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ATA RESUMIDA DA 609ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2012. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta de julho do ano dois mil e doze, em segunda convocação, às vinte horas 
e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e nove 
Conselheiros. 

 
 

2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur  
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Determinou, em seguida, a execução 
do Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso associado Francisco 
Roberto Pignatari), que foi cantado pelo Coral do Clube.  
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
Presidente – Estando no aguardo da chegada do atleta que seria homenageado, 
inverteu a ordem do expediente. 

 
 
4) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Inicialmente, prestou homenagem póstuma ao ex-Conselheiro Paulo 
Roberto Chaves de Lara, tendo o Plenário observado um minuto de silêncio e 
consignado voto de pesar pelo seu falecimento.  
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5) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Conselheiros 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro o Associado José Renato de 
Andrade Martinez, eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 12/05/2012, para 
mandato de 6 anos, até 2018, bem como os Suplentes convocados para a reunião, 
no Grupo A, Cármen Silvia Rocha Cabello Campos, e, no Grupo B: Analice Cajueiro 
Fernandes e Manoel Shapazian Junior, todos da Chapa Pinheiros Sempre. 
 
 
Entrega solene do Diploma de Atleta-Benemérito concedido pelo 
Conselho Deliberativo em sua 608ª Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 25 de junho de 2012, a André Luiz Pessanha Cordeiro, da Seção de 
Polo Aquático. 
 

O Presidente convidou o Conselheiro Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, 
Presidente em exercício da Diretoria, para subir no palco para acompanhar a 
entrega do título. 
 
O Presidente saudou o Atleta André, destacando a importância da benemerência 
de um atleta para o Clube. 
 
O Conselheiro Paulo Kesselring Carotini, Atleta Benemérito do Clube, manifestou-
se em nome de seu irmão, o Conselheiro Ivo Kesselring Carotini, Presidente da 
Comissão de Esportes, que não pode comparecer em razão de compromisso 
inesperado, fazendo uma saudação especial ao homenageado, falando de sua 
conduta pessoal e parabenizando-o pelos títulos conquistados. 
Finalmente, o Presidente José Manssur entregou o Diploma de Atleta Benemérito a 
André Luiz Pessanha Cordeiro, da Seção de Polo Aquático, dando por encerrada a 
solenidade. 
 
 

6) CONTINUAÇÃO DO EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Inicialmente, prestou homenagem póstuma ao ex-Conselheiro Paulo 
Roberto Chaves de Lara, tendo o Plenário observado um minuto de silêncio e 
consignado voto de pesar pelo seu falecimento. Prosseguindo, submeteu ao 
Conselho, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: votos de pesar: 1) de 
iniciativa da Mesa do Conselho, pelo falecimento da associada Maria Aparecida 
Passalacqua Godoy, viúva do ex-Conselheiro Paulo Rui de Godoy e mãe da ex-
Conselheira Anna Lourdes Passalacqua Frota de Godoy; 2) de autoria do 
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Conselheiro Ricardo Espírito Santo, pelo falecimento da Sra. Maria Conceição 
Encarnação Ferreira Leite, mãe da Sra. Maria Beatriz Leite Parsekian, esposa do 
ex-Conselheiro Leon Antonio Parsekian (Levon) e mãe do Associado Moacyr 
Ferreira Leite; 3) formuladas pela Mesa do Conselho: a) pelo falecimento da 
associada Odette Pastore Malato, mãe do Conselheiro Eduardo Luiz Malato; b) pelo 
falecimento da associada Dulce Cordeiro Fernandes, cunhada da Conselheira Anna 
Rocha Lima Nacarato, irmã do falecido ex-Conselheiro, Dr. Rubens de Toledo 
Nacarato. 
 
Primeiro Secretário – Leu carta recebida da Diretoria informando a exoneração 
de Conselheiros dos respectivos cargos diretivos, tendo sido os mesmos 
reintegrados ao Conselho; e, que, em razão das alterações havidas, ficou assim 
constituída: Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Presidente, Arnaldo Couto de 
Magalhães Ferraz – Vice-Presidente, Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – 
Diretor Administrativo e Assessor de Planejamento e Tecnologia, Ademir Pereira – 
Diretor de Restaurantes e Lanchonetes, João Fernando Rossi – Diretor de Esportes 
Coletivos, Marcelo La Terza Santos – Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais, 
Maria Helena Cruz McCardell – Diretora Cultural e Social, Roberto Gasparini - 
Diretor Financeiro, Ronaldo de Miranda Amaral – Diretor de Patrimônio, Waldir 
Lachowski – Diretor de Comunicação Institucional e Bruno Minioli – Diretor de 
Jovens. Comunicou, ainda, que se encontra à disposição dos Conselheiros, na 
Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de junho de 2012.  
 
Presidente – Deu conhecimento da Resolução Conjunta nº 01/2012, emitida 
naquela data pelas Presidências do Conselho e da Diretoria, constituindo Comissão 
Especial Suprapartidária, com objetivo de, no prazo de 30 dias, promover estudos 
e apresentar propostas, indicando fontes alternativas de rendas destinadas a 
integrar o Orçamento de Investimento, observadas estritamente as disposições 
contidas nos artigos 151 e 152 do Regulamento Geral e os artigos 40 e 41 do 
Regimento Interno da Diretoria, tendo sido nomeados para compor referida 
Comissão os Conselheiros Arlindo Virgílio Machado Moura (Presidente), Antonio 
Augusto Brant de Carvalho, João Paulo Rossi, Roberto Gasparini, Luiz Guilherme 
Laraya Kawall e Fernando Silva Rohrs (Membros). Em seguida, leu a Resolução da 
Presidência do Conselho nº 01/2012, também publicada naquele dia, criando o 
Colégio de Presidentes, composto pelos associados, Conselheiros Efetivos que 
tenham exercido mandato completo de Presidente da Diretoria ou de Presidente do 
Conselho Deliberativo, ao qual competirá opinar, mediante solicitação escrita da 
Presidência da Diretoria ou da Presidência do Conselho Deliberativo, sobre as 
questões de alta relevância do Clube. Prosseguindo, submeteu ao Plenário e foram 
aprovadas as seguintes propostas: votos de louvor: 1) de autoria do Conselheiro 
Célio Cássio dos Santos, ao Sport Club Corinthians Paulista, pela conquista da Copa 
Santander Libertadores, qualificando-o a representar o Brasil e América do Sul no 
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Mundial de Clubes FIFA, em dezembro próximo; 2) de iniciativa da Conselheira 
Wilma de Almeida Gonçalves, ao Conselheiro Pedro Del Negro Tayer, que, 
integrando a Seleção Brasileira, disputará o Campeonato Pan-americano Junior de 
Polo Aquático, no Canadá, no mês de agosto; 3) formulada pelo Conselheiro 
Glberto De Luccia, ao associado Renato Zuccari, eleito Vice-Presidente da 
Federação Paulista de Tênis.  
 
Marcelo Giordano Beyruth – Discorrendo sobre as competições, propôs voto de 
louvor aos atletas do Futebol Menor entre 11 e 17 anos que participaram de 
recentes competições nos Estados Unidos, a USA CUP (Mineápolis/Minnesota/EUA) 
e ESPN Disney CUP (Copa Disney - que completou 10 anos em 2012, sendo que o 
Pinheiros compete desde a primeira edição e é tetra campeão), a saber: equipe 
Sub-11 - Campeã em Minneapolis pela terceira vez; Campeão no Sub-13; 2º lugar 
no Sub-12 Copa Disney Série Prata;Sub-11, equipe azul 3º lugar na Copa Disney; 
Sub-11, equipe azul 3º lugar em Minneapolis; Sub-13, 3º lugar na Copa de 
Minneapolis. Estendeu o voto para Maurício Murias Machado, Gerente de Futebol; 
Carlos Alberto Dias Pereira, Coordenador do Futebol Menor; Rony Risério 
Marcondes Machado, Professor, Victor Hugo de Mattia, Professor, Nivaldo da Silva 
Santos e Aparecido Carlos Batista, Assessores, e para o casal Claudia e Francisco 
Vassellucci, que foram como chefes de delegação e apoiando os professores e 
pais. Registrou a dedicação, profissionalismo, competência e o papel que essas 
pessoas exercem no desenvolvimento dos filhos de associados que participam do 
Futebol Menor. Votos aprovados. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Na condição de Presidente da Comissão 
de Obras, convidou os Conselheiros para uma visita à obra do novo 
Estacionamento organizada em parceria com a Diretoria de Patrimônio, no próximo 
sábado, às 11h00. (O Conselheiro André Franco Montoro Filho interveio, 
imaginando que o orador estava abordando aquele tipo de matéria no item “A Voz 
do Conselheiro”, mas o Presidente esclareceu tratar-se do Expediente. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Propôs voto de congratulações com o 
Presidente José Manssur, pela entrevista concedida ao Dr. Ruy Altenfelder, no 
programa Diálogo Nacional, levada ao ar no último dia 11, na qualidade de 
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. 
 
