
ATA RESUMIDA DA 521ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE 
MARÇO DE 2005.

1) DATA E PRESENÇA
Dia  vinte  e  oito  de  março  do  ano  dois  mil  e  cinco,  com  início  em  segunda 
convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento 
e cinqüenta e um Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho e Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Vice-Presidência: Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Primeira Secretaria: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Paulo Roberto Taglianetti
Terceira Secretaria: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do 
Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE
Posse de Suplentes convocados.
Presidente – Convidou para tomar posse os Sr. Marcelo Favalli, Suplente do Grupo 
B pela Chapa Tradição Pinheirense, convocado para esta reunião.

Marcelo Favalli – Leu o Compromisso de Posse de Conselheiro.

Presidente  –  Declarou  o  Associado  Marcelo  Favalli  empossado  no  cargo  de 
Conselheiro.

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo.
Presidente – Apresentou ao plenário e foram acolhidas as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho, pelo falecimento da Sra. Maria 
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Moraes  Mesquita  Garcia,  mãe  do  Conselheiro  Caio  Roberto  Moraes  Garcia, 
Presidente da Comissão de Obras, tendo subscrito a proposta o Conselheiro Luiz 
Koji Ohara, Membro da Comissão de Esportes; 2) de iniciativa do Conselheiro Luiz 
Koji  Ohara,  pelo  falecimento  do  associado  Carlos  Alberto  Carvalho  Rochlitz,  ex-
Conselheiro e ex-Vice-Presidente da Comissão de Obras; por iniciativa da Mesa do 
Conselho, consignando votos de pronto restabelecimento dos Conselheiros Gilberto 
Affonseca Rogê Ferreira e Marley Perrota Spada e do ex-Conselheiro Rubens de 
Toledo  Nacarato,  esposo  da  Conselheira  Anna  Rocha  Lima  Nacarato,  todos 
recentemente submetidos a cirurgias;  votos de louvor: de autoria da Comissão de 
Esportes,  conforme  relação  distribuída  na  entrada  da  reunião,  aos  seguintes 
destaques esportivos: Basquete: ao Diretor Adjunto João Fernando Rossi, à Técnica 
Thelma de  Nazareth  Pina  Guimarães  Tavernari  e  aos  atletas  Alex  Sandro  Silva 
Cândido, Edson Alves de Lima Júnior, Eider de Paula Cesário, Élio Corazza Neto, 
Felipe Maeda Camargo,Gabriel Fernandes Romão, Guilherme Freddi Lotufo, Lucas 
Fortes  Arantes,  Rodrigo  Pereira,  Thiago  Carvalho  Lima,  Thyago  Taroni  Aleo  e 
Vinícius Rioli Pini, pela participação e resultados obtidos no Campeonato Estadual 
Infantil (São Paulo/SP - 03/12/2004); Bolão: ao Diretor Adjunto Randolf Hettfleisch e 
aos atletas Artur José Silva, Elisabeth Medeiros Bax, Marcos Peixoto Silva, Maria 
Beatriz Rocha Andrade Hettfleisch,  Mariana Zanettin Paschoal,  Mônica Gasparini, 
Randolf  Hettfleisch, Sérgio  Ott  Sandri,  Sérgio Sposito,  Tatiana Pinho Evangelista, 
Vera Graziani Marques e Vera Hammer, por resultados alcançados no Campeonato 
Estadual  -  Categoria  2ª  Divisão  Mista  (São  Paulo/SP  -  08/12/2004)  e  Categoria 
Sênior Misto (São Caetano do Sul/SP - 13/12/2004);  Handebol: ao Diretor Adjunto 
Eduardo Henrique de Macedo, aos Técnicos Álvaro Francisco Casagrande Herdeiro 
e  Sydiney Alves  de Souza e  aos atletas Abatiatã  Samuel  Silva,  Aleph Bonecker 
Palma, Bruno Carvalho Donato, Carlos Bragatto, César Alves Pablos, César Augusto 
Oliveira de Almeida, Christian Rodrigo Vieira, Felipe Luiz José dos Santos, Felipe 
Rodrigues  Carbone,  Francisco  Silva  Haddad,  Franklin  Roberto  Bezerra  Filho, 
Henrique  Sabbatine  Santos,  Luiz  Henrique  Dorsa  Crestana,  Marcelo  Hilgendorff 
Nicoli,  Rodrigo  Etienne Parada,  Thiago Alves  de Santana,  Victor  Flosi  Alexandre 
Peão e Vinícius Blanco da Silva, pelos resultados obtidos no Campeonato Paulista 
Juvenil  (São  Bernardo  do  Campo/SP  -  09/12/2004);  voto  de  profícua  gestão 
formulado  pelo  Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de  Miranda  Bório,  ao  associado 
Rodrigo Garcia, recém-eleito Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo.

Primeira  Secretária  – Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  para  consulta  na 
Secretaria o relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao mês de 
janeiro e o Balanço Patrimonial em 28/02/2005. Comunicou que a Diretoria enviou 
cartas  ao  Conselho,  dando  conhecimento  das  seguintes  alterações  na  sua 
composição até maio/2005: demissão do Conselheiro José Maria de Almeida Prado 
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Netto do cargo de Diretor de Marketing; nomeação do Sr. Rodrigo da Silva Rojas 
para o cargo de Diretor de Marketing, deixando de exercer as funções de Diretor 
Adjunto de Marketing; demissão da Sra. Marisa Macedo Moura do cargo de Diretora 
Adjunta de Peteca; nomeação da Sra. Giovanna Narcisi para o cargo de Diretora 
Adjunta de Peteca; demissão do Conselheiro Severiano Atanes Netto do cargo de 
Diretor de Higiene e Saúde; nomeação do Conselheiro Mário Marrese para o cargo 
de Diretor de Higiene e Saúde; retificando para Assessor para Assuntos de Energias 
Elétrica e Alternativa junto à Diretoria de Patrimônio o cargo atualmente ocupado 
pelo Conselheiro Nelson de Barros Pereira Junior; demissão do Sr. Orlando Rodante 
do cargo de Membro do Centro Pró-Memória; nomeação do Sr. Waldemar Pasqua 
como  Membro  do  Centro  Pró-Memória.  Comunicou  que  a  Diretoria  também 
encaminhou carta informando que o Suplente de Conselheiro Carlos Cavalcanti de 
Araújo  foi  desligado  do  quadro  social  em  23/8/2004.  Comunicou,  ainda,  que  a 
Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves foi nomeada para integrar a Comissão de 
Veteranos, em substituição ao Conselheiro Gilberto Affonseca Rogê Ferreira,  que 
declinou do cargo para tratamento de saúde.

