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ATA RESUMIDA DA 435ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 1997

1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  nove  de  setembro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  sete,  em 
segunda convocação, às vinte horas e trinta minutos, com cento e quarenta e 
oito Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidência : Sérgio Lazzarini e Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretaria : Paulo Cesar de Arruda Castanho e Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria : Dulce Arena Avancini e Flávio Alterthum

3) EXPEDIENTE
Presidente - Determinou a execução do Hino do Clube, posteriormente, o 
recolhimento  do  livro  de  presença  e  declarou  instalada  a  reunião.  Em 
seguida, chamou para tomar posse o Sr. Waldemar Pasqua, o qual, após a 
leitura do compromisso, declarou empossado no cargo de Conselheiro do 
Clube. Em nome da Mesa, propôs a inserção em ata dos seguintes votos de 
pesar:  1)  pelo  falecimento  da  Sra.  Shizuko  Ohara,  mãe  do  membro  da 
Comissão de Esportes,  Conselheiro Luiz Koji  Ohara (08 de setembro);  2) 
pelo falecimento do sócio Roney Corbet Guimarães, ex-Assessor de Futebol 
(agosto); 3) pelo falecimento do Sr. Vaclovas Sinkus, pai da Sra. Irene Sinkus 
Calil, esposa do Vice Presidente da Diretoria, Conselheiro Sérgio Fuchs Calil 
(05  de  setembro).  Aprovados.   Ainda  em  nome  da  Mesa,  propôs  fosse 
inserido  em  ata  voto  de  pronto  restabelecimento  ao  Conselheiro  Alício 
Antunes de Oliveira. Aprovado.

Primeiro Secretário - Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta 
na  Secretaria  o  relatório  A.V.O.  -  Análise  da  Variação  Orçamentária, 
referente ao mês de agosto de 1997, e o Balanço Patrimonial do Clube em 31 
de  agosto.  Informou  que  solicitou  licença  a  Conselheira  Cibele  Marques 
Fontana, por 120 dias, a partir de 20 de setembro.

Apparecido Teixeira - Propôs fosse consignado em ata voto de louvor ao 
Presidente da Comissão Permanente de Veteranos, Luiz Della Manna, que 
vem desenvolvendo um trabalho profícuo e atuante na sua área, extensivo 
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aos demais Membros da Comissão, entre eles o Conselheiro Ernesto Júlio 
dos  Santos  Corrêa  Schleier,  este,  inclusive,  pelo  passeio  agradável  que 
proporcionou aos associados, levando-os à Festa das Flores, em Holambra, 
dedicando  um  carinho  especial  a  todos  os  participantes.  Fez  elogios  à 
Diretoria  pela  bem  sucedida  programação  do  98º  aniversário  do  Clube, 
estendendo a homenagem ao Diretor Cultural, Carlos Augusto de Barros e 
Silva e ao Diretor de Promoções Sociais, Conselheiro Ivan Gilberto Castaldi 
Filho, bem como aos demais Diretores, propondo fosse consignado em ata 
voto de congraçamento e sucesso, extensivo aos funcionários e associados 
que cooperaram para o êxito dos eventos. Finalmente, parabenizou o Clube 
como  um  todo.  Aprovado.  (Posteriormente,  em  11  de  outubro,  o 
Conselheiro  Apparecido  Teixeira  oficiou  à  Presidência  do  Conselho 
pedindo fosse retificada sua menção neste pronunciamento, pois se dirigiu 
ao Conselheiro Luiz Della Manna como sendo Presidente da Comissão de 
Veteranos e ao Conselheiro Ernesto Júlio dos Santos Corrêa Schleier como 
sendo um dos Membros da mesma Comissão, quando, na verdade, quis se 
referir ao primeiro como Diretor Adjunto de Veteranos e, ao segundo, como 
seu Assessor).

Mário Lima Cardoso - Associou-se à homenagem prestada à Diretoria pelos 
festejos de aniversário do Clube, dando destaque ao Baile do Aniversário, 
que  durante  o  show  contou  com  a  participação  dos  presentes,  tipo  de 
confraternização que sugeriu seja repetido pela Área de Promoções Sociais. 
Aprovado. Comunicou que há cerca de 10 anos o Conselheiro Luiz Delfino 
de Andrade Cardia, já falecido, apresentou proposta no sentido de que a 
Diretoria estudasse a possibilidade da implantação do Futebol de Salão e 
comunicou que na terça-feira haveria um jogo de um time do Clube contra a 
Seleção Brasileira de Masters da modalidade Salão entre a Seleção Brasileira 
de  Masters  contra  um  time  do  Clube,  convidando  todos  para  assistir  a 
partida. Pediu que a Diretoria de Diretor de Relações Esportivas plantasse 
essa  semente  definitivamente,  pois  dois  são  os  esportes  genuinamente 
brasileiros: Peteca e Futebol de Salão.