Presidente – Agradecendo ao orador pela menção, disse-se honrado em presidir 
o Conselho do maior Clube da América, fundado por heróicos homens de 
descendência alemã.  
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Severiano Atanes Neto – Associou-se ao voto de pesar consignado pelo 
falecimento do ex-Conselheiro Paulo Roberto Chaves de Lara, prestando-lhe 
homenagem póstuma. 
 
 

7) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Cândido Padin Neto – A exemplo dos esclarecimentos que vêm sendo prestados 
pelo Presidente da Comissão de Obras, Ricardo Alberto Carneiro La Terza, com 
relação à obra do Estacionamento, solicitou que a Diretoria forneça detalhes sobre 
a regularização da atividade de Personal Trainer, informando qual o tipo de 
contrato que rege essa relação entre o Clube e esses associados, quem é o 
responsável, critério de escolha dos profissionais, qualificação necessária e como 
proceder para atuar como tal, e outros quesitos que comprometeu-se a enviar ao 
Sr. Presidente. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – Tendo em vista a 
regulamentação da atividade de Personal Trainer na Seção de Fitness, baseada no 
princípio de isonomia, solicitou que ela seja estendida aos usuários das piscinas, 
devido ao grande número de associados à procura desse serviço. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Peter Alfredo Burmester –  Devido ao movimento de praticantes de skate em 
diversas dependências do Clube, fora das áreas onde devem se limitar, solicitou 
que seja dada uma instrução mais explícita aos responsáveis pela modalidade e à 
própria Segurança, a fim de evitar acidentes. Pleiteou, também, a substituição das 
poltronas do Teatro, há muito requisitada. Finalmente, a pedido de associados 
moradores da Rua Hans Nobiling e da Rua Tucumã junto à Rua Hans Nobiling, 
solicitou providências da Diretoria visando a amenizar o volume do som durante as 
atividades esportivas e eventos realizados no Clube, como a Festa Junina. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Formulou as seguintes reivindicações: 1) 
troca do revestimento superior e remarcação da Pista de Atletismo; 2) cobertura 
da piscina descoberta, com lona, para reduzir o consumo de energia para aquecê-
la pela manhã; 3) considerando que a legislação obriga que os associados 
apresentem atestado de condição física assinado por um médico, para poder 
praticar esporte, que seja firmado um convênio, ou divulgado com uma frequência 
maior se já houver, com alguma clínica nas cercanias do Clube que possa fazer a 
realização desse exame, evitando que os associados tenham que se locomover 
para médicos distantes, inclusive com a possibilidade de incorporar exames, como 
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o espirométrico e o ergométrico - com protocolos que possam ser feitos de acordo 
com quem pratica esporte, que é diferente do protocolo de quem não pratica – e, 
talvez, até de fototipagem de pele, conforme requerido pela Conselheira Silvia 
Schuster na última reunião. Aduziu que o mesmo médico poderia fazer uma 
orientação em relação ao uso do protetor solar. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Presidente – Dando por aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria, 
comentou que o Diretor Médico, Conselheiro Luis Fernando Imperatriz, estava 
presente e tinha ouvido atentamente a solicitação.  
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 608ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 25 de junho de 2012. 

André Franco Montoro Filho – Pediu correção do tempo do verbo (pretérito 
imperfeito para o futuro do pretérito) no seu pronunciamento na Ordem do Dia - 
fls. 8 da ata resumida, a saber: ao invés de “... que a Diretoria entendia que fosse 
obter, ...”, constar “... que a Diretoria entendia que iria obter, ...”; bem como 
solicitou a retificação de números que não conferiam com os que havia 
mencionado, tendo se comprometido com a Presidência a fazer essas correções de 
números com a Secretaria. Finalmente, que fosse excluída, na página 6, a seguinte 
parte do resumo: “E na composição do movimento dos Fundos de Investimentos, 
verifica-se que as aplicações financeiras que estavam naquele balanço, que gerou 
o que nesse documento aprovado pela Diretoria, significava o superávit de Custeio 
– no seu entender uma denominação equivocada. Mas esses dois estavam lá 
compondo, com mais os oito de investimento, que são receitas vitais e taxa.” 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Ponderou que o orador não 
poderia excluir que havia dito. 
 
André Franco Montoro Filho – Respondeu que não negava nada daquilo que 
havia falado, mas aquela frase não estampava o pensamento central e tinha 
ficado confusa. 
 
Presidente – Informou ao aparteante que a frase do resumo da ata poderia ser 
eliminada (exceto das notas taquigráficas). Acrescentou que a exclusão da frase 
não alterava a substância do pronunciamento. Informou que o Diretor Financeiro, 
Conselheiro Roberto Gasparini, solicitou correção em seu pronunciamento, na 
página 12/18, linha 23 da Ata, para que: “Onde lemos R$6.000,00/mês, leia-se 
R$100.000,00/mês”. Não havendo mais contestação, deu por aprovada a ata, com 
as retificações supra. 
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Item 3 - Apreciação do processo P.D. 10/11, referente ao Recurso 

Ordinário interposto por Associada, contra pena de suspensão 
por trinta (30) dias aplicada pela Diretoria (Reincluído em 
pauta na forma do disposto no inciso V, do artigo 38, do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo e em 
cumprimento da Resolução nº 04/2012). 

Presidente – Lembrou que na reunião anterior o Conselho aprovou pedido da 
Comissão Jurídica, de retirada do processo de pauta, para que, com a nova 
composição, pudesse reexaminar a matéria. O processo foi reanalisado pela 
Comissão, que verificou que a associada postulara, em 1º/12/2011, uma cópia de 
documento que assinara por ocasião de uma diligência empreendida pelo 
Ministério Federal do Trabalho e que não lhe foi franqueada. Ela solicitou, no 
termo de uma audiência, a Comissão Processante assim fez registrar, mas não se 
deliberou a respeito de lhe dar vista deste documento, ou, se não for dada esta 
vista, as razões do por quê. Assim, a Comissão propunha ao Conselho que o 
julgamento fosse convertido em diligência, para que, retornando os autos ao setor 
próprio da Diretoria, este documento fosse apresentado, dando-se vista à defesa, 
para que venha se manifestar a respeito, e, a partir daí, o processo tomaria seu 
fluxo normal, a fim de que a preterição desta formalidade não viesse se inquinar 
futuramente este processo de mácula insanável decorrente da não observância do 
devido processo legal, cujo princípio da ampla defesa poderia vir a ser 
questionado, retornando, ao depois, para novo exame da Comissão Jurídica. 
 
Deliberação: 

Submetida à votação, por unanimidade de votos o Plenário resolveu aprovar a 
proposta da Comissão Jurídica. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2011 - Primeira discussão e 

