
ATA RESUMIDA DA 650ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta e um de agosto do ano dois mil e quinze, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e três 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e  
Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 
Segundo Secretario: José Roberto Coutinho de Arruda 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do 
Esporte Clube Pinheiros.  
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Em nome da Mesa, propôs ao Plenário e foram aprovadas as seguintes 
proposições: votos de pesar: pelo falecimento da Associada Maria de Lourdes 
Delduque Marcondes Machado, viúva do ex-Conselheiro e ex-Diretor Nelson Keffer 
Marcondes Machado; e, pelo falecimento do Associado Veterano Oscar José Horta 
Filho, ex-Conselheiro, pai do Conselheiro Oscar José Horta, Vice-Presidente da 
Comissão de Jovens, tendo apresentado proposição no mesmo sentido os 
Conselheiros Benedicto Dias Ramos Neto e Pedro Antonio Lousan Badra, e o Sr. 
Presidente informado sobre a Missa de Sétimo Dia; voto de pronto restabelecimento 
do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal, que tinha se submetido a uma cirurgia 
ortopédica naquele dia; voto de congratulações, ao Tribunal Federal da Terceira 
Região, na pessoa de seu Presidente, o Desembargador Fabio Prieto de Souza, 
Associado do Clube, pela Implantação do Processo Judicial Eletrônico, na Justiça 
Federal, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, em cerimônia na qual o Sr. 
Presidente foi convidado e compareceu; e, ao Conselheiro Professor Doutor André 
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Franco Montoro Filho, recentemente empossado no cargo de Diretor-Presidente da 
Fundação Butantan, tendo apresentado idêntica proposta o Conselheiro Luís Alberto 
Figueiredo de Sousa; voto de louvor proposto pelo Conselheiro Luiz Ohara, à Seção 
de Tênis, pela conquista de título de Campeão Interclubes, obtida pelas equipes das 
categorias 4ª classe feminina, de 3 a 34 anos e 4ª classe masculina, de 35 a 49 anos, 
com destaque aos atletas Anne Aertz, Beatriz Moreno Pinna, Catarina Ishigami 
Marques, Flavia Porchat Canduru Campedelli, Gabriela Ishigami Marques, Natalia 
Duarte Teixeira Mesquita; e, Diogo Araújo Tibiriçá, Fabio Roberto Giusa, Gustavo 
Scheidecker Pires, Luiz Carlos Augusto Meza, Marc Magalhães Buckup e Ricardo 
Attanasio Taborda Ramos. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição para consulta os seguintes documentos: 
cartas recebidas da Diretoria, comunicando nomeações de Diretores e Assessores 
com mandato até maio de 2017; carta da Diretoria informando que será aberto um 
edital para a venda de 150 títulos sociais oriundos de exclusões, desistências, 
demissões, desligamentos, dações em pagamento, doações e a pedido dos 
possuidores, contando as condições, o procedimento e prazos; e, o R.A.M. – 
Relatório de Acompanhamento Mensal de julho de 2015. 
 
Presidente – Comentou que a informação sobre a venda de títulos, todos já tinham 
recebido, como encarte na Revista Pinheiros deste mês, entretanto a 
correspondência respectiva, recebida da Diretoria, estava à disposição para consulta 
na Secretaria do Conselho. Comunicou que recebeu carta do Presidente da Diretoria, 
Roberto Cappellano, também à disposição na Secretaria, agradecendo aos 
Conselheiros e Associados que participaram da primeira reunião, no dia 6 de julho, 
apresentando sugestões e contribuições sobre o Orçamento Participativo, bem 
como convidando todos para uma nova discussão e avaliação das sugestões 
formuladas pelos Conselheiros, no dia 2 de setembro. 
 
Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Propôs voto de louvor à Diretoria de Esportes 
Competitivos, à Diretoria Adjunta de Esgrima, aos técnicos da Esgrima, aos 
funcionários do CIAA - Centro Integrado de Apoio ao Atleta - e aos atletas que 
participaram do Torneio Nacional Cidade do Rio de Janeiro e do Troféu Brasil de 
Equipes de Esgrima (13 a 16/08/2015 - Clube Militar da Lagoa - Rio de Janeiro). 
Esclareceu que a competição conta pontos para o ranking nacional, e decide quais 
atletas representarão o Brasil em competições internacionais. Contando os dois 
campeonatos foram disputadas 12 provas, em que o Pinheiros sagrou-se Campeão 
Individual e por Equipe, e também conquistou quatro medalhas de prata e um 
bronze. No total, 31 atletas jogaram e alguns dos medalhistas são os Atletas 
Beneméritos Fernando Scavasin e Heitor Shimbo, e os associados Guilherme 
Melaragno, Ana Beatriz Bulcão, Arthur Whitaker, Pedro D’ Avila, Luiz Fernando 
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Rodrigues e Maria Julia Herklotz, com destaque ao Associado Henrique Marques, 
seu amigo pessoal, que aos 19 anos conquistou sua primeira medalha de ouro numa 
prova adulta de nível nacional, resultado que garantiu sua participação na Seleção 
Brasileira Adulta de Florete, a arma com a qual ele disputa e perseguirá uma vaga 
nas Olimpíadas de 2016. Proposta aprovada. 
 
Célio Cássio dos Santos – Propôs voto de louvor à Área Social, na pessoa do Diretor 
Francisco Flaquer Filho, bem como ao Presidente Roberto Cappellano, em razão da 
Festa Junina 2015, elogiando ações tomadas pela Diretoria, como a redução em 
aproximadamente 6.000 do número de convites gratuitos cedidos, o que trouxe 
mais conforto ao corpo associativo; o resultado expressivo – um lucro de R$391 mil, 
contra R$127 mil de lucro em 2014, demonstrando que o evento foi bem planejado 
e aprovado pelos associados, que compareceram em massa; finalmente, o 
prolongamento, para até 15 de agosto, do prazo para a troca do “dinheiro da Festa 
Junina” comprado pelos associados. Votos aprovados. 
 
José Luiz Ridolpho – Ressaltou o processo de integração e inovação que está 
ocorrendo nas ações da Diretoria Social e Diretoria de Relações Esportivas, como o 
novo formato do Jantar Dançante, que tem um motivo e beneficia os associados e 
uma efetiva utilização dos eventos já existentes. Reportou que no mês de outubro 
de 2015 haverá o Jantar Dançante comemorativo dos 25 anos do Programa Esporte 
e Saúde e que já está sendo programado o Jantar Dançante de novembro de 2015. 
Aduzido que essas ações foram possíveis com um processo efetivo de comunicação 
entre os Diretores, propôs um voto de louvor aos Diretores de Área pela iniciativa do 
Jantar. Proposta aprovada. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Comentou que a convite do Comandante Militar do 
Sudeste, General do Exército, João Camilo Pires de Campos, no último dia 25 
compareceu no Comando Geral do Sudeste, quando foi comemorado o Dia do 
Soldado, e que, na oportunidade, foram agraciados com a medalha do Pacificador, 
Duque de Caxias, os Associados Alexandre Moraes, Secretário de Estado da 
Segurança, e Carlos Roberto Pinto Monteiro, Vice-Presidente da FIESP, aos quais 
propôs votos de louvor, que foram aprovados. Prosseguindo, convidou os 
Conselheiros para uma palestra que será realizada no Clube no dia 17 de setembro, 
tendo como palestrante o Professor Doutor Luiz Roberto Ramos, Titular de Medicina 
da UNIFESP, que mapeou toda população do Clube por idade e por sexo, trabalho do 
qual o orador participou, aproveitando para agradecer à Diretoria pela presteza no 
fornecimento de dados solicitados, possibilitando a elaboração de alguns gráficos 
que se faziam necessários, dos quais todos os gestores e Conselheiros deveriam 
tomar conhecimento. Reiterando o convite, informou que na palestra também será 
abordado o envelhecimento sadio.  
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Presidente – Reiterou que o evento será no dia 17 de setembro, na sala de 
Conferências da Sede Social. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Propôs voto de louvor ao Gerente de Restaurantes 
Marcelo Toniolo, Gerente de Restaurantes, que a exemplo de antigos bons 
funcionários, como o Sr. Alfredo, o Sr. Pedrinho, foi trazido para o Clube em 2013, 
por um Conselheiro, e é um grande sommelier de vinho. Criou-se a primeira 
confraria de vinhos, o grupo foi se ampliando, em 2014 teve a segunda turma e, 
agora, já foi solicitada a terceira turma ao Diretor de Restaurantes Roberto Lazzarini. 
Convidou os Conselheiros para participarem do curso, cujo grupo se reúne na última 
quinta-feira do mês, e conta com a participação de 20 casais, que se integram 
semanalmente, objetivando agregar a família pinheirense. 
 