Lúcia Maria Nagasawa – Manifestou-se em homenagem ao Conselheiro Gilberto 
Affonseca Rogê Ferreira,  que se demitiu  da Comissão de Veteranos,  ao  mesmo 
tempo reiterando que a Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves foi nomeada para 
substitui-lo.  Tornou público que a honra  de ter  podido contar  com o  trabalho do 
Conselheiro Rogê Ferreira, que contribuiu muito com suas idéias e engrandeceu a 
Comissão.  Alfim,  demonstrou  sua  satisfação  em  poder  contar  agora  com  a 
participação da Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri –  Propôs  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr. 
Orestes  Frugiulle,  pai  do  associado  Mário  Frugiuelle  Neto,  ex-Presidente  da 
Sociedade Harmonia de Tênis. Aprovado.

6) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Francisco Carlos Collet e Silva –  Apresentou abaixo-assinado subscrito por mais 
de  quinhentos  associados,  reivindicando  criação  de  uma “brinquedoteca”.  Assim, 
fundamentando o pedido propôs o orador a implantação de área de entretenimento 
para jovens e crianças, com divisões internas em função de cada faixa etária, sob a 
supervisão de monitores especializados, aproveitando o prédio do Fitness, após a 
mudança para as suas novas instalações,. Aprovado o encaminhamento da matéria 
à Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação da ata da 520ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
28 de fevereiro de 2005.

Presidente – Não havendo oradores inscritos, declarou a Ata aprovada, conforme 
apresentada.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-21/2004  –  Primeira  discussão  da 
proposta subscrita por cinqüenta e nove Conselheiros, de alteração 
dos Arts. 53, 64, 70, 94, 95, 98 e 99 do Estatuto Social, e de criação 
de Art. 148d, no mesmo Estatuto Social.

Presidente  –  Esclareceu  que  a  proposta  pretendia  que  o  Conselho  Fiscal,  que 
atualmente  é  eleito  pelo  Conselho  Deliberativo  junto  com Presidente  e  do  Vice-
Presidente  da  Diretoria,  passasse  a  ser  eleito  pela  Assembléia  Geral  Ordinária, 
quando da eleição dos Conselheiros, bem como visava a aumentar a independência 
do órgão de fiscalização do Conselho e da Diretoria, atribuindo a ele, inclusive, a 
competência  de  elaborar  o  seu  próprio  Regimento  Interno.  Que  apresentaram 
emendas  o  Conselheiro  Jorge  Roberto  Corrêa  Zantut  e  o  Conselheiro  Antonio 
Moreno Neto e com outros vinte Conselheiros (substitutiva). Que em seu parecer a 
Comissão Jurídica argüiu preliminares, a primeira, entendendo que eram inoportunas 
as alterações propostas, por abrangerem matéria disciplinada pelo Novo Código Civil 
Brasileiro (artigo 59), devendo aguardar solução final acerca da obrigatoriedade ou 
não dos clubes desportivos a elas se submeterem, ou seja, eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente da Diretoria e o Conselho Fiscal diretamente pelos associados; e 
que a proposição de alteração do parágrafo único do Art. 99 colidia com o Art, 76, XI, 
do Estatuto Social, por usurpar competência do Conselho Deliberativo, não podendo 
ser  objeto  de  deliberação.  Finalmente,  que  se  fossem  superadas  referidas 
preliminares, a proposta e as emendas, com exceção da alteração sugerida para o 
parágrafo único do Art. 99, estavam em condições de deliberação. Lembrou que no 
último dia 10 de janeiro a Presidência da República adotou a Medida Provisória nº 
234, cuja cópia foi distribuída aos Conselheiros recentemente, alterando o caput do 
Art. 2.031 da Lei 10.406 (Novo Código Civil), para estabelecer que as associações, 
sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, bem assim 
os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de 
janeiro de 2006. Portanto, um segundo adiamento. Explicou que essa MP veio a 
lume porque as associações fizeram ingerências junto ao Congresso, demonstrando 
o absurdo da exigência legal quanto a elas e, também, porque o próprio Prof. Miguel 
Reale, um dos mentores da reforma, reconheceu o absurdo daquele dispositivo legal. 
Além disso, existem no Congresso inúmeros projetos de lei visando a alterar essa 
exigência,  daí  essa Medida  Provisória  que adia a  aplicação,  até  que se resolva, 
definitivamente a questão. Portanto, a proposta poderia ser votada, mas a exigência 
do Código não é mais premente. Lembrou que a emenda substitutiva mantinha a 
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eleição do Conselho Fiscal pelo Conselho Deliberativo, mas deslocava o evento para 
a ocasião da eleição da Presidência do Conselho e das Comissões. Também se 
reportou às emendas formuladas pelo Conselheiro Jorge Corrêa Zantut, alterando 
dispositivos  da  emenda  original,  destacando  que  a  pretendida  criação  de  um 
Regimento para a Eleição do Conselho Fiscal,  embora se tratasse de minucioso 
trabalho que poderá servir de base para futura implantação, não poderia ser votada 
nesta oportunidade, porque proposta de criação de regimento é prerrogativa de 50 
Conselheiros  (Art.  84,  II,  do  Regimento  Interno  do  Conselho  Deliberativo). 
Finalmente, esclareceu que a discussão abrangeria a matéria como um todo; que se 
aprovada a substitutiva, que tinha preferência na votação, a proposta principal estaria 
prejudicada;  caso  contrário,  ela  seria  votada;  e,  se  ambas  fossem  rejeitadas,  a 
eleição do Conselho Fiscal permaneceria como é atualmente.