votação de proposta subscrita por cinquenta e um 
Conselheiros, de alteração do parágrafo 5º, do artigo 22, do 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite regular do processo. 
Entendeu necessário fazer algumas considerações, depois de alentados estudos 
que realizou sobre a matéria. Disse que a proposta pretendia definir que voto 
individual era a “fração de voto obtida por candidato em cada uma das cédulas em 
que foi votado.”, definição que malfere o Artigo 5º da Constituição Federal, que 
estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
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do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e, 
fundamentalmente o artigo 14 da mesma Lei, que dispõe: ”A soberania popular 
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei. Assim, malferindo o princípio universal da 
Igualdade da Disputa Eleitoral, dando valor diferente ao voto, a saber: O eleitor 
que votar apenas no candidato x, este seu voto será considerado um inteiro. 
Diante da proposta que, todavia, se este mesmo eleitor votar também, no 
candidato x e em mais um candidato, este candidato x terá, nesta cédula meio 
voto e, o outro, também. Ora, depreende-se da definição da Constituição Federal 
que o voto deve apresentar-se com valoração igual de peso e medida, e deve ter a 
mesma importância, sob pena de se subverter a vontade do eleitor pinheirense. 
Não pode haver um voto mais importante que outro. São princípios fundamentais 
em matéria de Direito Eleitoral a democracia partidária, o sufrágio universal e, 
sobretudo, o princípio da igualdade do voto, todos como reflexo do ideal 
republicano. Disse que em local algum, de várias legislações que analisou, 
encontrou a definição de voto individual como sendo fração de voto, porque é 
individual, não pode ser fracionado. Citou juristas estrangeiros e brasileiros, 
defendendo a unidade e a indivisibilidade do voto. Ponderou que o princípio da 
igualdade do valor do voto resume-se à máxima one man, one vote, que significa 
a cada eleitor um voto com igual valor. Na forma do Regimento Eleitoral vigente, 
em uma só cédula contendo votos a dez candidatos a Conselheiros, cada um 
destes dez recebeu um voto. Pela proposta, o voto individual que hoje vale um, 
passaria, a partir de seu compartilhamento, com outros, a ser fracionado, de 
acordo com o número de votados em uma mesma cédula. compartilhado seu voto 
com qualquer outro candidato. Perguntou se isso seria justo, legal ou 
constitucional. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (questão de ordem) – Ponderou que, 
em que pese a relevância que a matéria trazida pela Presidência pudesse ter, para 
defendê-la o Sr. Presidente deveria ocupar a tribuna, como um Conselheiro 
comum, mas estava fazendo um prejulgamento da proposta. Protestou, dizendo 
que depois que a Comissão Jurídica lavrou o seu parecer e não fez nenhuma 
observação sobre o mérito da proposta, quem pode fazer essas observações são 
os Conselheiros, como determina o Regimento Interno. Agora, o que não era 
possível, antes de se iniciar a discussão o Sr. Presidente achincalhar o mérito. 
 
Presidente – Negou que tivesse feito aquilo, informando que os Conselheiros 
teriam oportunidade de se manifestar. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Disse que a manifestação dos 
Conselheiros teria que ser em igualdade de situação e que o Sr. Presidente havia 
ultrapassado os limites do razoável. 
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Vicente Mandia – Observou que o termo achincalhar não é adequado para o 
nosso Plenário e que o Sr. Presidente estava ilustrando um processo, dando lições 
de como deveria ser direcionada a proposta do Conselheiro Bandeira. Estava 
havendo uma briga; queriam provar algo ao contrário e criar nanicos, o que não 
tem cabimento no Clube. Aqui temos que recriar ideologia, o que o Sr. Presidente 
estava fazendo com a maior propriedade. 
 
Presidente – Enfatizou que não é do seu feitio, nem profissionalmente e nem nos 
trabalhos do Conselho, fazer manifestações com adjetivação, acreditando que o 
orador tivesse falado aquilo sob emoção, devido a uma situação.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Respondeu que era a emoção da 
violação do Regimento Interno. 
 
Presidente – Observou que, no caso, não havia viés político; quando uma 
matéria resvala em preceitos constitucionais, ela precisa ser trazida aos 
Conselheiros. Como o Conselheiro João Benedicto ponderou que a Comissão 
Jurídica não tinha abordado aquele aspecto, respondeu que o parecer da Comissão 
Jurídica não vinculava à Presidência, e ela não ingressou no mérito da proposta, 
dizendo se somente que o processo estava em termos. A proposta resvalava em 
princípios constitucionais, em juízo primeiro de admissibilidade. Além disso, ele, 
Presidente, teve a oportunidade de verificar que muitos dos Conselheiros 
presentes não estavam entendendo o alcance da proposta, sendo que ela veio 
acompanhada de cinquenta assinaturas, foi distribuída para emendas e não houve 
uma emenda sequer. E ela poderá, se aprovada, modificar um processo eleitoral já 
em vigor. Com relação à questão de ordem, lembrou que em 1995, na gestão do 
Presidente Roberto Luiz Pinto e Silva, ocasião em que era Primeiro Secretário 
Eduardo Lobo Fonseca, quando da decisão de determinada matéria bastante 
debatida, o Conselho criou um Precedente - que o Regimento considera como 
norma escrita - estabelecendo que o Presidente do Conselho pode, isoladamente, 
ou em nome da Mesa, apresentar propostas ao Plenário. E era o que estava 
tentando fazer, mas que, em razão das intervenções e da ansiedade política dos 
Conselheiros, fora impedido. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Argumentou que compete ao Presidente 
submeter a questão de ordem ao Plenário, conforme prevê o Regimento Interno, 
em seu artigo 14, inciso XV. 
 
Presidente – Respondeu que submeteria a questão ao Plenário; não a decidiria. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Discordou da alegação de que o Presidente 
não poderia prestar esclarecimentos, uma vez que o artigo 14, XI do Regimento 
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Interno estabelece a competência do Presidente de submeter à discussão e à 
votação a matéria da Ordem do Dia, prestando esclarecimentos breves e objetivos 
sobre cada um de seus itens, e, o inciso XV, de resolver, a seu prudente arbítrio, 
as questões de ordem formuladas durante as reuniões podendo, também, 
submetê-las à deliberação do Conselho. 
 
Presidente – Durante a fala do orador, interveio, solicitando aos Conselheiros 
que o ouvissem democraticamente. Deixou claro que não tem compromisso com 
erro, portanto, não haveria problema se Conselheiros entendessem que a situação 
era como o Conselheiro João Benedicto colocou. Estava tentando trazer 
esclarecimentos aos Conselheiros, porque sentiu, e ainda não havia terminado, 
que grande parte deles ainda não estava totalmente familiarizada com a proposta. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Pediu que a questão de ordem fosse 
rejeitada, reiterando os fundamentos antes apresentados. 
 
Marcelo Favalli – Entendeu que o Sr. Presidente não estava prestando 
esclarecimentos, mas emitindo juízo de valor. Lembrou que o artigo 15 do 
Regimento do Conselho dispõe que para participar de qualquer discussão o 
Presidente deve passar a Presidência ao seu substituto; pediu ao Sr. Presidente 
que assim procedesse. 
 
Presidente – Reiterou que ouviria o Plenário. 
 
Cândido Padin Neto – Começou a abordar o mérito da proposta, mas o Sr. 
Presidente o interrompeu, pois ainda não era o momento. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Entendeu que o Sr. 
Presidente estava agindo dentro de sua competência, prestando os 
esclarecimentos necessários. E o Precedente mencionado o permitia apresentar 
uma proposta. Só que houve um açodamento no Plenário e tentaram interromper 
o seu pronunciamento. Pediu ao Sr. Presidente que completasse a exposição e 
submetesse sua proposta ao Conselho. 
 
Presidente – Explicou que houve por bem apresentar inicialmente algumas 
considerações, primeiro, por entender a abrangência constitucional da matéria. Em 
segundo lugar, embora o Precedente 01/95 permitisse que o Presidente do 
Conselho, isoladamente ou em nome da Mesa, apresentasse propostas ao Plenário, 
não se sentia à vontade em fazê-lo sem esclarecer o por que dela, pois os 
Conselheiros permaneceriam na mesma situação, mas fora interrompido no meio 
de sua exposição. Enfatizou que não é de seu feitio usar de quaisquer 
manifestações que mereçam a adjetivação que foi rotulada, mas devolvia esta 
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adjetivação, creditando-a ao momento de emoção, desculpando quem a fez, pelo 
sentimento que o movia naquele momento. Observou que poderia decidir 
monocraticamente a questão de ordem, mas a submeteria à Casa. Se os 
Conselheiros entendessem que deveria interromper sua explanação, iria avaliar se 
deveria ou não se inscrever, não pelo interesse de fazer uma exposição, mas pelos 
reais e superiores interesses do Clube. Lembrou que as alterações dos Regimentos 
Eleitorais sempre foram precedidos de amplos estudos e, posteriormente, 
apresentados ao Conselho o diagnóstico da Comissão. E era o que pretendia fazer 
no final: um diagnóstico de Comissão, com distribuição prévia para os 
Conselheiros, com audiências prévias, para que, depois, pudessem votar 
conscientemente. Disse que o que o fez refletir foi o fato de a proposta ter sido 
assinada por cinquenta Conselheiros; nenhum Conselheiro ter apresentado 
emenda; e, nas conversas que teve com vários - e isto servia como uma estatística 
– muitos não sabiam sequer o que seria votado hoje. Então, recolheu-se durante 
cerca de dez dias, para trazer esses subsídios aos Conselheiros. Anunciou o 
encaminhamento da questão de ordem à votação. 
 
Sergio Lazzarini (para encaminhar a votação) – Lamentou o açodamento de 
uma maioria, reconhecida, em impedir que um Conselheiro Bandeira fizesse uma 
proposta e a tivesse apreciada pelo Conselho. 
 