Eduardo Collet e Silva Peixoto – Propôs voto de louvor à Diretoria, em especial à 
Diretoria de Patrimônio, que dando continuidade à gestão participativa proposta 
pela nova gestão, em 16 de agosto franqueou aos Conselheiros uma vistoria à 
reforma da Pista de Atletismo, desde logo propondo um voto de louvor pela 
inauguração da obra, prevista para 5 de setembro. Propôs, ainda, voto de louvor à 
Diretoria, em especial à Diretoria de Campo, pelo plantio de novas árvores no 
Parquinho. Votos aprovados. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Sergio Cajado de Oliveira Gasparini – Apresentou quatro reivindicações: 1ª) 
colocação de coberturas nos bicicletários das Portarias do CCR e do Tênis (ao lado do 
Shopping Iguatemi), para proteger as bicicletas do sol e da chuva, sugerindo que seja 
avaliada a possibilidade de instalar serviços de apoio ao ciclista, talvez na garagem 
da Faria Lima como bomba para encher os pneus e tomadas para carregar bicicletas 
elétricas; 2ª) padronização do atendimento dos funcionários da portaria a respeito 
do bicicletário. Explicou que na Portaria Principal e na Portaria da Escolinha um 
funcionário precisa levar sua bicicleta e buscá-la posteriormente no bicicletário, 
atrasando, assim, o atendimento a outros associados que estão na portaria. Sugeriu 
a adoção do mesmo procedimento das portarias do Boliche e do Tênis, onde os 
próprios associados deixam as bicicletas e as retiram, e na saída o funcionário 
somente verifica os mosquetões, que são deixados um com o associado e outro na 
bicicleta; 3ª) pedido de associados que praticam Triathlon: o Pinheiros se encontra 
bastante próximo a algumas ciclovias da cidade, como a da Av. Brig. Faria Lima, R. 
Prof. Arthur Ramos, Marginal Pinheiros e USP), todas bastante utilizadas para treinos 
e acessíveis a partir do Clube, através de ciclovias, exclusivamente. Hoje é possível a 
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qualquer usuário associado do ECP vir de automóvel para o Clube, estacionar na 
garagem da Faria Lima e sair de bicicleta, a fim de utilizar as ciclovias. Segundo os 
interessados, não há uma regra estabelecida, portanto, solicitam que a Diretoria 
avalie o tema e estabeleça regras – como utilização de escadas e nãos dos 
elevadores na garagem para alcançar a rua, a fim de tornar oficial essa prática o mais 
rápido possível, para que todos tomem conhecimento e possam usufruir essa 
condição; 4ª) os associados atletas do Triathlon – que combina Natação, Corrida e 
Ciclismo – utilizam em seus treinos de ciclismo uma ferramenta chamada “rolo”, que 
permite o treinamento das bicicletas sem movimentação. Como há a restrição de 
adentrar as dependências do Clube com bicicletas pelas portarias das garagens, eles 
têm enfrentado dificuldades para realizar essa operação. Então, solicitam que haja 
uma autorização, mediante regras estabelecidas, como a exigência de que o atleta 
empurre a bicicleta andando, para que possam sair do estacionamento e se dirigir à 
seção efetuar o treinamento. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Silvia Schuster – Referindo-se às baladas que vêm sendo realizadas no Salão de 
Festas, pediu que a Diretoria informe se existe um projeto não só com relação à 
segurança interna, mas quanto ao entorno. Aproveitou para indagar se se pretende 
remodernizar o Salão e se existe a possibilidade de que aquela dependência seja 
refeita, inclusive contemplando um sistema de ar condicionado, que sempre precisa 
ser alugado nos eventos. Reivindicou, ainda, que sejam colocadas lombadas no novo 
Estacionamento, a exemplo do antigo, pois alguns Associados estão exagerando na 
velocidade. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dirigiu sua solicitação à Mesa do Conselho, 
argumentando que vem sendo questionado por associados, que estariam 
entendendo que se existe a necessidade de recompor o Capital de Giro, conforme 
concluiu a Comissão Especial que estudou o assunto, é porque há falta de dinheiro, 
portanto existe rombo, ou o Clube está devendo. 
 