Roberto Gasparini – Relatou que em maio de 1995, ele, orador, por ter feito parte 
do  Conselho  Fiscal  durante  oito  anos,  integrou  uma  Comissão  Especial,  que 
funcionou sob a presidência do Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho, então 
Segundo Secretário, constituída pelo então Presidente do Conselho, Roberto Luiz 
Pinto e Silva, com a finalidade de reunir propostas então havidas, todas visando a 
alguma alteração no Conselho Fiscal. A Comissão se dedicou alguns meses para 
apresentar  um  relatório  conclusivo,  abrangendo  não  só  a  alteração  que  se  via 
importante  fazer  nos  procedimentos  eleitorais  do  Conselho,  como  alterando 
profundamente o conceitual do Conselho Fiscal, que é fiscalizar os atos econômico-
financeiros do Clube, porque é impossível que um grupo de pessoas que se reúne 
uma vez por mês se restrinja a vistar livros fiscais, como prevê até hoje o Estatuto. E 
questionávamos: quais livros? Os contábeis? Os obrigatórios? O borrador? O razão? 
O conta-corrente? Isso acabou faz tempo. A Comissão também analisou propostas 
que  recebeu,  entre  elas  de  modalidades  diferentes  de  eleição,  de  autoria  de 
Conselheiros importantes, como Eduardo Lobo Fonseca, Paulo Ayres de Camargo e 
Manoel  Morales  Filho.  O  projeto  foi  concluído  e  encaminhado  ao  Presidente  do 
Conselho, que despachou elogiando a condução dos trabalhos, agradecendo pelo 
esforço dispensado e pela colaboração de quem se prestou a contribuir para a sua 
consecução. Esse processo inclusive  tramitou pelo Conselho Fiscal da época, para 
que este também desse a sua contribuição, o tempo foi passando e essa proposta 
nunca  chegou  ao  Conselho.  Recentemente,  tivemos  a  proposta  do  Conselheiro 
Ricardo Coutinho Carvalhal, as emendas importantes e inteligentes do Conselheiro 
Jorge Roberto Correa Zantut e do Conselheiro  Antonio Moreno Neto e outros, e o 
parecer da Comissão Jurídica concluindo pela inoportunidade e pela expectativa em 
relação  ao  Artigo  59  do  Código  Civil.  Ora,  o  projeto  elaborado  pela  Comissão 
Especial criada em 1995 transitou por "n" situações, para finalmente ser resgatado, 
já  com  numeração  de  um  outro  processo,  em  2001,  e  pela  inoportunidade  do 
momento foi arquivado, aguardando um novo momento. Sem entrar no mérito dos 
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adiamentos,  considerando a  relevância  e  a magnitude  dessa alteração,  que diz 
respeito  ao  terceiro  órgão  mais  importante  do  Clube,  propôs  que, 
independentemente  do  acolhimento  das  preliminares  argüidas  pela  Comissão 
Jurídica,  a  proposta  original  e  as  emendas  fossem juntadas,  resgatando  todo  o 
trabalho feito pela Comissão Especial a que se referiu, e, provavelmente incluindo 
inovações e sugestões, para que o debate se aprofunde e que o plenário disponha 
do  maior  esclarecimento  possível  no  momento  da  decisão,  para  votar  de  forma 
consciente, sem negligenciar o trabalho importante, demorado, exaustivo efetuado 
há dez anos, e que continua atualizado, e que seja elaborada uma nova norma, com 
todos os conceitos bem atualizados desse órgão importante do Clube. 

Ricardo Coutinho Carvalhal  – Entendendo estar  falando  em nome dos demais 
subscritores  da  proposta,  em  síntese  deixou  claro  que  a  idéia  precípua  era 
desvincular  a  eleição  do  Conselho  Fiscal  da  eleição  do  Presidente  e  Vice  da 
Diretoria. Explicou que quando elaborou a proposta, propôs a eleição do Conselho 
Fiscal pela Assembléia Geral, junto com a eleição dos Conselheiros, porque o Novo 
Código  Civil  exigia  dessa forma.  Quando surgiu  a controvérsia,  a  proposta  ficou 
aguardando uma solução. E agora o Sr. Presidente entendeu que a matéria poderia 
ser  discutida.  Entretanto,  considerando  que  já  exista  um  projeto  específico, 
abrangendo  não  só  mudança  da  eleição,  mas  de  toda  a  estrutura  do  Conselho 
Fiscal, concordava com a agregação de todos os trabalhos anteriores à sua proposta 
e as emendas dos Conselheiros Jorge Roberto Corrêa Zantut e Antonio Moreno Neto 
e  outros,  no  sentido  de  o  Conselho  Fiscal  continue  a  ser  eleito  pelo  Conselho 
Deliberativo. Disse que conversou com várias pessoas, inclusive falou-se sobre em 
estabelecer  que  o  Conselho  Fiscal  devesse  sempre  ser  oposição,  mas  então 
observou:  E  quando  não  houvesse  oposição,  o  Conselho  Fiscal  não  existiria? 
Ressaltou que acataria qualquer decisão, inclusive de retirada da matéria de pauta, e 
endossava qualquer providência que viesse a beneficiar no futuro. 