Presidente – Discordou, dizendo que aquela era uma ilação do orador, pois 
concederia a palavra ao Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira, mesmo não 
estando inscrito. 
 
Sergio Lazzarini – A propósito de o Conselheiro Alberto Fasanaro ter se referido 
a açodamento, disse que não haveria necessidade de tanto açodamento, 
principalmente por parte da Diretoria, que exonerou Diretores para desconvocar os 
Suplentes que estavam correndo o risco de votar contrariamente; nem do Sr. 
Presidente fazer um encaminhamento contrário de uma proposta, como nunca 
havia visto um Presidente da Mesa fazer. Disse que a Presidência havia feito 
cálculos, falado em números, citado o artigo 5º da Constituição, que fala da 
isonomia. Perguntou onde a isonomia teria sido ferida pelo Conselheiro Bandeira, 
que estava apresentando uma proposta de alteração do Regimento Eleitoral. O 
artigo 14 da Constituição diz que o voto é único, mas não era desta matemática ou 
desta aritmética que o Sr. Presidente estava fazendo. Entendeu que o Sr. 
Presidente é um grande conhecedor de lógica formal e sofismou. O voto é uno, 
mas é divisível. Como se explica que um associado pode votar em 110 pessoas de 
uma chapa e o resultado da chapa elege 30? Como se explica o voto proporcional 
contrariamente ao voto majoritário? Quando o voto é majoritário, os mais votados, 
um a um, são eleitos. Como explicar, na matemática do Sr. Presidente, que quem 
trabalha por chapa fechada, sem votar em nenhum candidato da concorrente, tem 
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tantos votos e só elege 27, 28. E sobram outras várias chapas, que alguém 
chamou de nanicas. Ora, nanicas são as expressões das minorias; isso é 
democracia. Nanicos representam as minorias, o perigo é a ditadura do poder. 
Como explicar, dentro do raciocínio do Sr. Presidente, que candidatos receberam 
400, 500 votos e ficaram Suplentes, quando outros tiveram 70 votos e foram 
eleitos? Que voto unificado é esse? Isso é voto proporcional. O que o Conselheiro 
Bandeira pretendia era um voto proporcional dentro das chapas e que permitisse 
ao eleitor a satisfação de votar em candidatos das outras chapas, acabando com a 
ditadura da chapa fechada, porque só serve a um grupo de poder. 
 
Presidente – Respondeu que não é do seu feitio fazer sofismas. Em segundo 
lugar, quando foi Presidente, por várias vezes orador também recebia Diretores, 
Conselheiros  que pediam licença do cargo e reassumiam suas funções 
imediatamente, e nunca dissera que isso era um açodamento. Os Poderes são 
independentes, embora harmônicos entre si. Se recebe um ofício comunicando que 
o Conselheiro reassumirá o cargo, age como o orador sempre fez longo de seus 
quatro anos no exercício da Presidência; nem comenta, apenas permite que ele 
reassuma as suas atribuições. Valeu-se de um precedente, para trazer 
esclarecimentos. Entretanto, parecia que eles incomodaram uma vertente política 
do Clube. Disse que não é estadista; o estadista pensa numa geração, os políticos 
pensam na próxima eleição. Entre o político e o estadista, fica com aquele que 
pensa numa geração e não o que pensa na próxima eleição. Submeteu ao Plenário 
a questão de ordem arguida pelo Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, 
que foi rejeitada por expressiva maioria. Continuou, então, sua explanação, 
entendo que houve rompimento do princípio da representatividade, da força 
partidária em prol do privilégio do voto único, do voto isolado, infringindo, assim, o 
princípio da igualdade, que consiste em não tratar desigualmente os iguais. Se 
aprovada a proposta, não mais se terá campanha de ideias partidárias, mas, sim, 
de movimentos isolados em busca do voto em um só candidato – corrida fratricida 
do pedido: vote apenas em mim, pois do contrário estará fracionando o seu voto, 
frustrando o principio de representação pluripartidária dentro do Conselho. Seria 
esse o anseio do associado? Conclui-se que a aprovação do fracionamento do voto 
individual, obtido pelo candidato em cada uma das cédulas em que foi votado, 
desrespeita a igualdade entre eleitores e a vontade manifestada de cada eleitor, 
destruindo, frontal e diretamente, o princípio da igualdade do valor do voto e 
ferindo, assim, princípios fundamentais dispostos nos artigos 5º e 14 da 
Constituição Federal. Além do aspecto da inconstitucionalidade, a pretensão traz 
enorme injustiça na contagem do voto conferido ao candidato, conforme antes 
demonstrado. Analogamente, trouxe à colação o disposto no parágrafo único do 
artigo 46 do Regimento do Conselho: “o recebimento de substitutivo ou emenda 
impertinente não implica na obrigatoriedade de sua aceitação, podendo o 
Presidente considerá-la como prejudicada antes de submetê-la a discussão ou a 



13/28 

 

votação.”  Todavia, embora pudesse decidir monocraticamente sobre a proposta, 
resolveu compartilhar a decisão com o Plenário. Apresentando como questão 
preliminar, com a natureza de prejudicial de mérito da proposta, a condição de 
inconstitucionalidade e de maltrato ao Regimento, que estabelece o voto 
individual, e que na proposta é definido como a fração de cada eleitor na cédula, 
propôs a retirada do processo da pauta da Reunião, a fim de que seja constituída 
uma Comissão Especial suprapartidária, com a finalidade de promover estudos e 
propor alteração de todo o sistema eleitoral de Conselheiros pela Assembleia Geral 
Ordinária, a que se refere o inciso I, do artigo 22, do Estatuto Social. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Disse que a sequência natural seria 
votar a proposta do Sr. Presidente. Entretanto, até por uma questão de 
solidariedade à pessoa, deveria ser ouvido o Conselheiro Bandeira, mas, depois, 
que fosse encerrada a discussão votada a proposta da Presidência. 
 
Presidente – Acolheu adendo sugerido pelo Conselheiro Efetivo Antonio de 
Alcântara Machado Rudge, por se tratar de matéria complexa, entendeu prudente 
estabelecer um prazo razoável para que a Comissão que viesse a ser criada 
trouxesse ao Conselho elementos substanciais, abrangendo a eleição como um 
todo. Até porque, alteração do Regimento Eleitoral permite só uma discussão, 
sendo a segunda só para apreciar a redação.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Endossou o aspecto da igualdade do voto 
abordado pelo Sr. Presidente, dizendo que sua intenção era justamente que os 
votos fossem iguais e a votação do Clube nasceu da necessidade de possibilitar a 
votação em mais de um candidato e uma votação proporcional. Ou seja, para o 
voto ser uno numa votação proporcional, ela não poderia admitir mais do que um 
voto. Então, a necessidade de introduzir a porcentagem na apuração dos votos 
vinha da necessidade de compatibilizar a votação em vários candidatos e a votação 
proporcional. Foi aceita e depois foi mal redigida, em que apareceu um voto 
unitário absolutamente sem sentido. A proposta tinha o objetivo de voltar à origem 
da proposta aprovada pelo Conselho, de sua autoria. O sentido sempre foi esse; 
jamais faria algo com uma fraude implícita, como ter duas contagens na mesma 
coisa. Se o voto das chapas é a soma dos votos percentuais dos candidatos, 
obviamente o voto dos candidatos é em percentual. Não se trata de uma 
mudança, mas da volta à proposta original, que foi mal redigida, tem que se dar 
como vantagem dela adequação do resultado da vontade dos eleitores. É preciso 
lembrar que o voto é uma propriedade do eleitor. O voto do candidato é uma 
decorrência. Traz também algumas vantagens paralelas a redação original que foi 
mal transcrita, permite a conferência, porque atualmente a soma dos votos dos 
candidatos não quer dizer nada. Aparece uma série de candidatos com uma série 
de números na frente. Depois, aparecem os votos da chapa que foram melhor 
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obtidos, haja visto que a composição da Casa agora é mais saudável para o Clube. 
De modo que, essa vantagem acessória já seria importante; de se poder conferir. 
O voto da chapa seria a soma dos votos dos candidatos, que parece o óbvio, mas 
não está sendo aceito não sei por quê. Outra coisa também que é muito 
importante destacar: evita a criação de casta de eleitores, porque os eleitores 
atualmente são divididos em grupos. Outro dia algum dos próceres do seu lado aí 
me chamou de eterno Suplente. Me agrada o nome, porque atualmente, quer 
dizer, você tem casta de eleitores, você tem os eleitos em que um grupo qualquer 
de poder deposita os votos dele multiplicado pela contagem esdrúxula que é 
utilizada, e o voto dos inocentes úteis, que são os que fornecem a massa de votos 
para a chapa ter candidatos eleitos. Não me parece justo, não me parece sequer 
moral esse sistema. E toda vez que falo em justiça me refiro não a um amontoado 
de leis, mas no sentido de dicionário: a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Exemplificando, disse que o orador pretendia 
valorizar o voto individual na pessoa, o que é bom e válido, mas que, no sistema 
do Clube, pode produzir graves distorções. Devemos, então, acabar com todas 
essas chapas, assim cada um vota no Conselheiro e acaba-se com a briga 
partidária dentro do Clube, que só traz inimizade. A proposta trazida à baila serviu 
para uma discussão ampla, que se pode melhorar a votação. Concordando com a 
criação da Comissão para estudar a matéria e apresentar algo de bom para o 
Clube, sugeriu que o Conselheiro Bandeira dela participasse. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Com relação à observação feita, disse que era 
totalmente improcedente. Aduziu que o sistema atual é incoerente, inconsequente, 
não vendo como possa ser melhorado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Em não tendo orador sido eleito 
na última eleição, perguntou se sua proposta não o favoreceria com um mandato 
de seis anos. (O Conselheiro mencionou determinado termo, dentro do contexto 
de sua fala, que de imediato o Sr. Presidente determinou fosse cancelado da 
taquigrafia). 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Pediu que a manifestação do aparteante 
fosse desconsiderada pela taquigrafia. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Disse que isso era desnecessário, pois não o 
constrangia. 
 