Pedro Antonio Lousan Badra - Propôs a inserção em ata de voto de júbilo 
aos  funcionários  Luiz  Muniz  de  Souza  e  Aparecida  Glória  Monteiro 
Alvarenga,  homenagem que pediu constasse dos respectivos  prontuários. 
Comentou  que  sua  proposição  deveu-se  à  atenção  recebida  desses 
funcionários quando, recentemente, foi vítima de um furto dependências do 
Clube, quando foram levados todos os seus documentos. Aprovado.

Renato  Taglianetti -  Protestou,  entendendo  que  referidos  funcionários 
apenas tinham cumprido com o seu dever.
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Frederico Guilherme Menke Júnior  - Comunicou que no último final de 
semana  o  Clube  participou  com  seus  nadadores  Masters  de  competição 
realizada na Hebraica, que dispõe que invejável parque aquático. Lamentou 
que  a  piscina  externa  do  Pinheiros  não  seja  aquecida,  o  que  muito 
beneficiaria os associados.

Fábio Eduardo Nesti - Apresentou proposição consignando em ata de votos 
de  louvor  à  Presidência  e  Vice-Presidência  da  Diretoria,  à  Diretoria  de 
Esportes e à Diretoria Adjunta de Tênis, pela brilhante realização, no recinto 
do  Clube,  da  Copa  Nec,  que  contou  com  a  presença  do  grande  tenista 
brasileiro  Fernando  Melligeni,  que  levantou  o  Vice-Campeonato,  tendo 
abandonado a quadra por contusão. Durante o evento houve a apresentação 
de um método relativamente novo de ensino, demonstrando o apoio e o 
investimento  da  Diretoria  no  futuro  do  esporte.  Propôs,  ainda,  voto  de 
louvor à Presidência e Vice-Presidência da Diretoria, à Diretoria de Esportes 
e  à  Diretoria  Adjunta  Voleibol,  pelo  fato  do  Clube  ter  sido  o  terceiro 
colocado no Campeonato Paulista da modalidade. Aprovados.

Walter Silva - Em seu nome e em nome dos freqüentadores do Solário da 
Piscina, propôs a consignação em ata de voto de agradecimento ao Diretor 
de Serviços Gerais, Conselheiro Nilson José Iasi, pelo pronto atendimento a 
reivindicação  no  sentido  de  que  fossem  podadas  as  árvores  que 
sombreavam aquela dependência. Aprovado.

Sílvia Schuster - Reportando-se aos eventos esportivos realizados no mês 
de setembro, em homenagem ao aniversário do Clube, deu ênfase à IV Copa 
de Ginástica Olímpica, que pela primeira vez abrange também a categoria 
Adultos, tendo o Clube participado, no Feminino, com Patrícia Emy Aoki, 
que disputou o Mundial,  na Suíça em setembro e que obteve a primeira 
colocação individual geral e solo,  superando Ila Bocaloika, campeã bielo-
russa juvenil de 1995; Heine Milani Araújo (segundo lugar individual geral), 
também  vencendo  a  mencionada  bielo-russa.  No  Masculino,  o  Clube 
participou com Heron Wolney Peters  Bambirra  (terceiro  lugar  individual 
geral e primeiro na prova de salto); e Michel Moreno Conceição, de 15 anos 
de idade, um dos indicados para as Olimpíadas do ano 2.000, inscrito no 
Clube há cerca de 6 anos, obteve a primeira colocação na prova de solo, 
tendo disputado com o campeão armênio, Lenon Karacaian e o ucraniano 
Andrei Stefanichenko. Michel Moreno Conceição esteve nas Olimpíadas de 
1996, participando de equipe que ficou entre as cinco primeiras colocadas. 
Em nome da Comissão de Esportes, propôs fosse inserido em ata voto de 
louvor  a  todos  os  atletas  mencionados,  bem  como  à  Comissão  Técnica. 
Aprovado.
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Renato  Taglianetti  - Referindo-se  aos  votos  propostos  pelo  Conselheiro 
Pedro Antonio Lousan Badra a dois funcionários, lembrou de funcionários 
que,  como os  indicados,  cumpriram os  seus  deveres,  provavelmente  em 
situações  iguais,  e  que  não  tiveram  tão  brilhante  defensor  como  o 
proponente, o que ele, orador, considerou uma injustiça.