Presidente – Perguntou sobre o que dependia da Mesa do Conselho para esclarecer 
isso. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pediu que na próxima Revista, o Presidente do 
Conselho ajudasse no esclarecimento do corpo associativo em relação ao tema. 
 
Presidente – Disse que a Presidência o tem feito sempre que representa o 
Conselheiro. Por hora, neste País temos um livro chamado Constituição da República 
Federativa do Brasil, que institui a liberdade de manifestação. Poder-se-á até inserir 
em outro lugar, agora, pautar o que deva escrever na Revista na coluna do Conselho 
já é uma demasia, com a devida vênia. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Desculpou-se, explicando que sua intenção não 
fora aquela, mas a de tentar esclarecer o corpo associativo. 
 
Presidente – Recebeu a manifestação, informando que no prazo regimental o orador 
receberia a resposta cabível. Aduziu que a conduta da Mesa do Conselho é de 
projeto de P de Pinheiros e não de projeto P de poder ou político. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Concluiu, dizendo que era essa a intenção:P de 
Pinheiros esclarecendo o associado.  
 
Peter Alfredo Burmester – Convidado a assumir a tribuna pelo Sr. Presidente, 
pretendeu tecer elogios e voto de louvor à Diretoria Social pelo evento da Noite 
Italiana. 
 
Presidente – Interveio, esclarecendo que voto de louvor é matéria do Expediente. 
 
Peter Alfredo Burmester – Pediu desculpas, dizendo que sua intenção foi informar o 
sucesso basicamente da Noite Italiana e que teve a facilidade de um convívio muito 
maior entre as exposições, as barracas, associados em vista da escolha do local junto 
à piscina. 
 
Presidente – Tornou a interromper o orador, lembrando-o da necessidade de 
respeitar o Regimento, pois não havia uma reivindicação em sua fala. 
 
Peter Alfredo Burmester – Disse que a reivindicação consequente da Festa Italiana 
seria dar o mesmo formato à Festa da Cerveja, aproveitando o local apropriado para 
o evento da mesma forma, com o mesmo objetivo.  
 
Presidente – Observou que é necessário que o Conselheiro paute sua conduta de 
acordo com os regramentos: Expediente é destinado a voto de louvor, de pesar, 
comunicação. O item “A Voz do Conselheiro” fora criado pelo Conselho para 
reivindicação de Associado. As terceira e quarta proposições do orador não se 
encaixaram bem neste regramento, mas dentro do princípio democrático que pauta 
sua conduta, a matéria estava recebida e seria encaminhada à Diretoria. 
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Item 2 - Apreciação da ata da 649ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 10 

de agosto de 2015. 

Flávio Henrique Rosa Tatit – Pediu retificação no seu pronunciamento à página 6 da 
ata, para substituir a expressão “... realização da posição subaquática.” pela 
expressão “... realização da reposição subaquática.”. 
 
Regina Helena Secaf – Solicitou que constasse da sua manifestação também à 
página 6 da ata, que havia dito que o técnico que fez o laudo da piscina colocou 
nesse laudo para se deixar tesoura na borda da piscina.  
 
Presidente – Não havendo contestação, deu por aprovada a Ata, com as retificações 
solicitadas. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-21/2012 - Primeira discussão e votação do 