Presidente – Observou que a manifestação do aparteante o constrangia. Pedindo 
desculpas aos inscritos, lembrou que o Conselheiro Bandeira não estava inscrito, 
mas foi convidado a se manifestar pelo respeito que nutre por todos. Tendo em 
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vista os debates, reiterou a importância de uma Comissão para, dentro de um 
prazo preestabelecido, como sugerir o Presidente Antonio Rudge, estudar a 
reforma do sistema eleitoral, que apresenta algumas deficiências. E não o 
Conselho votar de forma apressada uma proposta que, embora acompanhada de 
mais cinquenta assinaturas, sequer mereceu uma só emenda de Conselheiro e 
vários não estavam entendendo seu alcance. Disse esperar ter sido interpretado, 
agora de forma diferente, nada obstante às objeções que se fizeram, que o 
deixaram um pouco magoado. 
 
Ivanilce Simeão Cappellano (aparte) – Lembrou que na gestão do Presidente 
Sergio Lazzarini, quando o Conselheiro Bandeira era Conselheiro com mandato de 
seis anos, houve o entendimento da Presidência que seria necessário mudar o 
sistema eleitoral, pois não era justo que uma chapa inteira votasse e as outras não 
tivessem chance nenhuma. E, embora tenha sido questionado por que mudar, já 
que detinha o poder, o Presidente Sergio Lazzarini, democrata, respondeu que o 
que importava era o Pinheiros no futuro. Na época, o Conselheiro Bandeira se 
prontificou a estudar uma nova sistemática de votação. Entretanto, o trabalho foi 
apresentado, foi aprovado, mas resultou em uma redação distorcida daquilo que 
se pretendeu. Dirigiu-se ao Conselheiro La Terza, em desagravo ao Conselheiro 
Bandeira, entendendo injusto o tratamento dado a uma pessoa tão inteligente. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Respondeu que não se importava e que estava 
com a resposta atrasada. O Conselheiro La Terza havia dito que ele, orador, 
eventualmente seria melhor classificado pelo meu modo, que acho justo. Isso não 
o constrangia. Procurava a verdade e a justiça, no sentido de dar a cada um o que 
lhe pertence. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Entendeu que a proposta feita pelo Sr. 
Presidente, apoiada pelo ex-Presidente Antonio Rudge, bastante ponderada, que 
leva em consideração o futuro do Esporte Clube Pinheiros, das gerações futuras, 
deveria ser colocada em votação, porque estava-se abrindo a discussão do mérito, 
o que não era oportuno. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Não aceitou a afirmação implícita de que sua 
proposta não almejava o futuro do Pinheiros. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Ponderou que se a ideia era estudar o 
assunto mais a fundo, como ele merece e como tinha sido levantado por vários 
Conselheiros, então que se votasse a proposta do Sr. Presidente, e, se aprovada, 
seria criada a Comissão Suprapartidária para analisar uma possível alteração no 
Regimento Eleitoral. Se fosse para todos se manifestarem sobre o mérito, que se 
votasse a proposta do Conselheiro Bandeira. 
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Presidente – Disse que submeteria sua proposta ao Plenário. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Consignou que não admitia uma 
ilação que tinha sido feita ao Conselheiro Bandeira, de que ele poderia 
eventualmente se beneficiar da proposta que formulou.  
 
Presidente – Respondeu que já havia determinado a retirada daquela 
manifestação. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Aprovando a posição do Sr. Presidente, 
observou em 1998 foi eleito por seis anos, juntamente com o Conselheiro 
Bandeira, que não era Suplente. Mencionando respeitados Conselheiros, eleitos 
com boa votação, que já tinham ostentado essa condição, defendeu que ser 
Suplente não é nenhum demérito. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Enfatizou que o que havia sido dito em 
Plenário era fruto de uma emoção muito grande, da mesma forma que o 
Conselheiro João Benedicto, que não é afeito a isso, havia se dirigido ao Sr. 
Presidente e não houve nenhuma repulsa por parte dos Conselheiro. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Disse que o Sr. Presidente deveria 
encaminhar sua proposta à votação, com prioridade, entendendo essencial que o 
Conselheiro Bandeira integrasse a Comissão, já que vem estudando o problema. 
 
Presidente – Concordando, deixou claro que não tinha nenhum interesse na 
matéria. Mas, havia consultado Conselheiros e alguns estavam com dificuldades de 
entendimento. Entretanto, em respeito ao Conselheiro Bandeira, houve por bem 
mostrar que havia a necessidade de alguns ajustes na sua proposta. A ideia era 
criar uma Comissão Suprapartidária para elaborar o trabalho - como uma da qual 
fizeram parte o Conselheiro Cardia, Celso Patroni (falecido), e ele, Presidente, 
nomeado pelo então Presidente Lazzarini - que seria distribuído aos Conselheiros 
para emendas, discussão e votação. O que não gostaria era que os Conselheiros, 
casuisticamente,  aprovassem uma alteração de tamanha relevância, porque 
estava claro que a questão precisaria ser melhor esclarecida. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Observou que o voto é do eleitor, não do 
candidato. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Sugeriu que a discussão da Comissão 
abrangesse, inclusive, a questão da suplência. 
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Presidente – Concordou, lembrando que hoje é utilizado o sistema de rodízio 
para regularizar a situação. Acrescentou que buscou justamente fazer a proposta 
de nomeação de uma Comissão Suprapartidária, com representantes de todas as 
vertentes, para trazer um projeto eleitoral superior ao existente no Clube, já que o 
Pinheiros não pode ficar em inferioridade a nenhum clube esportivo do País. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Ponderou que o sistema eleitoral do 
Clube tem que ser de mediana capacidade de entendimento; o sistema vigente 
poucos entendem. 
 
Presidente – Perguntou se o orador entenderia se o eleitor, votando em dois 
candidatos, no sistema atual estaria dando um voto para cada um e, pela proposta 
do Conselheiro Bandeira, estaria atribuindo meio voto para o cada candidato. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Respondeu que isso tem que ser 
discutido amplamente e trazido a uma redação que todos entendam. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Referiu que o Sr. Presidente havia dito: um 
eleitor, um voto. Disse que, de acordo com a proposta, sendo o voto do eleitor, 
cada eleitor terá direito a um voto. Se esse eleitor votar em 20 candidatos, cada 
candidato terá 1/20 do voto, mas o eleitor seguirá tendo um voto. Perguntou, 
então, se a proposta atenderia ao princípio one man, one vote. Tendo o 
Conselheiro Bandeira assentido, agradeceu. 
  
Presidente –Observou que no sistema atual, se o eleitor vier e votar em 20 
candidatos, cada candidato terá um voto, ao passo que no sistema proposto, cada 
candidato terá 1 vigésimo de voto. 
 
Andreas de Souza Fein – Disse que o voto é do eleitor. E, pelo sistema eleitoral 
vigente, um eleitor poderá ter 20 votos, 30 votos, 40 votos, o que é uma 
distorção. 
 