Edgard  Ozon -  Também  parabenizou  a  Diretoria  pelos  festejos  de 
aniversário,  que  congregaram  todo  o  corpo  associativo.  Comentou  que 
antigamente só se comemorava na área esportiva, eram convidadas equipes 
de outros Estados e até de outros países como Argentina, Chile e Uruguai. 
De alguns anos para cá os eventos  comemorativos  abrangem também as 
áreas social e cultural. Comunicou fato que julgou importante, qual seja a 
inauguração, na Pista de Atletismo, de um mastro de 28 metros de altura, 
onde  a  bandeira  brasileira  estará  permanentemente  hasteada.  Talvez  o 
Clube seja pioneiro neste aspecto, porque é raro acontecer no Brasil, mas 
muito comum no Exterior.  Agradeceu ao Presidente do Conselho por ter 
inserido em ata seu pronunciamento feito em reunião anterior, dizendo que 
o  fez  em  consideração  ao  Conselho  e  ao  Clube  como  um  todo,  porque 
honra,  caráter  e  dignidade são  aspectos  valiosos,  que devem sempre  ser 
defendidos.

Miguel Carlos Cagnoni -  Propôs fosse inserto em ata voto  de louvor às 
equipes pinheirenses de Natação, Polo Aquático e Saltos Ornamentais, em 
virtude de atletas dessas seções terem participado da delegação brasileira 
que disputou as Universíades, na Itália, demonstrando a qualidade do atleta 
brasileiro e também a qualidade do atleta formado no Pinheiros. Disse que 
oportunamente relacionaria tais atletas e respectivos técnicos, já que eram 
muitos.  Destacou,  ainda,  a  participação  de  atletas  do  Clube  na  Seleção 
Paulista  de  Natação  que  conquistou  o  Campeonato  Brasileiro  no  último 
final  de  semana,  na  cidade  de  Mococa,  SP,  bem  como  o  treinador  do 
Pinheiros,  que vem atuando fora das fronteiras do Clube.  Parabenizou e 
propôs votos de louvor à Diretoria de Esportes e às equipes mencionadas. 
Propôs, também, fosse consignado em ata voto de louvor ao Sr. Presidente 
da  Diretoria,  que  estimulou  o  processo  de  implantação  da  política  e  da 
filosofia  política  e  esportiva  com que o Clube tem desenvolvido as suas 
atividades nesta última década, principalmente participando cada vez mais 
de eventos de relevância internacional, representando o Brasil, São Paulo e o 
Clube de forma absolutamente brilhante, constatando a evolução do atleta 
pinheirense e a colaboração que o Clube presta para o engrandecimento do 
esporte nacional. Aprovado.
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Mário de Britto Pereira - Apresentou proposta no sentido de inserir em ata 
voto  de louvor  às atletas Cilene Falleiros Rocha Drewnick e Ana Beatriz 
Francisco Chagas,  da equipe principal  de Voleibol  do Clube,  que no dia 
anterior  tinham  conquistado  o  Campeonato  Sulamericano  Feminino 
Absoluto,  realizado em Lima,  Peru,  habilitando o Brasil  a  participar,  em 
1998, do Mundial da Ásia. Aprovado.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 434ª reunião extraordinária, realizada 

em 29 de setembro de 1997.
Renato  Taglianetti -  Pediu  retificação  do  seu  pronunciamento  no  item 
Várias, corrigindo na ata em questão, de 17 para 27 o dia da publicação do 
jornal Le Monde, de Paris dedicada à Princesa Diana, da Inglaterra, 3 dias 
antes do seu falecimento.

Presidente  -  Não  havendo  objeção,  deu  por  aprovada  a  ata,  com  a 
retificação proposta pelo orador.

Item 2 - Apreciação do processo CD-04/97,  referente  ao Recurso  de 
Revisão,  interposto  pelo  associado  Maurício  Antonio  de 
Santos Alonso representado por seu pai, Sr. Celso Ronald de 
Santos Alonso, da decisão do Conselho Deliberativo, objeto 
da Resolução nº 16/97 de 28 de julho de 1997,  a  qual não 
acolheu  Recurso  Ordinário  contra  penalidade  de  sessenta 
dias de suspensão que lhe foi  aplicada pela  Diretoria,  em 
decorrência do processo disciplinar CI-008/96.

Presidente  -  Leu  errata  no  item 5  da  página  1  do  Parecer  da  Comissão 
Jurídica, corrigindo a palavra “guerrou” por “guerreou”. Deixou de fazer 
uma síntese de todo o processado porque a matéria já tinha sido objeto de 
análise e votação na reunião de 28 de julho e as peças fundamentais foram 
novamente  enviadas  com a convocação.  Citou  os  dispositivos  legais  que 
regem a matéria, explicando tratar-se de recurso de revisão apresentado por 
associado  que,  tendo  sido  suspenso  por  60  dias  pela  Diretoria,  recorreu 
dessa decisão e não teve sucesso na sua pretensão. Lembrou que a Comissão 
Jurídica manifestou-se no sentido de que o recurso era tempestivo e estava 
em termos de ser discutido e votado pelo plenário. 