projeto proposto pela Mesa do Conselho Deliberativo, de alteração 
do Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Teceu esclarecimentos sobre o processado e reiterou os 
agradecimentos aos integrantes da Comissão Especial que elaborou o projeto 
endossado pela Mesa, Conselheiros Luiz Guilherme Laraya Kawall (Secretário), Jorge 
Augusto Albuquerque Ehrhardt, José Geraldo Louzã Prado, José Luiz Toloza de 
Oliveira Costa, José Roberto Coutinho de Arruda, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, 
Santo Romeu Netto e Tarcísio Barros Bandeira, estendendo os agradecimentos ao 
ex-Vice-Presidente Evandro Antonio Cimino e ao Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira 
Machado, que participaram da Comissão e contribuíram durante boa parte dos 
trabalhos. Pediu a colaboração de todos para que se pudesse debater o projeto da 
forma mais democrática e ampla possível, deixando claro que não seria rude no 
formalismo, porque a rudeza de um formalismo asfixia eventual direito, mas 
observaria um determinado limite, para garantir a discussão e a evolução dos 
trabalhos. Razão pela qual, pediu a compreensão e colaboração de todos, 
solicitando que não se constrangessem em apontar eventuais equívocos, 
informando que tem deitado luzes e vista nisso por mais de 20 dias seguidos, 
inclusive no fim de semana passado, noites dedicadas intensamente a isso, para 
poder ter o privilégio e a honra de trazer esse trabalho aos Srs. Conselheiros. Antes 
de dar início propriamente à matéria, informou ter recebido um requerimento 
subscrito pelo Conselheiro Roberto Gonçalves La Laina, que posteriormente seria 
convidado a prestar melhores explicações na tribuna, em síntese propondo que, sem 
embargo das duas discussões que seriam feitas no Conselho, ao final e ao cabo, 
diante daquilo que se deliberasse fosse o projeto submetido à Assembleia Geral de 
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Associados, por entender que o trabalho demandaria alteração estatutária. 
Convidou o proponente a ocupar a tribuna, para expor as razões de seu 
requerimento, pois aquela preliminar seria submetida ao Plenário e, se acolhida, o 
projeto seria recepcionado como de alteração estatutária. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone – pela ordem) – Perguntou se a 
manifestação da Assembleia não poderia ser ad referendum? 
 
Presidente – Adiantou que estava preparado para eventuais perguntas e respostas, 
mas, para exercer o contraditório, que é importante, primeiramente ouviria o 
Conselheiro Roberto La Laina, autor da petição, a qual despachou 
incontinentemente: aguarde-se audiência, para, então, o Conselho, soberanamente, 
decidir. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Explicou que a questão era muito mais conceitual do 
que técnica, do ponto de vista jurídico. Em síntese, disse entender que o que se 
propunha era alterar as condições de um direito dos associados, previsto 
estatutariamente e, antes disso, na própria legislação. E a grande questão era que, 
ao propor uma alteração de um direito dos associados, nada mais justo que eles 
próprios participassem desse processo, seja opinando, ou através de um processo 
assemblear. Então, no seu ponto de vista, sem desmerecer o grandioso trabalho 
realizado pela Comissão e sem entrar no mérito, porque também tinha as suas 
convicções e sua própria opinião sobre cada uma das emendas e a proposta em si, o 
mais correto seria escutar a opinião dos associados ou, de uma forma, até através 
do princípio da eventualidade, se assim não entendessem os Conselheiros e as 
partes envolvidas, que fosse posteriormente fosse convocada uma Assembleia para 
ratificar o que se deliberasse nesta oportunidade. Então, sua reivindicação era que o 
associado fosse consultado, participasse e tivesse condição de entender esse 
processo, que é muito complexo; certamente muitos aqui tivessem estudado, 
analisado, feito cálculos, mas existiam muitos pontos que mereciam um debate mais 
aprofundado e uma discussão envolvendo o corpo associativo. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Manifestou-se em apoio ao orador, dizendo que 
também acreditava que o associado deveria ser ouvido. 
 
Presidente – Interveio, esclarecendo que o aparteante estava ratificando o 
entendimento do orador, e não aparteando. 
 
Cândido Padin Neto – Disse que o pedido do orador poderia também ser colocado 
em votação, para que a matéria fosse apreciada em outra época. 
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Presidente – Lembrou que desde o início dissera que a petição seria votada como 
preliminar. 
 
Cândido Padin Neto – Respondeu que havia entendido perfeitamente, mas destacou 
que outros Conselheiros pensavam como ele. 
 
Presidente – Reiterou que isso seria feito no momento da votação. Tornou a pedir a 
colaboração de todos, sem, evidentemente, impedir a palavra de qualquer 
Conselheiro. Observou que o aparte tem definição expressa no Regimento. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Encerrou, dizendo que não quis entrar nos aspectos 
técnicos, mas todos os fundamentos constavam do seu requerimento. 
 