Presidente – Indagou se com a eventual aprovação da proposta o Corpo 
Associativo concordará em ter seu voto fracionado, se votar em mais de um 
candidato. 
 
Andreas de Souza Fein –Entendeu que não se tratava de uma questão de 
mérito do procedimento, mas de comunicação. Ademais, talvez o eleitor não saiba, 
mas hoje o voto dele não tem esta correspondência a que se referiu o Sr. 
Presidente; ou seja, a definição do número de vagas para cada chapa é 
proporcional.  
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Apelou ao Sr. Presidente, para que 
colocasse em votação a proposta que a Presidência havia formulado. 
 
Severiano Atanes Neto (aparte) – Reportou que em determinada época, 
quando havia a Chapa União, foi Suplente com o Conselheiro Francisco Collet e 
tiveram uma representatividade dentro da chapa próxima ao que, dois anos após, 
teve o ex-Presidente Antonio Moreno. Dois anos depois, sua chapa teve maioria de 
votos e todos se elegeram. E na primeira reunião do Conselho pediu ao Presidente 
Lazzarini para que pudesse se manifestar em Plenário, sobre uma modificação do 
processo eleitoral, oportunidade em que mencionou o ocorrido dois anos antes e 
que não tinha nenhuma liberdade e nenhuma representatividade, mas que, agora, 
como Conselheiro eleito para mandato de seis anos, entendia que não poderiam 
deixar pessoas de magnitude, como a que acabara de citar, como Suplente; ela 
tinha representatividade dentro do Clube e tinha que ser mudado o sistema 
majoritário. O sistema introduzido, infelizmente, sofreu uma aberração da 
administração da computação; então, não seguiu exatamente o que o Conselheiro 
Bandeira pretendeu. A colocação e toda ideia planejada era de que cada um 
tivesse direito a um voto, da mesma forma que uma eleição pública. No Clube há 
várias opiniões a serem consideradas se a Comissão vier a ser constituída. Hoje 
não se vota na chapa toda, se vota na chapa toda e na outra chapa; não há limite 
de candidatos, o que é uma situação irreal. O Conselheiro Bandeira coloca uma 
situação de realidade, de valorização do voto de cada um. E cada eleitor do Clube 
tem que saber em quem vai votar; se ele acha que têm quatro indivíduos com a 
mesma qualidade de representatividade, vota nesses quatro, porém, o voto dele é 
único. E se votar em 100, 200, 300, infelizmente, ele deu um centésimo a cada um 
dos candidatos. Disse que não apresentou emenda, por entender que a proposta 
do Conselheiro Bandeira era clara. Da mesma forma, entendia que não é errado o 
voto ser único. Disse que a seu ver não estava havendo um entendimento pleno 
do que o Conselheiro Bandeira propôs, que era o mais correto no momento. 
 
Presidente – Concordando com o orador que muitos não tinham entendido a 
proposta, disse que por isso havia proposto a criação da Comissão. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – Disse que concordava com a proposta do 
Conselheiro Bandeira, mas a matéria era controversa e talvez a discussão tivesse 
que ser mais aprofundada. Também concordou com o ex-Presidente Antonio 
Rudge, especialmente no que tange às Suplências, que devem ser melhor 
estudadas, porque, provisoriamente, no Clube há grupos políticos com maior ou 
menor poder, representado quando há eleições. Quando um grupo tem grande 
maioria, como hoje, os candidatos eleitos tem grande margem de votação, mas 
por vezes ocorre que o próprio candidato da maioria às vezes não conta 
integralmente com o apoio de seus Pares, ou é um candidato menos adequado 
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tecnicamente, e, nessas situações, as eleições ficam muito apertadas. Comentou 
que na última eleição um dos candidatos, mesmo sendo da situação, ganhou por 
um voto, e havia Suplentes. Então, os Suplentes nesses casos adquirem grande 
relevância, porque esse candidato foi “muito mal votado”, e acabou sendo eleito 
pelos Suplentes. 
 
André Franco Montoro Filho – Dirigindo-se ao Sr. Presidente, que mencionou 
voto uno, indivisível e não fracionado, disse que, apesar de ser favorável à 
constituição de uma Comissão, pois há uma série de dúvidas, o fato é que o voto 
hoje no Pinheiros já é fracionado. 
 
Presidente – Respondeu que o voto hoje é fracionado somente com relação às 
chapas. 
 
André Franco Montoro Filho – Disse que se considerada toda a argumentação 
do Sr. Presidente, talvez também se tornasse inconstitucional o artigo 22 do 
Regimento Eleitoral, já que o voto é do eleitor, ele depois divide seu voto como 
queira, como pode dividir, hoje, entre as chapas. O Conselheiro Bandeira estava 
propondo que se dividisse também dentro da chapa. Deixou claro que subscreveu 
a proposta para possibilitar a discussão. Entretanto, não estava convencido das 
vantagens da proposta Bandeira, que não julgava inconstitucional. 
 
Presidente – Esclareceu que quando foi aprovado o §5º, do artigo 22, não era o 
Presidente do Conselho. A partir do momento que recebeu uma proposta de 
acréscimo ao §5º e entendeu que ela era inconstitucional, como se trata da lei 
maior do País, e não podemos votar algo que possa macular a Constituição 
Federal, tomou a liberdade de trazer estes argumentos. Na época da criação do 
§5º o Presidente de então não entendeu pela sua inconstitucionalidade e o 
Conselho aprovou. Verifica-se, então, com a chancela das manifestações dos ex-
Presidentes Antonio Rudge, Arlindo Moura e Sergio Lazzarini, que aprovar 
abruptamente uma alteração regimental deste fôlego pode trazer uma 
consequência muito grande para futuras gerações de pinheirenses.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Manifestou-se pela criação da Comissão, 
lembrando que no clube vivenciou-se uma época de uma eleição meramente 
majoritária. Entendeu-se, com razão e com atraso no Pinheiros, que a eleição 
proporcional é uma conquista da civilização. Todo lugar civilizado no mundo 
pratica-se o voto proporcional. É condição para se aplicar o voto proporcional que 
haja chapas ou partidos fortes. Qualquer sistema que o Clube venha desenvolver, 
que enfraqueça chapas ou partidos – hoje não temos partido no Clube, temos 
apenas chapas, mas, talvez, esta Comissão até vislumbre essa possibilidade, 
qualquer sistema proporcional que não visar o fortalecimento de chapas ou 
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partidos estará necessariamente fadado ao fracasso. Por diversas vezes 
compareceu para defender aquilo que entendia como um prestígio à 
proporcionalidade e ao sistema eleitoral proporcional. O atual sistema merece e 
deve ser aperfeiçoado. Se ele continuar, talvez favoreça a formação de chapetas, o 
que também enfraquece a constituição de partidos ou chapas fortes. E uma 
proposta eventual dessas poderá estimular uma relação fratricida entre membros 
da mesma chapa e partido. 
 
Carlos Augusto de Barros e Silva – Com relação ao que havia dito o 
Conselheiro André Franco Montoro Filho, de que existe o fracionamento também 
em relação à chapa, há um verdadeiro equívoco, porque o sistema federativo 
eleitoral é um sistema proporcional. Então, a proporcionalidade eleitoral é 
constitucional, sim, porque não teria o menor sentido que, sendo o sistema 
federativo, não fosse válido. 
 
Cândido Padin Neto – Agradeceu ao Conselheiro Bandeira por ter provocado o 
debate da matéria, bem como ao Sr. Presidente, pelos subsídios trazidos ao 
Conselho. Pediu que a proposta do Sr. Presidnete fosse colocada em votação, para 
que o sistema proporcional fosse estudado, porque ele tem distorções e o 
Conselho tem de resolver esse problema. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Reafirmou que sua proposta é para 
compatibilizar a votação em várias pessoas, que foi utilizada na votação das 
chapas. 
 