Décio  Cecílio  da  Silva -  Solicitou  que  nos  seus  pareceres  a  Comissão 
Jurídica evitasse utilizar termos pouco conhecidos.
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Presidente -  Interrompeu,  dizendo  ao  orador  que  sua  menção  estava 
fugindo às atribuições do Conselho e que, caso tivesse alguma dificuldade, 
poderia pedir esclarecimentos.

Décio  Cecílio  da  Silva -  Insistiu,  pedindo  fossem  traduzidas  algumas 
expressões contidas no parecer,  que entendia ficariam bem num tribunal, 
mas  no  Conselho  às  vezes  ficava  difícil  entender  e  opinar  sobre  um 
processo.

Nelson da Cruz Santos - Lembrou que na apreciação do recurso ordinário, 
considerando os autos do processo, em especial a conclusão da Comissão 
Processante,  no  sentido  de  que  o  recorrente  tinha  cometido  um  ato  no 
mínimo anti-social, havia proposto fosse mantida a suspensão aplicada pela 
Diretoria.  Em  que  pese  respeitar  os  direitos  estatutários  desse  jovem, 
naquela oportunidade o plenário perdeu boa parte da reunião com um sócio 
que não teve a mesma consideração para com o Clube, e agora, ainda dentro 
desses mesmos direitos, voltava ao Conselho, pedindo a reforma de algo já 
decidido.  Repetiu as mesmas palavras que havia dito naquela sessão,  no 
sentido de que a atitude do Conselho muitas vezes deve ser semelhante a de 
um jardineiro, que retira do meio de um jardim de lindas flores algumas 
ervas daninhas. Disse que sua intenção não era igualar o jovem associado a 
uma erva daninha, mas enfatizar que ele tivera um comportamento anti-
social.  Embora  o  plenário  estivesse  legalmente  revendo  sua  decisão, 
moralmente não deveria fazê-lo.

Deliberação:
Tendo o Sr. Presidente colocado a matéria em votação, o plenário decidiu 
negar provimento ao recurso de revisão de interesse do associado menor 
Maurício Antonio de Santos Alonso, apresentado por seu pai e associado Sr. 
Celso  Ronald  de  Santos  Alonso,  da  decisão  do  Conselho,  objeto  da 
Resolução  16/97  de  28  de  julho  de  1997,  a  qual  não  acolheu  recurso 
ordinário contra penalidade de 60 dias de suspensão que lhe foi aplicada 
pela Diretoria em decorrência do processo CI-008/96.
***

Presidente  - Tendo o Sr. Vice Presidente precisado se retirar, por questões 
de ordem particular, para completar a Mesa dos Trabalhos regimentalmente 
propôs  que  o  Primeiro  Secretário  ocupasse  a  Vice-Presidência,  que  a 
Segunda Secretária ocupasse a Primeira Secretaria e que  Conselheiro Flávio 
Alterthum assumisse a Segunda Secretaria. Aprovado.
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Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-12/97  -  Primeira  discussão  e 
votação  da  proposta  subscrita  pelo  Conselheiro  Adalberto 
Luiz  Federighi  e  outros  cinqüenta  e  um  Conselheiros,  de 
alteração dos Arts. 41 e 42 do Estatuto Social e do Art. 9º do 
Regimento Processual Disciplinar.

Presidente - Ressaltou nesta reunião haveria apenas a primeira discussão e 
conseqüente  votação  da  propostas  relativas  à  alteração  estatutária.  A 
proposição referente à alteração do Regimento Processual Disciplinar seria 
examinada  em  uma  segunda  etapa,  em  reunião  própria,  já  que  era 
decorrente daquilo que fosse votado com relação à modificação pretendida 
no  Estatuto  Social.  Os  Conselheiros  deveriam  abordar  a  proposta  de 
alteração estatutária como um todo, não discuti-la item por item, artigo por 
artigo. Quanto à votação, os dispositivos e suas respectivas emendas seriam 
votados individualmente, conforme prevê o parágrafo único do Art.76 do 
Regimento do Conselho. A matéria que viesse a ser aprovada nesta reunião, 
seria submetida a uma segunda discussão e votação em nova reunião. Na 
segunda reunião,  as alterações que tivessem sido aprovadas,  e o  fossem, 
portanto,  em definitivo,  haveria  deliberação sobre a proposta de redação 
final a ser feita pela Comissão prevista no Art.  87 do Regimento Interno. 
Explicou  que  se  fosse  necessário  a  Presidência  ou  a  Mesa  do  Conselho 
poderiam propor que a reunião fosse transformada em sessão permanente. 
Para compor a Comissão de Redação, que seria formada para desde já tomar 
nota das observações feitas no curso da discussão, indicou os Conselheiros 
Renato Taglianetti,  Sílvia Schuster  e Walter  Silva.  Aprovado.  Comunicou 
erratas  no  parecer  da  Comissão  Jurídica,  corrigindo  a  expressão 
“permanecendo  os  parágrafos  originários  como  parágrafo  segundo  e 
terceiro”  por  “permanecendo  os  parágrafos  originários  como  parágrafos 
segundo e terceiro”  e a expressão “dicas discussões distintas” por  “duas 
reuniões distintas”. A seguir, passou esclarecer item por item da proposta 
de alteração do Estatuto Social, lembrando que a Comissão Jurídica emitiu 
seu parecer no sentido de que a proposta estava em termos de ser apreciada 
e  que  as  emendas  a  ela  apresentadas  não  colidiam  com  os  preceitos 
estatutários.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Esclareceu que era totalmente favorável 
à proposta original e que sua emenda em nada a contrariava. Sua idéia era 
apenas enxugar o Estatuto, remetendo ao Regimento Processual Disciplinar 
questões transitórias.

