes todas as glórias do 
mundo, a nós  faltou a sua.”.”

Roberto Luiz Pinto e Silva - Disse que a proposta era bastante feliz, 
na medida em que resgatava o objetivo do legislador do Estatuto de 
1960 (que incluiu na composição do Conselho o Grupo Veteranos), que 
pretendeu estabelecer uma paridade de representação nos quadros do 
Conselho em função da existência dessa mesma paridade no quadro 
social.  O  que  não houve  foi  o  cuidado de  se  verificar,  ao  longo  do 
tempo,  por  ocasião  das  inscrições  dos  candidatos  ao  Conselho  a 
verdadeira intenção do legislador. No entanto, para não fugir do seu 
verdadeiro objetivo era necessário analisar a proposta como um todo. 
Discordou  de  que  a  restrição  contida  no  §2º  era  antidemocrática, 
porque  ela  preservava  a  finalidade  do  Estatuto  ter  destacado  esse 
grupo  na  constituição  do  Conselho,  que  poderia  simplesmente  ser 
composto  por  determinado  número  de  Conselheiros  maiores  de  21 
anos de idade. Quanto às emendas, disse que elas extraiam o sentido 
da  proposição.  Sobre  a  inclusão  de  10  Conselheiros  no  grupo  dos 
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Efetivos,  disse  que  ela  só  seria  justa  se  aprovada  a  proibição,  ao 
Veterano, de se candidatar pelo grupo B.