Presidente – Dirigiu-se ao Conselheiro Bandeira, dizendo que seus princípios e a 
sua formação ética são irrepreensíveis. O Conselheiro buscava agora melhorar um 
trabalho que apresentou, mas os Conselheiros tinham o direito a uma Comissão, 
de se fazerem ouvir previamente, um pouquinho mais devagar. Reiterou que não 
tinha outro propósito, senão o de servir ao Clube até o último momento em que 
exercer a honrosa atribuição de Conselheiro. Sistematizou o que havia sido 
considerado em Plenário e submeteu sua proposta à votação. Indagado, 
respondeu ao Conselheiro Luiz Guilherme Laraya Kawall que a proposta se referia 
ao sistema eleitoral de Conselheiros, pela Assembleia Geral, não contemplando a 
eleição do Conselho Fiscal. 
 
proclamar o resultado: por expressiva maioria, vencidos cinco Conselheiros, ficou 
aprovada a proposta da Mesa,  
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Deliberação: 

Submetida a matéria à votação, contra cinco votos, o Conselho resolveu aprovar a 
proposta apresentada pela Presidência com fundamento no precedente 01/95, de 
15/09/1995, de retirada do processo da pauta da Reunião, a fim de que seja 
constituída uma Comissão Especial suprapartidária, com prazo razoável de 
duração, com a finalidade de promover estudos e propor alteração de todo o 
sistema eleitoral de Conselheiros pela Assembleia Geral Ordinária, a que se refere 
o inciso I, do artigo 22, do Estatuto Social. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-02/2012 - Primeira discussão e 

votação de proposta subscrita por cinquenta Conselheiros, 
de alteração do “caput” do artigo 37.a, do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Manifestou-se pela rejeição da 
proposta, dizendo que prorrogação de 20 para 30 minutos e a possibilidade de 
falarem tantos quantos estivessem inscritos esbarrariam num problema 
operacional, porque sempre há necessidade de prorrogação. Já temos um 
Expediente carregado, e teremos A Voz do Conselheiro com tempo maior, com a 
dificuldade de se cumprir exatamente esse tempo. Imagine-se que 30 Conselheiros 
compareçam, será dado um minuto para cada um deles falar, o que é insuficiente. 
O mais importante é justamente a discussão das matérias submetidas ao Plenário, 
que acabará ficando prejudicada, inclusive em função de que chega determinado 
momento em que cada Conselheiro acaba se ausentando. Deixou consignado que 
se tratava de uma posição pessoal, que não representa, em nenhuma hipótese, o 
pensamento do grupo político ao qual pertence. 
 
Marcelo Favalli –Explicou que o objetivo da proposta era evitar o que tem 
ocorrido em todas as reuniões: a limitação de quatro inscritos faz com que estes 
Conselheiros tragam proposições de outros, que deixam de utilizar a tribuna e a 
própria palavra para expor as suas opiniões e proposições. O aumento de 20 para 
30 minutos foi feito simplesmente para adequar ao tempo que o Expediente já 
dispõe dentro da reunião (30 minutos). O Expediente também não tem limite de 
inscritos e o tempo que cada Conselheiro fala é o mesmo que falará no item A Voz 
do Conselheiro. Obviamente, respeitando o tempo máximo de 30 minutos, não há 
que se dizer que se houver 30 inscritos cada um falará apenas um minuto. Não, 
respeitaremos os 30 minutos de A Voz do Conselheiro; ouviremos todos aqueles 
que, dentro destes 30 minutos tenham se manifestado e, apenas e tão somente tal 
qual o é no Expediente, prorrogaremos esse prazo por deliberação do Plenário.  
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Cândido Padin Neto – Disse que apreciava a proposta, entretanto, abrir um 
número ilimitado de Conselheiros poderia trazer distorções muito grandes. Se os 
Conselheiros tiverem que votar assuntos importantes, ficará inviável, pois a 
reunião terminaria às 2h00 da manhã. Então, a matéria também poderia ser 
estudada e melhor adequada. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Observou que o orador estava 
distorcendo a proposta, pois o tempo estava limitado a 30 minutos, então, 
ninguém ficaria discutindo até 2h00 da manhã. 
 
Cândido Padin Neto – Entendendo que poderia haver distorções, caso viessem 
30 pessoas. Não se pode discorrer sobre um assunto importante em um minuto, 
30 segundos. Propôs que se estudasse uma forma melhor de adequar A Voz do 
Conselheiro. 
 
Presidente – Tendo se iniciado um debate entre orador e aparteante, interveio 
para impedir tal procedimento. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Concordou que a matéria devesse ser revista e que 
A Voz do Conselheiro é uma postura que traz para o Plenário assuntos às vezes 
inerentes ao Conselho. Disse acreditar que esse item deveria ser postergado para 
antes de Várias, pois há matérias mais importantes a serem discutidas na Ordem 
do Dia. A Voz do Conselheiro, em resumo, é o pleito do associado, que quer trazer 
ao Plenário os problemas que encontra no Clube. 
 
Presidente – Esclareceu ao Conselheiro Padin que não era a oportunidade para 
estudar as situações, aduzindo que tinham sido oferecidas emendas e que não 
existe emenda de Plenário na primeira discussão. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Entendeu que a proposta estava muito 
bem explicitada pelo autor.  
 
Cândido Padin Neto – Enfatizou que se tiverem 30 inscritos, falariam os 30. 
 
André Franco Montoro Filho – Discordou, dizendo que seria respeitado o tempo 
de três minutos por orador. 
 
Presidente – Esclareceu que a proposta era modificar a cabeça do artigo 37.a do 
Regimento Interno, suprimindo o limite de inscrições, que hoje podem ser quatro, 
e alterando de 20 para 30 minutos o tempo limite do item A Voz do Conselheiro, 
devendo permanecer o limite de 3 minutos por orador, que é regulado pela Mesa. 
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Cândido Padin Neto – Ponderou que a proposta aumentava a possibilidade de 
inscrições. 
 
Marcelo Favalli (aparte) – Explicou que sua proposta pretendia equiparar o 
item “A Voz do Conselheiro” ao Expediente, que só pode ser prorrogado por 
decisão do Plenário. Não vamos ficar a noite inteira conversando, fazendo 
proposições, porque há tempo máximo de duração. Lembrou que o item A Voz do 
Conselheiro traz os anseios do associado pelas palavras dos Conselheiros. Dentro 
dos 30 minutos, falam quantos for possível; encerrado esse tempo, o Plenário é 
que decidirá quantos serão ouvidos. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Defendeu que a proposta era 
pertinente, democrática, porém não tinham atentado para um detalhe muito 
técnico: acabado o período eleitoral, ninguém estava querendo se inscrever. Nas 
duas últimas reuniões os quatro Conselheiros que se inscrevem, o último deles às 
19h30. Hoje, o último inscrito, o Conselheiro Luís Alberto, se inscreveu às 19h30. 
Estava sobrando lugar, então, não era mais necessário aumentar o número de 
inscritos, pois não havia mais interesse. 
 
Cândido Padin Neto – Ponderou que quando houver interesse, o número será 
maior. 
 
Marcelo Favalli – Comentou que já chegou no Conselho às 17h30 e não 
conseguiu se inscrever. 
 
Presidente – Pediu ao orador que se ativesse ao Regimento. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Ressaltou que A Voz do Conselheiro é todo 
dia, porque diariamente um associado pede uma informação ou quer que o 
Conselheiro traga uma reivindicação ao Conselho. Por que não usamos o Conselho 
Deliberativo? 
 
Presidente – Informou que tem recebido muitos pedidos. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Acrescentou que A Voz do 
Conselheiro no Plenário é simbólica; não dá para atender a todos os anseios em 30 
minutos, nem em 20. Comentou que muitos não sabem, mas as Comissões são 
assessoras da Diretoria e do Conselho, portanto, os Conselheiros que tenham 
alguma dúvida, sugestão, ou questionamento, devem procurar a Comissão 
competente. Os Conselheiros que receberem reivindicações de associados devem 
fazer uma carta ao Conselho, para ser encaminhada à Diretoria. 
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Presidente – Recebeu a manifestação do aparteante como um pronunciamento. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Ponderou que tinham havido várias 
infrações ao Regimento e ao Estatuto e ele, aparteante, declinava daquela 
observação do Sr. Presidente. 
 
Presidente – Respondeu que não tinha sido um aparte, mas uma manifestação 
do Conselheiro ao Sr. Presidente. 
 
Cândido Padin Neto – Concordou que A Voz do Conselheiro é muito importante, 
mais do que qualquer outra manifestação, pois é o momento em que se transmite 
o anseio do associado na tribuna. Aduziu que o limite de oradores poderia ser 
ajustado para 6 ou 7. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Entendendo que a matéria estava 
devidamente esclarecida, solicitou ao Sr. Presidente que consultasse o Plenário se 
estava em condições de votar. 
 
Andreas de Souza Fein – Discordou da proposição do Conselheiro Fasanaro. 
 
Presidente – Esclareceu ao Conselheiro Fein que havia um precedente da Casa, 
inclusive na Presidência do Conselheiro Sergio Lazzarini. Mesmo havendo oradores 
inscritos, se algum Conselheiro pedir para que submeta ao Plenário se a matéria 
está suficientemente esclarecida, esta consulta deve ser feita. Se o Plenário assim 
assentir, aquelas inscrições ficam prejudicadas. 
 