Sérgio Luiz Bourgogne Sodré  - Fez um apanhado geral dos objetivos da 
proposta original e das emendas a ela apresentadas, comentando cada caso 
em separado. Sobre alteração do parágrafo único do Art. 41, que tinha por 
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finalidade  apenas  uniformizar  a  terminologia  identificadora  de  uma 
comissão, disse que, constatada a divergência entre dois dispositivos legais, 
só  lhe  restou  propor  a  sua  uniformidade,  pois  se  aprovada  a  proposta 
original  a  disparidade  de  terminologia  suavizava,  mas  permanecia. 
Concordou com a proposta de inclusão do Diretor Adjunto, como eventual 
membro  da  Comissão,  tendo  em  vista  as  justificativas  constantes  da 
exposição de motivos. As demais alterações, entretanto, deveriam rejeitadas. 
Explicou  que  o  argumento  de  que  o  Presidente  precisaria  ter  maiores  e 
melhores conhecimentos formais do processo é pressuposto da designação, 
aspecto  de  conhecimento  pleno  da  Diretoria  ao  fazer  a  designação.  Por 
outro  lado,  no  campo  das  hipóteses,  com  a  eleição  poderia  ser  eleito  o 
associado para Presidente da Comissão, que, também por hipótese, talvez 
seja o que menos conhece esse tipo de trabalho e, menos ainda a estrutura e 
a forma funcional do Clube. A emenda fixando prazo de 10 anos de Clube 
para o representante da Diretoria, Diretor de Área ou Diretor Adjunto, lhe 
pareceu um exagero talvez justificável, dada a preocupação do proponente 
em melhorar o nível da Comissão, mas desnecessário tendo em vista o seu 
trabalho,  sem  mácula.  Além  disso,  no  sistema  atual  as  Comissões 
disciplinares são presididas pelo Diretor  de Área e o Art.  85 do Estatuto 
permite que apenas um terço dos Diretores de Área contem com apenas 5 
anos de Clube, já que os outros dois terços devem ser Conselheiros e, para 
ser  Conselheiro,  o  sócio deve ter  no mínimo dez anos de Clube.  Propôs 
fossem  rejeitadas  as  emendas  do  Conselheiro  Paulo  Cesar  de  Arruda 
Castanho, entendendo que o Estatuto do Clube é uma norma complexa, fixa 
suas diretrizes básicas e se constitui em Lei Orgânica de uma Sociedade, 
deve ser devidamente respeitada, só podendo ser alterada em sua filosofia 
se  for  objeto  de  um  projeto  geral.  Não  se  pode,  muito  menos  se  deve 
modificar parcialmente a filosofia de uma norma, no caso modificando um 
só artigo, dentre os atuais 149 inseridos como um todo, com fundamento 
filosófico diferente. Concluindo, ressalvadas a alteração do parágrafo único 
do Art. 41 e o acréscimo do Diretor Adjunto no Art. 42, foi pela rejeição das 
demais proposições.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Agradeceu  aos  Conselheiros  que  com  ele 
subscreveram a proposta original. Fez um detalhamento mais profundo da 
exposição  de  motivos.  Quando  à  alteração  da  expressão  Comissão  de 
Inquérito  para  Comissão  Processante,  explicou  tratar-se  apenas  de 
harmonização da nomenclatura. O novo Regimento Processual Disciplinar 
cuidou de substituir palavras fortes, como inquérito, réu, indiciado etc, por 
uma terminologia mais branda. Sobre a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz 
Bourgogne  Sodré,  pretendendo  denominar  a  Comissão  Processante  de 
Especial,  observou  que  são  dois  os  tipos  de  comissões  que  instruem  os 