Cantídio  Salvador  Filardi -  Disse  que  nunca  assinaria  qualquer 
documento que cuidasse de cercear direitos, já que sua vida tem um 
passado rico na defesa das liberdades públicas, da democracia e do 
direito  de  escolha.  O  processo  da  democracia  é  um  permanente 
aperfeiçoamento.  Os  mais  velhos  não  devem  se  deslembrar  que, 
quando da queda do getulismo, na eleição de 1946, por uma falta de 
visão  dos  legisladores  da  época,  Getúlio,  deposto,  se  candidatou  a 
Deputado Federal e Senador em todos os Estados do País. Com isso ele 
puxou  a  legenda  do  PTB.  Elegeu  Deputados  e  ele,  orador,  teve  a 
felicidade de trabalhar com um deles, um advogado, que tinha um sítio 
em  Santana  do  Parnaíba.  Era  um  núcleo.  Ele  se  candidatou  a 
Deputado  Federal  pelo  PTB  e  obteve  487  votos  e  se  fez  Deputado 
Federal  da  República  com  487  votos.  Então,  quando  se  fala  em 
democracia,  de direito a voto,  tudo isso tem-se entendido como um 
conjunto  e  num processo permanente de evolução,  que faz  lembrar 
experiências das mais variadas naturezas.  O legislador do Estatuto, 
certamente, conhecia as virtudes da cultura oriental quando, sabendo 
que os mais velhos têm uma acumulação de conhecimento que pode 
servir,  fez  dos  ex-Presidentes  da  Diretoria  e  do  Conselho  membros 
permanentes do Conselho, em nome de exigir que esses homens, que 
tiveram essa  honraria,  permaneçam servindo a  nossa instituição.  A 
virtude  do  conhecimento  dos  mais  velhos  é  sempre  imprescindível. 
Disse  que ele  bebe  saber  com Dr.  Renato  Taglianetti,  em que pese 
discordarem.  Tê-lo  na  sua  convivência  no  Conselho  foi  uma  das 
virtudes  que  o  Estatuto  teve  em  permitir  que  os  ex-Presidentes 
continuem nesta Casa. Quando, num certo momento, se postulou a 
nomeação na época, e o autor era o Cons. José de Barros, ele queria 
fazer Conselheiros biônicos, numa época em que um certo Presidente 
da  República  fez  biônicos  Senadores  para  driblar  um  processo  de 
votação.  Na época,  disse  com toda honestidade,  achava que feria  o 
direito fundamental dos associados nomear-se Conselheiros biônicos. 
No entanto hoje, tentando beber sabedoria dos mais antigos, porque é 
beneficiário  dessa  sabedoria,  lembrou-se  que  na  composição  do 
Conselho aquela velha aspiração de que os mais velhos com 30 anos de 
Conselho, com mais de tal idade, Veteranos, poderiam ter acesso ao 
grupo dos Efetivos. Com que finalidade? Com a mesma do legislador 
que fez o Estatuto Social. Essa providência, essa forma de elaborar o 
projeto  o  levou  à  conclusões  permitindo  que  este  artigo,  criando 
Conselheiros Efetivos, mais velhos do Conselho não sejam nomeados 
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pelo  Presidente.  O Presidente  do Conselho  proclama o resultado da 
listagem feita pela própria Secretaria da Mesa, por terem atingido os 
requisitos: mais de 30 anos de idade, Conselheiro no exercício do cargo 
de  Conselheiro  Veterano.  Com isso  se  atingiria  um outro  requisito: 
limpar da disputa do Conselho Deliberativo aqueles 10 papa-votos do 
E.C.Pinheiros, daquelas 10 figuras conhecidas, como José de Barros, 
Luiz Mendes Gonçalves Júnior, Edgard Ozon - como era Oswaldo Baldi 
- que iriam se eleger Conselheiros até o final dos tempos, permitindo 
que  os  Veteranos  mais  novos  tenham  oportunidade  de  disputar 
eleições e se eleger. Oportunidade que lhes foi tirada, porque com os 
donos das chapas, no passado, não tinham alternativa senão disputar, 
contra  o  Estatuto,  eleições  no  grupo B.  Essa proposta  teve  já  essa 
virtude,  homenageando  os  mais  antigos  e  mantendo-os  nesta  Casa 
para  emprestar  sua  experiência,  equalizando  a  representação  no 
Conselho,  sem cometer  injustiças  ou  desigualdades  em relação  aos 
Conselheiros. São criadas 9 vagas no grupo Veteranos, elevando de 24 
para 33, mais 10, 43. O Estatuto, na sua origem consagra 24 vagas. 
Num  universo  de  201,  isso  representa  11%.  Na  situação  atual, 
Veteranos  que  disputaram  eleição  pelo  grupo  B  somam  81 
Conselheiros, o que significa quase 40% do Conselho. Nada há contra 
os Conselheiros Veteranos. Acontece que o Conselho de um Clube só 
pode dizer que pensa com clareza se ele representa todas as categorias 
de  sua  sociedade.  Com a aprovação da proposta  será  equalizada  a 
representação, que hoje está em 35% contra 65%, passando a 20% de 
Veteranos e 80% para as outras categorias sociais. Os sócios Veteranos 
já pagaram a sua quota ao Clube, mas o dia-a-dia do Clube será pago, 
permanentemente,  pelos sócios  contribuintes e  o  Conselho tem que 
representá-los na expressão do seu volume para continuar crescendo e 
tendo autoridade, senão corre-se o risco de acontecer como o Clube 
Tietê,  que fora mais  poderoso que o Pinheiros mas que,  num certo 
momento,  por  uma  forma  de  pensar  diferenciada,  criou-se  um 
Conselho que só tinha Veteranos,  Remidos e Vitalícios e o clube se 
quebrou e hoje é qualquer coisa deteriorada. Obviamente não é o que 
se  quer  para  o  E.C.Pinheiros.  Porque  não  é  possível  guardar  a 
autoridade  para  decidir  as  coisas  e  num  certo  momento  passar  a 
decidir com chapéu alheio. Não é justo. Além disso, as eleições que se 
sucederam, criaram o que chamou de deformação, não no sentido de 
criar ou inibir o exercício do direito, que é indiscriminado em relação 
aos Veteranos e aos demais sócios, porque o Veterano deve votar em 
todo o quadro associativo e vice-versa. Não convém a um Clube com a 
dimensão do Pinheiros criar núcleos, mas também não é possível que o 
Conselho não tenha essa visão de perspectiva. Hoje são 81 Veteranos 
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no  Conselho  e  nas  próximas  eleições,  por  razões  absolutamente 
naturais, aumentarão essa participação e o Clube chegará a ter um 
Conselho só de Veteranos e  Vitalícios,  como ele,  orador e  outros,  e 
decidindo  o  que?  Com  chapéu  alheio?  Apelou  aos  Conselheiros 
Veteranos, que muito têm dado ao Clube e que é necessário que haja 
uma categoria para segurar as nossas raízes, porque quem não tem 
passado, não tem presente, nem tem futuro, agora já ampliada em seu 
número.  Na  primeira  eleição  serão  11  vagas,  portanto  está  se 
ampliando a participação da categoria de Veteranos, mas dentro dessa 
dimensão, para que o Pinheiros, que completará 100 anos, complete 
200 e a eternidade que todos desejam.