José Manssur – Disse que o Sr. Presidente do Conselho colocou a discussão em 
pauta, mas já poderia até não tê-lo feito, a teor do disposto no Art. 147 do Estatuto 
Social. Informou que no Supremo Tribunal Federal já houve o voto do Ministro Celso 
de  Mello  com  relação  à  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  suscitada  pela 
Federação  que  congrega  os  clubes  esportivos,  a  princípio,  dando  como 
constitucionais  esses  artigos  porque  há  uma  lei  ordinária,  mas  se  referindo 
expressamente ao parecer do mestre Miguel Reale, no sentido de que realmente é 
de boa reflexão, até porque a questão do quorum é de difícil concreção, no sentido 
de que a Assembléia Geral dos Associados elege como administradores o Conselho 
Deliberativo.  Eles  outorgam um mandato ao Conselho Deliberativo,  para que ele 
eleja  os  seus  dirigentes:  Mesa  do  Conselho,  Presidência  da  Diretoria  e 
eventualmente  o  Conselho  Fiscal.  Com base nessas considerações,  no  Art.  147 
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estatutário,  argumentando  que  o  fato  de  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  está 
discutindo a constitucionalidade desses artigos, já com um voto nesse sentido, nas 
colocações feitas na tribuna e no fato de o autor da proposta principal ter aberto mão 
de ser eleito o Conselho Fiscal pela Assembléia Geral dos Associados, porque se 
assim não o é para a Presidência da Mesa, nem para a Presidência da Diretoria, 
obviamente, até por uma questão de isonomia, para não darmos outros argumentos, 
não  deveria  sê-lo  também  para  o  Conselho  Fiscal,  argüiu  preliminar  pelo 
sobrestamento da questão até ulterior deliberação, porque o que decidíssemos hoje 
poderá vir no futuro a se tornar inócuo, numa eventual decisão da Corte, que na 
ordem constitucional vigente é a guardiã da lei maior do País.

Marcello Moraes Barros de Campos – Encampando as palavras do Conselheiro 
José  Manssur,  disse  que  a  aplicação  do  Artigo  59  do  Código  Civil  se  encontra 
suspensa,  e  já  há  um  voto  no  Supremo  Tribunal  Federal  dizendo  que  referido 
dispositivo é constitucional. Lembrou que o Artigo 59 do Código Civil basicamente diz 
que todos os dirigentes das associações devem ser escolhidos em Assembléia Geral 
Ordinária.  Significa  dizer  que  os  associados  vão  eleger  os  Conselheiros,  o 
Presidente e o Vice-Presidente da Diretoria, e, eventualmente, o Conselho Fiscal. 
Secundando manifestação anterior do Conselheiro José Manssur, concordou que as 
leis  não podem ser  mudadas de uma hora para outra,  por  simples conveniência 
daquele momento. A lei há que ser estável. Então, não adianta discutir agora se o 
Conselho Fiscal continuará sendo eleito como está no Estatuto, ou se será em outra 
oportunidade, ou se o Conselho Fiscal pode ou não fazer o seu próprio Regimento 
Interno. Recomendou o acolhimento da preliminar, hoje colocada pelo Conselheiro 
José Manssur, mas que já constava do parecer emitido pela Comissão Jurídica em 
novembro do ano passado; dizendo que o Conselho não estaria tranqüilo votando 
essa  matéria  nesta  oportunidade,  porque,  se  efetivamente  o  Artigo  59  do  atual 
Código  Civil  for  declarado  constitucional,  e  o  voto  do  Ministro  Celso  deverá  ser 
acompanhado pelos demais, já temos aí, de antemão, o caminho que será adotado 
pelo Supremo Tribunal Federal, pelo respeito que os outros Ministros têm em relação 
ao Ministro Celso de Mello. Finalmente, reiterou que, se o Sr. Presidente não usasse 
da sua prerrogativa de retirar a matéria da pauta, seria de bom alvitre que o plenário 
votasse a preliminar lançada pela Comissão Jurídica e agora pelo Conselheiro José 
Manssur.

- Durante o discurso acima, o Sr. Luiz Eduardo do Amaral Cardia assume a 
Presidência  e,  em seguida,  reassume o  Presidente  Paulo  Cesar  de  Arruda 
Castanho.