9

processos: as Permanentes e as Especiais. As Permanentes são designadas 
no início do mandato do Presidente da Diretoria, com mandato coincidente 
com o deste, cuidando de instruir processos de competência da Diretoria. 
As Comissões Processantes Especiais instruem processos de competência do 
Conselho Deliberativo, são formadas uma vez ocorrido o fato e, terminada a 
apuração, elas se dissolvem. A proposta original deixou propositadamente 
em aberto essa especificação no Estatuto,  porque o Regimento Processual 
Disciplinar já a  estabelece.  Se futuramente entender-se necessário que no 
Conselho  também  funcionem  Comissões  Permanentes,  bastará  alterar  o 
Regimento, sem mexer no Estatuto. Com referência à alteração do Art. 42, 
há muito verificou-se a dificuldade de apenas Diretores de Área poderem 
integrar as Comissões, porque eles já carregam um peso bastante grande do 
cargo,  comandam  várias  seções  do  Clube,  etc,  ficando  difícil  acumular 
funções,  além  de  serem  obrigados  a  presidi-las.  Daí  a  proposta 
possibilitando a designação de Diretores de Área ou Adjuntos.  Quanto à 
emenda do Conselheiro Paulo Roberto Taglianetti,  nela existia  uma certa 
incoerência,  na medida em que o membro diretor deveria ter 10 anos de 
Clube para poder fazer parte da Comissão e o membro sócio, apenas 5. Ora, 
quando a  Diretoria  nomeia  um Diretor  Adjunto  para  gerenciar  uma das 
seções do Clube, é porque ela reconhece sua competência. De modo que, se 
ele  for  sócio  há  apenas  dois  anos,  mas  tiver  sido  escolhido  é  porque 
demonstrou  conhecer  o  Clube,  portanto,  ter  condições  de  atuar  numa 
comissão. Com referência à Presidência, a proposta permitia que a própria 
comissão escolhesse entre  seus membros qual pessoa mais indicada para 
exercer sua presidência, que tenha algum conhecimento jurídico, do Clube, 
do  quadro  associativo,  do  comportamento  de  sócios,  etc.  Atualmente  o 
Estatuto  determina  que a Comissão seja presidida pelo  membro Diretor, 
exatamente  a  pessoa  mais  ocupada.  E  isso  não  significaria  extrair  da 
Diretoria  nenhuma  prerrogativa  de  indicar,  porque  se  o  Presidente  do 
Clube já designa o membro Diretor e o membro Sócio, assim, se ele quiser 
que o Diretor presida a Comissão, poderá usar essa prerrogativa e escolher, 
de antemão, o Presidente.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  De  modo  geral,  apoiou  proposta  original  e 
algumas das  emendas  oferecidas.  Comentou que há algum tempo tivera 
oportunidade de se dirigir à Mesa do Conselho alertando que determinada 
proposta  apresentada  pela  Diretoria  ao  Art.  9º  do  Regimento  Processual 
Disciplinar, incluindo os Diretores Adjuntos, mesmo aprovada poderia vir a 
ser inócua, porque não abarcava também alteração estatutária, uma vez que 
a  definição  do  Estatuto  estava  muito  mais  no  Estatuto  do  que  nos 
Regimentos.  Sua  única  restrição,  quase  uma  declaração  de  voto,  se 
relacionava  à  eleição  do  Presidente  da  Comissão,  entendendo necessário 
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lembrar toda a estrutura jurídica do Clube. Se em uma primeira instância a 
responsabilidade pelo apenamento é da Diretoria, muito importante que os 
processos sejam conduzidos de acordo com uma política disciplinar, e não 
simplesmente  a  preocupação  do  procedimento  disciplinar.  Opinou  no 
sentido  de  que  fosse  mantida  a  condição  vigente,  ficando  a  cargo  da 
Diretoria a designação do Presidente,  coordenando as Comissões, porque 
ela  tem a  responsabilidade de  apenar  e  o  dever  de  definir  uma política 
disciplinar, além do simples processo.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  (questão  de  ordem)  -  Para  que  não 
padecesse de vício futuro, entendeu que a nomeação da Comissão Especial 
de Redação se deu de forma antecipada, tendo em vista que o Art. 87 do 
Regimento  Interno  é  bem  claro  ao  dispor  essa  Comissão  deve  ser 
constituída se houver aprovação da matéria em primeira discussão e sequer 
a discussão da proposta tinha se consumado.

Presidente - Resolvendo a questão de ordem, dizendo que tomou a cautela 
de nomear a Comissão porque todas as discussões que se feriam, inclusive 
aquelas especificamente destinadas à redação, ocorriam nesta primeira fase. 
Manteve sua posição, entendendo que isso era melhor para o plenário, para 
a votação e para os trabalhos.