João  Benedito  de  Azevedo  Marques -  Explicou  que  embora  suas 
atividades profissionais o tenham impedido de subscrever a proposta, 
ele  a  apoiava integralmente.  Jamais  esteve  ao lado da ditadura,  da 
opressão e jamais pensou em violar o direito do sócio escolher os seus 
representantes. Referindo-se à reforma do Estatuto de 60, incluídos os 
ex-Presidentes  como  Vitalícios,  porque  eram  pessoas  de  grande 
bagagem, experiência e extensa folha de serviços prestados ao Clube, 
que  o  Conselho  não  poderia  prescindir  do  concurso  dessas 
exponenciais  figuras.  A  proposta  resgata  essa  discriminação que se 
cometeu aqueles Conselheiros com 30, 40, 45 anos de mandato, eleitos 
sucessivamente,  que prestaram serviços ao Conselho e  ao Clube.  O 
Clube, que se encontra no limiar do ano 2000, só tende a ganhar com 
a homenagem pretendida a esses sócios que atingiram certa idade e 
querem  contribuir  e  precisam  estar  presentes.  A  presença  deles 
iluminará o Conselho com a sabedoria que a experiência e a vida lhes 
deu.  Dirigindo-se  aos  Conselheiros  Veteranos,  disse  que 
aparentemente está-se cassando um direito, mas não é essa a idéia da 
proposta.  A  questão  é  a  proporcionalidade  da  representação  com 
relação  ao  quadro  social.  Os  jovens  de  hoje  serão  os  Veteranos  de 
amanhã. Então não é justo que uma categoria de Veteranos cresça sem 
controle, em prejuízo do grupo B. A solução da proposta é de grande 
sabedoria, aumenta o número de Veteranos, de 24 para 33, mas agrega 
mais  10  a  essa  categoria.  Os  81  Veteranos  eleitos  pelo  Grupo  B 
impedem que os mais jovens participem e aprendam com os Veteranos 
de hoje. A proposta faz refletir e, num momento de seriedade para o 
futuro do Clube e do Conselho, o faz de maneira absolutamente justa, 
defendendo a categoria Veteranos, homenageando os mais velhos que 
por muitos anos prestaram serviços ao Clube. Da mesma maneira que 
os  ex-Presidentes  podem  ser  Efetivos,  porque  desconsiderar  os 
Conselheiros  que  estão  no  Conselho  há  6,  7,  10  legislaturas? 
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Finalmente, se aprovada a proposta nas próximas eleições estar-se-á 
corrigindo o erro que o legislador de 1960 não tinha se apercebido.

Helmut  Peter  Schutt -  Manifestou-se  totalmente  contrário  à 
proposição, que vem se apresentando de tempos em tempos com as 
mesmas  características.  Surpreendeu-se  pelo  fato  da proposta  fazer 
questão de dividir o Conselho em Veteranos e não Veteranos, pois a 
proporcionalidade nela abordada não conferia com a exata divisão do 
quadro social. Não existem só Veteranos e não Veteranos. Por exemplo: 
se se considerar o número de associadas, ter-se-á que criar um grupo 
específico  de  Conselheiras  no  Conselho,  proporcional  ao  de  sócias. 
Existe a proporcionalidade das classes sociais que têm direito a voto. 
Seria  preciso  um estudo  muito  mais  aprofundado  para  a  mudança 
pretendida, que deveria ser bem mais abrangente.

Frederico Guilherme Menke Júnior - Julgou a proposta incoerente. O 
idoso merece respeito e a proposta, ao mesmo tempo que respeita o 
idoso  elegendo  uma  categoria  dentro  de  determinadas  condições, 
deprecia  o  Veterano,  desrespeitando  o  idoso.  Leu  frase  do  falecido 
Cons. Antonio Guerra,  figura que destacou como polêmica mas que 
sabia o que falava, concluindo que não se pode dissociar Veteranos de 
associado, pois dava a impressão que Veterano era uma categoria de 
outro Clube e que associado era outra coisa.

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre as emendas apresentadas. 
A emenda prejudicial da Comissão Jurídica não foi objeto de questão 
de ordem, portanto não foi votada. A emenda do Cons. Luiz Ernesto 
Machado Kawall  não pode ser  votada porque era antiestatutária  na 
medida em que pretendia criar um outro órgão no Clube, o Conselho 
Consultivo, esbarrando no Art. 127 do Estatuto. A emenda do Cons. 
Alberto Caruso, que pretendia manter os 177 Conselheiros do grupo B, 
reduzia para 23 o nº de Conselheiros Veteranos, que passariam a ser 
eleitos  por  voto  direto  dos  Conselheiros,  dentro  de  determinadas 
condições,  15  dias  antes  da  eleição  parcial  do  Conselho.  Portanto 
alterando o sistema de eleição e extinguindo o grupo dos Veteranos , 
era  antiestatutária  por  ferir  o  Art.  127  e,  por  ser  tipicamente 
substitutiva, deixando de atender ao disposto no Art. 44 do Regimento 
do  Conselho,  na  medida  em  que  não  veio  assinada  por  20 
Conselheiros.  Explicou  que  os  Cons.  Friedrich  Theodor  Simon  e 
Joaquim Dias Tatit propuseram a supressão do §2º, portanto tratou-se 
de manifestação de voto contrário e não de emenda propriamente dita. 
O  Cons.  Friedrich  Theodor  Simon  propôs,  também,  emenda 