Francisco Carlos Collet e Silva – Divergiu do entendimento exposto na tribuna. Há, 
sim, uma ação de inconstitucionalidade, já foi  proferido inclusive voto do Ministro 
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Celso de Mello, Relator do processo, para a não inconstitucionalidade do Artigo 59 
do Código Civil. Na gestão anterior, que funcionou sob sua presidência, juntamente 
com os  Drs.  Renato  Lazzarini,  Aloísio  Paraná  de  Toledo  César,  Renato  Corrêa 
Meyer Marino e Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima, a Comissão Jurídica elaborou 
um parecer genérico acerca das mudanças instituídas pelo NCCB, Novo Código Civil 
Brasileiro. Na oportunidade houve pequenas divergências sobre questões pontuais, 
mas todos acordaram que deveria o Clube procurar se adequar ao novo Código Civil, 
em especial com relação à eleição direta para provimento de cargos de Diretoria, de 
Mesa de Conselho e de Conselho Fiscal, e que estava com razão o Professor Miguel 
Reale, que entendia que o princípio esculpido no novo Código Civil determinando a 
eleição direta,  queria,  sobretudo, caracterizar que as associações fossem geridas 
sob  uma  inspiração  democrática,  uma  inspiração  representativa,  para  evitar  que 
oportunistas  tomassem  conta  de  determinadas  associações  e  retirassem  delas 
aquele caráter de representatividade. O próprio Miguel Reale, que elaborou o novo 
Código Civil, portanto numa hermenêutica autêntica e entendimento dele, não tira a 
possibilidade de o Conselho Deliberativo entender-se representante da Assembléia 
Geral  do Clube.  Lembrou que na oportunidade manifestou-se nesse sentido,  que 
deveria  o  Conselho  Deliberativo  dizer-se  representante  da  Assembléia  Geral. 
Haveria  nessa hipótese,  ou  não,  a  necessidade de um referendo da Assembléia 
Geral.  Constou a redação,  em disposição Transitória,  que é uma prerrogativa da 
Presidência  em  não  convocar  essa  Assembléia  Geral  para  referendo  dessa 
representatividade  do  Conselho  enquanto  não  houver  uma  deliberação  definitiva 
acerca da constitucionalidade ou não do Artigo 59. Ao que parece, o problema maior 
com relação à inconstitucionalidade era o quorum exigido para as eleições, pois seria 
inviável para diversas associações satisfazer esse requisito. Discordou que houvesse 
prejudicialidade  na  votação  da  proposta  original  e  emendas,  até  porque  está 
sobrestada  a  eficácia  dessa  disposição  do  Código  Civil,  por  força  de  Medida 
Provisória.  Já foram feitas outras alterações estatutárias que tangenciam também 
questões relacionadas com o Código Civil, e naquelas oportunidades, o Conselho 
entendeu que poderia e deveria deliberar. Se levasse ao extremo, o Conselho teria 
que entender que qualquer alteração estatutária implicaria para o Clube a aplicação 
imediata  de  todas  as  disposições  do  Código  Civil,  não  fora  o  sobrestamento 
determinado  pela  Medida  Provisória.  Provavelmente,  assim  que  houver  uma 
manifestação definitiva ter-se-á que formar uma Comissão dentro do Conselho para 
fazer uma revisão detalhada de todo o Estatuto Social e dos Regimentos. Entretanto, 
não via como essa situação jurídica pudesse prejudicar a apreciação da proposta em 
debate. Até porque como existe a proposta, quer dizer que se pretenderia já, agora, 
ou fazer uma eleição, segundo uma emenda, para o próximo Conselho Fiscal, para 
um mandato de 13 meses, o que seria muito mais razoável que uma prorrogação de 
mandato,  quando  então haveria  o  desaceleramento  da  eleição do  Presidente  da 
Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal. Então, se a matéria não fosse votada 
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hoje,  tendo  em  vista  que  a  próxima  reunião  do  Conselho  será  a  eletiva,  esta 
proposta,  ainda que seja reencaminhada juntamente com o parecer referido pelo 
Conselheiro  Roberto  Gasparini,  evidentemente  para  a  próxima  gestão,  estaria 
prejudicada;  teríamos  de  aguardar  dois  anos  para  enfrentar  o  assunto,  pois  já 
teremos companheiros eleitos em cumprimento de mandato do Conselho Fiscal. 

Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a discussão. 
Quanto às teses defendidas pelos Conselheiros José Manssur e Francisco Carlos 
Collet e Silva, esclareceu que, embora parecesse contraditório, ambos tinham razão. 
Ocorre que a própria Comissão Jurídica,  como bem lembrou o Conselheiro José 
Manssur, lançou a preliminar, que tendo em vista que o Artigo 147 do Estatuto Social 
permite que sejam postergadas essas decisões quanto ao Código, devendo aguardar 
solução final acerca da obrigatoriedade ou não dos clubes desportivos a elas se 
submeterem. Entretanto, nada impedia que o  Conselho  resolvesse que fosse pela 
Assembléia  Geral,  independente ou não do Art.  147.  O  Conselho é soberano;  a 
decisão dele é para ser acatada. E é sábio, nunca o Conselho aprovou nada que não 
fosse  em favor  do  Clube,  por  mais  política,  por  mais  facções  que  existam aqui 
dentro. Lembrou que recentemente uma associada eliminada por falta de pagamento 
recorreu ao Conselho pleiteando sua reintegração mediante o pagamento de sua 
dívida em prestações, quando o Estatuto estabelece pagamento de uma só vez. Ao 
submeter a matéria ao plenário, foi argüida uma questão de ordem, que na realidade 
era  uma  preliminar.  Entretanto,  supondo  que  o  Conselho  acolhesse  o  recurso, 
dividindo o pagamento em prestações, isso teria que ser feito, porque o  Conselho 
assim  tinha  determinado.  Evidentemente  que  a  Diretoria  poderia  recorrer  dessa 
decisão no prazo estatutário, mas o Conselho é soberano. Portanto, entendeu que o 
plenário  deveria  votar  primeiro  a  preliminar  da  Comissão  Jurídica,  reforçada  na 
tribuna por vários Advogados, e, se fosse acatada, a matéria estaria prejudicada e 
nada  mais  seria  votado,  nem  a  proposta  original,  e,  evidentemente,  nem  a 
substitutiva  porque ela  não mais  existiria.  Submeteu ao plenário  a  preliminar  em 
questão.

Deliberação:
O  Conselho  resolveu  acolher  a preliminar  argüida  pela  Comissão  Permanente 
Jurídica  em  seu  parecer,  pela  rejeição  da  proposta  original,  dentre  outros 
argumentos por entender que a alteração pretendida contraria o Art. 147 do Estatuto 
Social.

Declaração de voto formalizada:
PROCESSO  CD-21/2004  -  Primeira  discussão  da  proposta  subscrita  por 
cinqüenta e nove Conselheiros, de alteração dos Arts. 53, 64, 70, 94, 95, 98 e  
99 do Estatuto Social, e de criação de Art. 148d, no mesmo Estatuto Social -  
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DECLARAÇÃO DE VOTO - Se acolhida a alteração do Artigo 59 do Novo Código 
Civil  Brasileiro  a  situação  do  Estatuto  Social  estará  irregular.  Qualquer  
modificação não aumenta o grau de regularidade. -  Sala das Sessões, 28 de 
março de 2005. a) Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-02/2005  –  Proposta  de  Resolução 
formulada pela Mesa do Conselho,  visando à  adoção do sistema 
eletrônico nas eleições do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 
e dos Membros do Conselho Fiscal para o biênio 2005/2007.