José  Luiz  Toloza  Oliveira  Costa  -  Acatou  a  decisão  da  Presidência, 
explicando apenas ter pretendido que não fosse alegado o vício futuro, após 
a  discussão  e  aprovação.  Continuando,  cumprimentou  os  autores  da 
proposta,  os  Conselheiros  que  apresentaram  emendas,  bem  como  a 
Secretaria,  pela  elaboração  do  quadro  comparativo,  que  possibilitou  ao 
Conselheiro em poucos minutos se inteirar facilmente de todo o trabalho e 
entender  o  que estava  sendo apreciado,  ainda a  emenda do Conselheiro 
Sérgio Luiz Bourgogne Sodré não tenha sido lançada no primeiro quadro 
distribuído. Quanto às propostas, entendeu que elas poderiam ter sido um 
pouco mais sucintas. No parágrafo único do Art. 41, disse que a supressão 
da palavra Inquérito já seria suficiente. No Art. 42, também desnecessário 
acrescentar Diretor de Área ou Diretor Adjunto, porque quando se fala em 
membro  da  Diretoria,  entende-se  de  forma  genérica:  Diretor  pode  ser 
Adjunto como pode ser de Área.

Presidente - Deu por encerrada a discussão, passando à votação da matéria.

Deliberação:
O plenário, ao decidir sobre reforma subscrita pelo Conselheiro Adalberto 
Luiz  Federighi  e  outros  cinqüenta  e  um  Conselheiros,  apresentada  nos 
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termos do Art.  127 do Estatuto Social  e dos Arts.  84 e 85 do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo e votados os dispositivos e emendas nos 
termos do parágrafo único do Art. 76 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo,  resolveu 1)  sobre o parágrafo  único do Art.  41 do Estatuto 
Social:  1.1) aprovar proposta dando nova redação a este dispositivo para 
substituir  a  expressão  “Comissão  de  Inquérito”  por  “Comissão 
Processante”;  1.2)  rejeitar  proposta  de  emenda  apresentada  pelo 
Conselheiro  Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré,  acrescentando,  à  proposta 
original, após a expressão “Comissão Processante”, a palavra “Especial”; 2) 
sobre o Art. 42, “caput”, do Estatuto Social: 2.1) aprovar a proposta dando 
nova redação a este dispositivo no sentido de cancelar a expressão “que a 
presidirá” e acrescentar a expressão “que poderá ser  Diretor de Área ou 
Diretor Adjunto”;  2.2) aprovar proposta de emenda do Conselheiro Paulo 
Roberto  Taglianetti,  no  sentido  de  que  o  Diretor  de  Área  ou  o  Diretor 
Adjunto  tenha mais  de dez (10)  anos de Clube; 2.3)  rejeitar  proposta  de 
emenda apresentada pelo Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho, no 
sentido  de  ser  dada  ao  “caput”  do  Art.  42  redação  remetendo  para  o 
Regimento  Processual  Disciplinar  toda  a  matéria  relativa  à  aplicação  de 
penas e à aplicação dos fatos que lhe deram causa; 3) sobre os parágrafos do 
Art.  42  do  Estatuto  Social:  3.1)  aprovar  a  proposta  criando  mais  um 
parágrafo  no  Art.  42,  que  na  proposta  original  passou  a  ser  o  §1º, 
renumerando-se os §§1º e 2º ora vigentes, para estabelecer que o Presidente 
da Comissão seja eleito pelos seus pares; 3.2) rejeitar propostas de emendas 
do Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho, pretendendo que o atual 
§1º  fosse  transformado  em  parágrafo  único  e  que  os  demais  fossem 
revogados,  passando  a  matéria  a  ser  tratada  apenas  no  Regimento 
Processual Disciplinar, bem como a rejeição do §3º da proposta original, que 
é a transcrição do §2º vigente, e sua remessa, também, para o Regimento 
Processual  Disciplinar;  4)  é  a  seguinte  a  redação dos dispositivos  acima, 
aprovada  em  primeira  discussão:  “Art.  41  -  Os  sócios  Honorários, 
Beneméritos  e  Atletas-Beneméritos,  e  os  sócios  que  forem  membros  do 
Conselho Deliberativo,  da Diretoria,  do Conselho Fiscal  e das Comissões 
Permanentes somente poderão ser advertidos ou suspensos pelo Conselho 
Deliberativo.  Parágrafo  único  -  As  pessoas  referidas  neste  artigo  serão 
julgadas  pelo  Conselho  Deliberativo  que,  para  apuração  dos  fatos, 
constituirá Comissão Processante composta de três (3) Conselheiros.” “Art. 
42 - A apuração dos fatos suscetíveis de acarretar as penas de suspensão e 
de eliminação será feita  através  de processo administrativo  disciplinar,  a 
cargo  da  comissão  que  se  comporá  de  um  (1)  membro  do  Conselho 
Deliberativo,  indicado pelo seu Presidente,  um (1)  membro da Diretoria, 
que poderá ser Diretor de Área ou Diretor Adjunto que tenha mais de dez 
(10)  anos  de  Clube,  e  um  sócio  com  mais  de  cinco  (5)  anos  de  Clube, 