Andreas de Souza Fein – Comentou que um Conselheiro, em aparte, acabou se 
manifestando, passando à frente daqueles que estavam regularmente inscritos. 
 
Presidente – Disse que para evitar mágoa, concederia a palavra ao Conselheiro 
Fein e à Conselheira Ivanilce, e, em seguida, consultaria o Plenário. 
 
Ivanilce Simeão Cappellano – Comentou que participou ativamente da criação 
do item A Voz do Conselheiro, de iniciativa do saudoso Conselheiro Vicente Carlos 
Gonçalves Finamore. Lembrou que outrora havia discussões homéricas, que 
invadiam a madrugada, inviabilizando que se adentrasse o item Várias, porque a 
maioria se retirava após a discussão. Vicente Gonçalves não achava justo que 
muitas situações pertinentes não fossem ouvidas pelos Conselheiros, então 
empenhou-se, insistiu até conseguir aprovar uma emenda instituindo A Voz do 
Conselheiro. Manifestou-se favorável à proposta. 
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Vicente Mandia (aparte) – Considerou que foi um dos signatários da emenda 
do saudoso Conselheiro Vicente Gonçalves criando A Voz do Conselheiro, 
acreditando tratar-se de item necessário da Ordem do Dia. O único aspecto que 
observava era que se fosse elevado para 30 minutos seria impossível realizar este 
item antes do Expediente e antes das matérias objeto de discussão.  
 
Ivanilce Simeão Cappellano – Respondeu que ela e o aparteante estavam 
falando a mesma língua. 
 
Vicente Mandia – Agradeceu. 
 
Andreas de Souza Fein –Salientou que os Conselheiros são os representantes 
dos associados e têm de defender e representar seus interesses perante várias 
matérias, só não são as matérias do dia a dia. As matérias do dia a dia a Diretoria 
já está encarregada disso e o associado já tem uma série de canais de 
comunicação. Os Diretores estão sempre no Clube, existe o SAP. Realmente, A Voz 
do Conselheiro é todo dia. O Conselheiro que está empenhado vai fazer todo dia 
sua manifestação no Conselho, como muitos já fizemos. Há um problema 
operacional; no Expediente vê-se a dificuldade de manter o prazo de 30 minutos; 
muitas vezes se estende; há controvérsias se todos os assuntos apresentados no 
Expediente são realmente pertinentes. Isso já acontece no item A Voz do 
Conselheiro. Ora, quem tem que atender o anseio do associado no dia a dia é a 
Diretoria. E os Conselheiros têm que cobrá-la. Aumentar o número de participantes 
é esvaziar a importância do item , sendo que se respeitaria o prazo de 3 minutos A 
Voz do Conselheiro. Deve ser trazida a manifestação do associado sobre problema 
já reportado e não resolvido pela Diretoria. Encaminhou seu voto contrariamente à 
aprovação da proposta do Conselheiro Favalli, embora a tenha subscrito.  
 
Presidente –Declarou encerrada a discussão e submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

O Plenário resolveu rejeitar a proposta de alteração do “caput” do artigo 37.a, do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo, mantendo a redação vigente. 
 
 
Item 6 - Várias. 

Marcelo Favalli – Requereu ao Sr. Presidente que a próxima reunião se iniciasse 
com item Várias. 
 
André Franco Montoro Filho – Registrou que o encaminhamento de uma 
solicitação fundamentada à Diretoria, pois está preocupado com a situação 
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financeira e com os recursos para manutenção do Clube, não apenas para os 
investimentos. Comentou que o Clube teve o ano passado na manutenção um 
déficit de 7,2% em relação à despesa de Custeio, acreditando que uma das razões 
da grande crise do Euro é o fato da não obediência ao limite de 3% do déficit 
orçamentário. Assim, estava pedindo diligências da Diretoria para formar uma 
Comissão, com a finalidade de apresentar um plano para enfrentar essa grave 
situação. 
 
Presidente – Lembrou que havia despachado o requerimento na própria vista do 
orador e já o enviara à Diretoria. 
 
André Franco Montoro Filho – Agradeceu publicamente ao Sr. Presidente pela 
deferência. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Reiterou pedido feito à Diretoria, no 
sentido de que providencie um CD com o ordenamento jurídico do Clube, para ser 
entregue aos novos associados, evitando o gastos com impressão. 
 
Roberto Cappellano – Referiu-se à correspondência enviada pela Diretoria, 
justificando a prorrogação do cronograma da obra do novo estacionamento. 
Lembrou que desde 2010, quando da aprovação da verba, vem alertando sobre 
problemas que poderiam ocorrer, como, por exemplo, com o DEPAVE. Questionou 
várias inconsistências dos imprevistos citados na carta, que só agora estão sendo 
considerados, como a complexidade da contratação da construtora, que deveria 
ter sido feita desde quando ganhou a obra; o cronograma físico-financeiro, que 
previa o término em setembro e está sendo marcado para dezembro; o 
remanejamento arbóreo feito em dezembro do ano passado; a parede diafragma, 
terminada em fevereiro. Comentou sobre a visita à obra para a qual os 
Conselheiros estão sendo convidados, entendendo mais importante que a Diretoria 
colocasse os Conselheiros em contato com a gerenciadora para esclarecer as 
dúvidas e tivesse respondido as indagações feitas na hora do orçamento, da 
aprovação, da contratação. Colocou-se novamente à disposição para conversar 
com a gerenciadora, inclusive sobre alguns erros verificados. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Observou que se prazo de entrega da obra 
– dezembro/2012 – for cumprido, estará caracterizado um atraso de 7 meses, de 
acordo com o cartaz afixado no início da obra - 390 dias, a partir de 04/04/2011. 
Perguntou se é apenas uma prestação de contas, ou é norma da engenharia 
manter na obra uma placa informando o prazo e orçamento aprovado, pois a placa 
que tinha sido colocada foi retirada quando estourou o prazo e não foi recolocada. 
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Roberto Cappellano – Respondeu que o é obrigatório somente que a placa 
contenha o CREA do engenheiro responsável; prazo e custo não são obrigações. 
Com relação ao prazo, que vai avançar sete meses, tudo depende do referencial, A 
obra foi liberada em abril de 2010, e estão entregando o cronograma com data de 
início de janeiro de 2011.  
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Mencionou determinada história sobre 
uma manifestação do Presidente Tancredo Neves, para caracterizar que a Diretoria 
teria esperado o imprevisto surgir quando já sabia que ele poderia acontecer. 
 
Roberto Cappellano – Comentou que a Diretoria teve dois anos para dizer que 
três árvores foram imprevistos, que quando se faz a planta inicial já comunica e o 
próprio DEPAVE já dá autorização, sendo que para cada árvore que se corta tem 
que plantar 10. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Lembrou que o Regimento da 
Diretoria estabelece a obrigatoriedade de manter as placas nas obras, o que não 
vem sendo observado nessas obras recentes e deveria ser seguido. 
 
Roberto Cappellano – Observou que a pergunta do Conselheiro Andreas foi com 
relação às normas da Engenharia. 
 
Presidente – Disse que tão logo recebesse as notas taquigráficas, as 
encaminharia para manifestação da Diretoria e, desde logo, solicitou especial 
atenção do Vice-Presidente Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz quanto aos 
questionamentos. 
 
Roberto Cappellano – Esclareceu que seu objetivo não era político, mas evitar 
os problemas ocorridos. 
 
Presidente – Ressaltou que em matéria que diz respeito ao Clube, não há 
coloração, nem vertente, mas o interesse de uma Instituição de 113 anos de 
idade. Os homens passam, ela permanece. 
 
Roberto Cappellano – Disse que já fez parte da Comissão de Obras e 
compreende o motivo pelo qual muitas vezes ela não se posicione, embora à 
época não deixasse de se manifestar. 
 
Severiano Atanes Neto – Cumprimentou a Diretoria pela realização e sucesso 
da Festa Junina, entretanto solicitou que seja estudada uma solução para o 
problema de falta de espaço e dificuldade para manter as cadeiras e mesas. Pediu, 
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ainda, que a Diretoria estude a possibilidade de reservar a Festa do domingo 
exclusivamente para associados.  
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado o livro de presença e 
deu por encerrada a reunião às 24h10. 
 
 
 

 
 

* * * 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 611ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 24 de setembro de 2012. 
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