Presidente – Esclareceu tratar-se de uma proposição da Mesa, pretendendo que o 
Conselho  baixasse  uma  resolução  autorizando  a  informatização  das  eleições  da 
Diretoria e do Conselho Fiscal para aplicação imediata na reunião de 25 de abril. 
Porque  a  legislação  interna  do  Clube  ainda  não  prevê  a  eleição  eletrônica  no 
Conselho; somente na Assembléia Geral.  Aduziu que as eleições no Conselho já 
vêm  sendo  modernizadas,  até  por  medida  de  economia  e  praticidade,  com  a 
utilização  de  cédulas  únicas,  sem  que  tenham  sido  alteradas  as  disposições 
regimentais,  que  prevêem  cédulas  individuais.  O  software  está  pronto  para  ser 
implantado,  basta  o  Conselho  autorizar.  A  Diretoria  assumiu  a  despesa  com  o 
desenvolvimento do software,  que foi  feito  pelo  Departamento de Tecnologia em 
conjunto  com  a  empresa  que  desenvolveu  o  software  para  a  eleição  dos 
Conselheiros. O fato de o Conselho, do alto de sua soberania, autorizar esse tipo de 
votação  e  apuração,  não significa  que  estamos  fazendo alteração estatutária  ou 
regimental  sem  observar  os  devidos  trâmites.  As  alterações  necessárias  serão 
elaboradas  por  uma  comissão  especial  a  ser  nomeada  pela  Presidência, 
independentemente de ser ou não concedida a autorização ora solicitada. Lembrou 
que o Conselho já baixou duas resoluções e nenhuma delas feriu o Estatuto: uma, 
para suprir a lacuna relativa à Suplência, a outra, apenas para corrigir omissão de 
Comissão de Redação quando da criação da Terceira Secretaria, pois faltou alterar 
alguns dispositivos e o  Conselho resolveu a questão, adaptando o Regimento e o 
Estatuto. Se aprovada a resolução proposta, utilizaremos meios eletrônicos para a 
próxima  eleição  do  Presidente  da  Diretoria,  idêntico  àquele  utilizado  na  última 
Assembléia Geral.  O eleitor receberá uma senha, se dirige ao microcomputador - 
serão 10 equipamentos  no  palco  e  um embaixo,  para  quem tiver  dificuldade  de 
locomoção; acessa o sistema digitando a senha, aparece o nome dos candidatos, ele 
vota,  confirma,  ou  anula.  Pelo  cálculo  que  fizemos,  com os  duzentos  e  poucos 
Conselheiros que normalmente  comparecem,  a eleição deverá demorar  cerca de 
meia  hora.  O  mesmo  tempo  está  previsto  para  a  apuração,  porque  será 
acompanhada  pela  Comissão  de  Apuração  e  pelos  fiscais  designados,  haverá  a 
impressão e assinatura dos relatórios, e demora um pouco para ficar tudo pronto. 
Informou que estava presente a Gerente de Tecnologia, Yara Mansur, indicada pela 

10



Presidência  da  Diretoria  para  prestar  os  esclarecimentos  que  se  fizessem 
necessários, inclusive projetar uma sinopse do método.

José Edmur Vianna Coutinho – Defendeu que a proposta ampliava em demasia o 
conceito de caso omisso, pois nos dispositivos citados não se encontra omissão ou 
necessidade de interpretação, pela clareza absoluta de suas redações. Em que pese 
o intuito salutar de atribuir aos trabalhos eleitorais o dinamismo e o modernismo já 
incluídos no Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, essa inclusão 
se  deu  mediante  a  obediência  dos  dispositivos  estatutários  e  regimentais  e  não 
mediante  a  utilização  do  Art.  76,  XXI.  A  “soberania  do  Conselho  Deliberativo” 
mencionada no parágrafo único do Art. 76 pode desembocar numa desobediência ao 
inciso XI do mesmo artigo, que dá expressamente ao Conselho a competência para 
deliberar sobre projetos de Regimentos Internos e respectivas reformas. Enfatizou 
que Art. 84, II do Regimento do Conselho relaciona quem poderá propor a criação ou 
alteração  de  Regimentos,  acrescentando  no  Art.  85  que  a  proposta  será 
encaminhada  aos  Conselheiros  e  a  eles  concedido  o  prazo  de  20  dias  para 
apresentar  emendas.  A  proposta,  após  receber  os  pareceres  das  Comissões 
Permanentes competentes, será submetida a duas discussões, a segunda só para 
redação, Art. 60, II.  Elogiável a intenção da Mesa, mas não se pode, mediante o 
alargamento exagerado da interpretação de um dispositivo genérico como é o inciso 
XXI do Art. 76, em pouco tempo tornar-se a sua utilização uma norma, em tudo e por 
tudo derrogatória de preceitos estatutários e regimentais, que se tornarão letra morta, 
os quais, de seu lado, existem exatamente para que as decisões dos Conselheiros 
estejam sempre o melhor amparadas possível. Entendeu que a proposta não poderia 
ser acolhida, não pelas razões editadas, mas porque não se pode fugir do que diz o 
Estatuto e o Regimento. O inciso XXI é uma arma de dois gumes, porque permite 
que isso passe a ser utilizado a qualquer momento, para se estar alterando Estatuto, 
regimentos, etc;  é uma norma de exceção que não pode derrogar as normas do 
Estatuto e do Regimento. Assim, propôs a rejeição da proposta. 

Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a discussão 
e passou à votação da matéria. A despeito do entendimento do Conselheiro  José 
Edmur Vianna Coutinho, de que o dispositivo em que se baseou a proposta, que 
realmente é de exceção, se proliferaria, esclareceu que isso não ocorrerá, porque 
compete  ao  Conselho resolver,  não à  Diretoria,  nem à  Mesa.  E  a  Mesa  estava 
solicitando autorização para usar o mesmo software da eleição para o Conselho, 
para  que  a  eleição da  Diretoria  fique  mais  moderna,  mais  rápida  e  com menos 
possibilidades de fraudes. Submeteu a matéria ao plenário.
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Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o plenário resolveu autorizar 
a  utilização  de  método  eletrônico,  para  a  votação  e  apuração  nas  eleições  do 
Presidente e do Vice-Presidente da Diretoria e dos Membros do Conselho Fiscal, 
para  o  biênio  2005/2007,  a  ser  realizada  em  Reunião  Ordinária  do  Conselho 
Deliberativo  prevista  para  o  dia  25  de  abril  de  2005;  adaptar  dispositivos  do 
Regimento das Eleições Realizadas no Conselho Deliberativo, especificamente para 
o pleito de 25 de abril de 2005, notadamente o §2º do Art. 15; Art. 17; parágrafo 
único  do  Art.  19;  Art.  20  e  seu parágrafo  único;  Art.  23  e  seu  parágrafo  único; 
parágrafo único do Art.  29, dentro dos critérios e procedimentos estabelecidos na 
Resolução 07/2005.

Item 4 - Várias.
Severiano Atanes Neto – Agradeceu aos Conselheiros e companheiros de Diretoria 
pelo apoio que recebeu nos dois anos em que esteve à frente da Diretoria de Higiene 
e Saúde, em especial ao Dr. Wagner Castropil, Ortopedista, especialista em joelhos 
e ombros, que foi o maior responsável pela implantação da Fisioterapia, do RPG. 
Estendeu  o  agradecimento  aos  Diretores  Adjuntos  Friedrich  Theodor  Simon  (de 
Higiene  e  Saúde),  João  Gilberto  Pacces  (Setor  de  Higiene  Bucal),  Sérgio  Veiga 
(Sauna)  e  Mário  Marrese  (Higiene  e  Saúde),  pormenorizando  as  melhorias  que 
resultaram em repetidos votos de louvor e manifestações de apoio à sua Diretoria. 
Comunicou que está se afastando da  Diretoria de Higiene e Saúde, pois resolveu 
participar do sistema eleitoral do Clube e se propôs a disputar da prévia dentro da 
Chapa Mobilização Pinheirense. Comentou que colocou seu cargo à disposição e se 
prontificou a colaborar com a Presidência da Diretoria nesse momento de transição e 
auxiliando o novo Diretor, tendo recebido uma correspondência do Presidente, que o 
deixou em princípio aborrecido, aceitando o seu pedido de demissão. Entretanto, 
imaginava  que  colocar  o  cargo  à  disposição  não  era  bem  uma  demissão;  sua 
intenção foi dar uma alternativa, que achava a mais adequada, e o Presidente, talvez 
dentro desse contexto eleitoral e a situação que poderia ser criada, de um Diretor se 
candidatar à Presidência contra o Presidente, talvez tenha entendido que a melhor 
forma  era  dar  uma  solução,  e  essa  solução  o  aborreceu.  Contou  que  tornou  a 
escrever uma carta e recebeu hoje uma nova correspondência do Presidente, dando 
eventualmente esse entendimento. Salientou que deixava a Diretoria satisfeito, pois 
procurou simplesmente se doar ao Clube e acredita tê-lo feito da melhor maneira. 
Informou que, escutando amigos e revendo a situação, resolveu desistir de participar 
da prévia da Chapa, entre outros aspectos por reconhecer que isso no momento não 
o permitiria continuar com qualquer função e eventualmente pleitear no futuro uma 
nova posição política ou uma nova colaboração.
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- Durante o discurso do orador, assume a Presidência o Vice-Presidente Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia, em seguida reassume o Presidente Paulo Cesar de 
Arruda Castanho.