12

designados pela Diretoria, dando-se ao interessado amplo direito de defesa 
e recurso. §1º - A comissão elegerá, dentre seus membros, o presidente. §2º - 
Qualquer  dos  Diretores  mencionados  no  artigo  82  poderá  suspender  o 
sócio,  preventivamente,  do  exercício  de  seus  direitos,  não  podendo  a 
medida preventiva exceder a trinta (30) dias. §3º - Os pais ou representantes 
legais  serão  obrigatoriamente  notificados  da  instauração  de  processo 
administrativo disciplinar contra os filhos e tutelados menores de dezoito 
(18) anos, bem como contra os que forem comprovadamente deficientes ou 
incapacitados, na forma do §1º do artigo 9º.”; 5) nomear a Comissão Especial 
de Redação a que se refere o Art.  87 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo,  composta pelos Conselheiros Walter  Silva,  Silvia  Schuster  e 
Renato Taglianetti

Presidente  -  Explicou que toda  a  matéria  aprovada  seria  objeto  de  uma 
segunda discussão, ocasião em que seria apenas apreciado o mérito, sem a 
possibilidade de novas emendas. Em seguida, seria apreciada a proposta de 
redação final elaborada pela Comissão Especial já nomeada.

Item 4 - Várias.
Anna Maria da Carvalheira Baur -  Elogiou cada detalhe dos festejos de 
aniversário  do Clube,  dando destaque à Tarde Feminina,  ao concerto  da 
Orquestra  Sinfônica,  ao  show  pirotécnico,  ao  Baile  de  Aniversário,  ao 
Desfile e à inauguração da Bandeira Nacional hasteada permanentemente, 
por  sugestão  da  Conselheira  Nely  Aparecida  Magnani  Hildebrandi. 
Parabenizou a Presidência da Diretoria, a Vice-Presidência, que coordenou 
os festejos e  as Diretorias  de Relações Sociais,  Adjunta do Departamento 
Feminino,  Cultural,  Adjunta  de  Promoções  Culturais,  a  Gerência  de 
Promoções Culturais e Sociais e equipe de trabalho, pelo êxito dos eventos.

Nely  A.  Magnani  Hildebrandi -  Fez  considerações  sobre  proposta  que 
apresentou à Diretoria com outros Conselheiros, no sentido de que o Clube 
mantivesse uma bandeira brasileira permanentemente hasteada, idéia que, 
como jamais havia visto ser, tão rapidamente aceita e executada, tal a sua 
importância, o que era até comovente. Lamentou que no dia do desfile de 
aniversário do Clube, divulgado com quase dois meses de antecedência, a 
bandeira  brasileira  foi  hasteada  e  ela,  autora  da  proposta,  não  fora 
convidada para a solenidade, o que em muito a magoou.

Presidente  da  Diretoria,  Cezar  Roberto  Leão  Granieri -  A  pedido, 
devidamente autorizado, agradeceu à Conselheira Nely Aparecida Magnani 
Hildebrandi  pela  apresentação  da  proposta,  estranhando  que  ela  tenha 
ficado magoada. Isto porque a Diretoria tomou o cuidado de distribuir, na 
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entrada da última reunião do Conselho, uma carta anexada a um prospecto 
com toda a programação de aniversário, convidando os Conselheiros para 
participar dos eventos, inclusive da inauguração do Pavilhão Nacional no 
dia do desfile. Desculpou-se com a oradora, explicando que sua intenção foi 
exatamente prestigiar os proponentes, executando prontamente a proposta 
surgida  no Conselho,  por  se  tratar  de  uma idéia  muito  feliz  e  pela  real 
necessidade  de  se  demonstrar  civismo  no  Clube.  Tornou  a  externar  sua 
estranheza  pela  manifestação  da  oradora,  dizendo  que  a  mesma,  caso 
entendesse  conveniente  e  necessário,  aceitasse  desculpas  por  parte  dele, 
Presidente, e da Diretoria como um todo.

Presidente  -  Agradeceu  aos  integrantes  da  Comissão  de  Redação,  que 
continuarão a exercer as suas atribuições na segunda reunião, bem como ao 
Conselheiro Flávio Althertum pela colaboração prestada nos trabalhos de 
Segunda  Secretaria.  Informou  o  número  de  Conselheiros  que  tinham 
assinado a lista de presença, o horário e deu por encerrados os trabalhos às 
22h30m.

***

Obs: Esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  436ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada no dia 27 de outubro de 1997

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