8



pretendendo que caso aprovada a proposta à alínea “b” do inciso II, 
fosse exigida a idade mínima de 70 anos para ingresso no grupo. Esta 
emenda seria votada. Finalmente, havia a emenda do Cons. Eduardo 
Lobo  Fonseca,  cuja  votação  dependia  da  aprovação  da  proposta 
principal.

Votação
Na votação da alínea “a” do inciso I, a proposta tinha sido considerada 
inicialmente  rejeitada,  tendo  o  Cons.  Mário  Avancini  solicitado 
recontagem, o que foi feito pela Mesa e permanecido a rejeição. O Cons. 
Mário Lima Cardoso, ante a dúvida, sugeriu outra forma de apurar a 
votação. Finalmente, o Cons. Paulo Roberto Taglianneti solicitou fosse 
realizada votação nominal, tendo este dispositivo sido aprovado por 73 
contra 38 votos. 
Os demais dispositivos da proposta também foram aprovados, tendo 
sido rejeitada a emenda do Cons. Friedrich Theodor Simon e acolhida a 
emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca.

Deliberação:
Aprovada  integralmente  em  primeira  discussão,  portanto  sujeita  a 
segunda discussão e  redação final,  a  proposta subscrita  pelo  Cons. 
Cantídio  Salvador  Filardi  e  outros  81  Conselheiros,  vazada  nos 
seguintes termos: 
“65 - O Conselho Deliberativo compor-se-á:

I - de  duzentos  e  dez  (210)  MEMBROS  ELEITOS  pela 
Assembléia Geral, a saber:
a) trinta e três (33) pertencentes à categoria de Veteranos;
b) cento  e  setenta  e  sete  (177)  pertencentes  ao  Quadro 

Social há mais de dez (10) anos, pelo menos vinte e um 
(21) anos de idade, no mínimo, na data da eleição;

II - como membros efetivos, independentemente de eleição:
a) ex-Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria;
b) dez (10) Conselheiros que contem com trinta (30) anos 

de  exercício  do  cargo  de  Conselheiro  e  estejam 
exercendo, quando completar esse período, o cargo na 
categoria de Veteranos, observada a ordem cronológica 
de idade para efeito de preenchimento dessas vagas.

§1º - Dois  (2)  terços,  no  mínimo,  dos  membros  do  Conselho 
Deliberativo devem ser brasileiros.
§2º - É vedado aos  sócios  Veteranos  disputar  as  eleições  fora  das 
vagas destinadas à categoria de Veteranos (alínea “a”, inciso I).
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§3º - Os  Conselheiros  a  que  alude  o  inciso  I  deste  artigo,  serão 
proclamados eleitos imediatamente após a apuração e empossados na 
primeira  reunião  que  se  seguir  do  Conselho  Deliberativo.  Os 
Conselheiros a que alude a alínea “b”, do inciso II deste artigo, uma 
vez  constatado  o  preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos, 
mediante  listagem  elaborada  pela  Secretaria  do  Conselho,  serão 
proclamados  pela  Presidência  do  Conselho  e  empossados  como 
membros efetivos, independentemente de eleições, em havendo vaga 
em aberto.”

Aprovada, ainda, emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, que deverá 
ser objeto de cuidado da Comissão de Redação, à alínea “a” do inciso II 
ora aprovado, vazada nos seguintes termos: “dos eleitos e empossados 
nos  cargos  de  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  ou  da  Diretoria 
como membros efetivos, independentemente de eleição”.

Rejeitada emenda do Cons. Friedrich Theodor Simon, pretendendo que 
os  10  Conselheiros  definidos  na  alínea  “b”  do  inciso  II  ora  criada 
tivessem no mínimo 70 anos de idade.

Item 2 - Várias. 
Mário Avancini - Dado o adiantado da hora, propôs que o item Várias 
fosse apreciado na reunião seguinte. Aprovado.

Presidente  -  Agradeceu  a  colaboração  do  Cons.  José  Manssur  na 
Primeira Secretaria dos trabalhos, informou o número de Conselheiros 
que assinaram a lista de presença e encerrou os trabalhos da reunião 
às 23h55m.

Obs: esta ata foi aprovada na 430ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 28 de abril de 1997, com as retificações já dela constantes.

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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