Claudio  Damasceno  Junior –  Disse  que  vem  acompanhando  o  Conselheiro 
Severiano Atanes Neto, especialmente nesses últimos dias, podendo testemunhar a 
emoção e a pressão com que ele conviveu. E, a seu pedido, apresentou alguns 
princípios que o Conselheiro Atanes entende importantes para quem vier administrar 
o  Clube.  Elogiando  o  caráter  do  Conselheiro  Atanes,  ponderou  muitas  vezes  a 
sucessão política se reveste de um conteúdo muito pessoal, mas sua integridade 
afasta a hipótese de qualquer pretensão que não seja colaborar. No mesmo sentido, 
mencionou outros colaboradores, ex-Presidentes, sua mãe, a Conselheira Anamaria 
Andrade Dasmasceno, Rubens Catelli, com quem conviveu durante os trabalhos da 
Comissão de Estudos do Estacionamento;  Fernando Silva  Rorhs,  José Maria  de 
Almeida  Prado  Netto,  Ralph  Jordan,  Adriano  Amaral  Resende,  da  Comissão 
Financeira; pessoas que lhe propiciaram um aprendizado e de satisfação na doação 
de sua modesta competência ao Clube. Observou que às vezes passamos por cima 
de  pessoas  que  não  querem  mais  do  que  colaborar,  emprestando  o  seu 
entendimento do que é melhor para o Clube. E pensar diferente não é ofensa, só 
enriquece a nossa visão de futuro. Enalteceu a conduta e a atuação de alguns jovens 
com os  quais  conviveu  debatendo  idéias,  que  no  dia  a  dia  demonstraram uma 
direção, um alento para quem vai cuidar do Clube no futuro, como o Conselheiro 
Célio Cássio dos Santos, Roberto Cappellano, da Esgrima, Luiz Eduardo do Amaral 
Cardia, Vice-Presidente do Conselho, Arnaldo Luiz de Queiroz, Diretor de Esportes, 
Alexandre  Perrone  Lomônaco,  Presidente  da  Comissão  de  Esportes,  Renato 
Lazzarini.  Enfatizou que a missão do Clube não é só formar atletas, mas formar 
pessoas. Acrescentou que tinha convicção de que o Clube forma gente quando uma 
pessoa como Severiano Atanes Neto exerce um poder que poucos têm coragem de 
exercer, que é o de dizer não. Detalhando cada item, relacionou seis princípios que o 
Conselheiro Atanes pediu-lhe que apresentasse, idéias para o futuro para quem vier 
dirigir o Clube: 1) estudar a diminuição de custos para desonerar o associado; 2) 
criar  mecanismos  alternativos  de  receitas  para  desonerar  o  associado  e  para 
subsidiar  as  atividades  esportivas;  3)  o  Orçamento  programa anual,  que  é  uma 
modalidade moderna de elaboração de programas e que contasse também com a 
participação das Comissões Permanentes na respectiva proposta ao longo de sua 
elaboração, de modo que a peça final do orçamento fosse uma peça discutida e 
debatida;  4)  avaliar  os  resultados  da  Diretoria  sempre  subordinada  à  execução 
orçamentária de um lado e nos indicadores de desempenho do outro; 5) modernizar 
os meios de compras, a contratação de bens e serviços visando sempre a uma maior 
transparência,  rapidez,  eficiência,  implantando  um  sistema  denominado  pregão 
eletrônico, que tem apresentado resultados positivos, tanto no setor público como no 
privado; 6) oferecer para os associados algo mais. Mais do que eles têm nos seus 
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prédios hoje, que são verdadeiras academias. Mais do que eles têm nas academias 
do lado de suas casas. enfim, oferecer aos sócios, ao avô, ao pai, ao filho, ao neto 
alguma coisa  que  aqui  no  Clube  podemos oferecer  que  lá  fora  nós  não  temos. 
Finalizando, disse que quando disse que não queria mais Presidente da Comissão 
Financeira, e aceitou permanecer na Vice a convite dos Presidentes Paulo Castanho 
e Antonio Rudge, foi para demonstrar que nem tudo o que move as pessoas são 
cargos, ou dinheiro. Às vezes são movidas por princípio, por ideal. Tem gente que 
tem vocação para ganhar dinheiro; outros, para namorar; tem gente que tem vocação 
para se um bom político; há os que têm vocação para defender idéias. Afirmou que 
defende idéias e princípios. Falou do seu orgulho em ter defendido o compromisso 
que assumiu com seu grupo, de apoiar a Mobilização, resultando numa candidatura 
e  numa gestão  vitoriosa  da  qual  participou,  do  Presidente  Antonio  de  Alcântara 
Machado Rudge, entendendo que o Clube está melhor hoje. Ressaltou que esse 
compromisso se esgotou e se sente muito à vontade para dizer que continua atento 
aos princípios que defendeu e continuará defendendo, ajudando o Clube e a quem 
puder pedir e sentindo muito orgulho pela coragem do Conselheiro Atanes em vir à 
tribuna fazer o seu depoimento e sair da prévia da Chapa, quando se sabe a pressão 
que sofreu. 

Paulo Cesar de Arruda Castanho (matéria enviada por escrito, para inserção no 
item Várias) –  “Assunto:  Reivindicações de associados.  Senhor Presidente: Não 
deve estanhar,  V. Sa, que eu me manifeste no item Várias,  pois sabe que como 
Conselheiro, tenho o dever, a obrigação de levar ao conhecimento da Administração 
os anseios, sugestões e reclamações dos associados. O Conselho é um canal aberto 
entre os associados e a administração e, por isso, temos recebido várias cartas, e-
mails e, verbalmente, sugestões e reclamações dos associados, algumas delas que 
parecem de somenos, mas nem por isso menos importantes, pois a razão de ser do 
Clube é o associado e devemos considerar todas as suas sugestões e reclamações, 
atendendo-as,  desde  que  pertinentes  e  possíveis.  Assim,  novamente  venho  me 
manifestar,  por  escrito,  no  item  Várias,  atendendo  reclamações  de  associados. 
Vários  associados  reclamaram,  veementemente,  sobre  o  Beirute  de  filé  mignon. 
Estranhei  a  veemência,  que poderemos  chamar  de  revolta,  quanto  ao  fato  e  fui 
conferir. Pedi um Beirute de Filé Mignon e, embora o sanduíche tivesse aparência de 
ser muito saboroso, com o queijo no ponto e a verdura fresca, constatei que a carne 
que o compõe era, exatamente, do tamanho do pão, muito fina e, extremamente, 
dura.   Por óbvio devolvi o sanduíche e me neguei a pagar R$ 11,50 (onze reais e 
cinqüenta centavos) por um sanduíche de “filé mignon” que, obviamente não era de 
filé mignon, entendendo a revolta dos associados, pois não se pode pagar o preço 
equivalente a mais de meio quilo de filé mignon e receber uma carne mais dura que 
um coxão duro. Reclamei ao garçom e pedi para falar com o encarregado que, após 
minha insistência, acabou me mostrando o produto usado que tinha uma etiqueta 

14



“payard para beirute”.    Achei o produto muito interessante, e louvo a administração 
que procura inovar e facilitar o trabalho dos funcionários, entretanto, devem exigir 
produto  de  qualidade,  para  bem  servir  o  associado  que,  repito,  é  a  razão  da 
existência do Clube e, principalmente, se constar no cardápio que é filé mignon, que 
seja servido filé mignon, para que o associado não se sinta enganado. Reclamaram, 
outrossim, que o presunto que compõe os sanduíches está sendo servido muito duro 
e é de baixa qualidade. Não conferi, mas transmito a reclamação para a apreciação 
de V.Sa.”.

Encerramento da Reunião
Presidente – Comunicou que naquela noite havia recebido respostas da Diretoria a 
manifestações dos Conselheiros Luiz Matarazzo Silva, Arnaldo Couto de Magalhães 
Ferraz e Antonio Moreno Neto, cujos originais estavam à disposição para consulta 
com  a  Secretaria.  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 22h15.

* * *

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 522ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 18 de abril de 2005.

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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