Presidente – Informou que a petição foi distribuída na entrada da reunião. 
Sintetizou o requerimento, dizendo que o Conselheiro La Laina entendia que esse 
projeto em seu bojo traria alteração do direito dos associados. A proposta de uma 
alteração de direito de associados necessita de Assembleia Geral, que até pelo 
princípio não só da eventualidade, mas da fungibilidade, poder-se-ia cogitar de uma 
convocação de Assembleia Geral para uma ratificação. Posteriormente, ele, 
Presidente, pretendia discutir a matéria na tribuna, com base no artigo 15, do 
Regimento. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Enfatizou que não via no projeto de alteração, 
em nenhum momento, qualquer dispositivo que tivesse mexido no direito de votar e 
de ser votado, portanto não havia qualquer prejuízo ao associado. Lembrou que, 
durante a discussão, ainda no âmbito da Comissão, fora definida a questão do voto 
por eleitor com mais de 16 anos. Como, paralelamente, tramitava uma proposta de 
alteração estatutária para fazer a mesma inclusão, diminuir a idade mínima para 
votar, que é 16 anos, a Comissão não teve dúvida, retirou esse artigo do projeto e 
deixou que fosse votado pelo Conselho e, aí sim, levado à Assembleia Geral, porque 
havia um artigo estatutário sendo alterado. Alteração de dispositivo estatutário, 
essa era a questão. O que se estava alterando no projeto eram as regras eleitorais, a 
sistemática da eleição, mas, repetiu, em nenhum momento estava sendo subtraído 
ou suprimido o direito fundamental do associado votar. Este estava sendo e sempre 
será preservado no que depende de todos, desde que ele reúna, obviamente, os 
requisitos estatutários preenchidos. Falou-se em boa-fé objetiva. Foi formada uma 
Comissão pluripartidária, justamente visando demonstrar a lealdade, proteção e 
transparência do Conselho em relação aos associados, de quem os Conselheiros são 
representantes. Então, os associados estão aqui representados. Ora, a própria 
petição deixou claro que “as regras aperfeiçoam os direitos dos associados de 
votarem e de serem votados.” Se as regras aperfeiçoam esses direitos, onde está o 
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prejuízo? Querem maior lealdade e proteção ao associado? Maior transparência que 
discussões feitas neste Plenário, a portas abertas? De outro lado, afirmou-se ser 
impróprio empregar normas de direito público, ou usadas na esfera pública. Ora, as 
normas não estão sendo adotadas de forma subsidiária, com em muitos lugares se 
vê: Subsidiariamente aplique-se a regra. Não. Estão sendo regras aqui montadas, 
mas, unicamente, foram aproveitados seus conceitos, mas se o conceito for bom e 
aplicável aqui dentro, não há mal nenhum. Ademais, são poucas as alterações 
efetivas; e a espinha dorsal desse Regimento já existe há muito tempo. Já que foi 
falado que seria um não ao direito público, suponhamos que o projeto fosse 
submetido à Assembleia Geral. Essas normas ou os conceitos de direito público 
poderiam ser usados? Deixariam de ser impróprios? São dois critérios; está usando 
dois pesos diferentes na mesma situação. Quanto ao assunto dever ser previamente 
apresentado aos associados, se somos os representantes dos associados, todos 
recebemos cópia do projeto para discussão no Conselho - porque aqui é o campo 
para discussão desses regimentos que são infra estatutários. Estatutário é aqui e, 
depois, na Assembleia. Agora, isso é infra estatutário. Entendeu inviável a 
recomendação de que a matéria fosse objeto de deliberação ou ratificação em 
Assembleia, na situação em que se encontrava o projeto, pois não havia qualquer 
norma estatutária sendo alterada, então, não se justificava. Quanto à forma 
adotada, há diversas alterações no Regimento desde 2004 e nunca nenhum 
associado se julgou prejudicado porque isso não foi para Assembleia, e o Código Civil 
já vigorava. Então, isso mostrava que o projeto, ao contrário, com todo respeito ao 
subscritor da petição, atendia aos princípios da gestão democrática, da moralidade e 
transmitia total transparência, não acarretando qualquer prejuízo aos associados. 
Manifestou-se pela rejeição do pedido, em que pese entender que poderia até ser 
uma questão de ordem, teoricamente por envolver uma infração estatutária, mas 
que o Presidente José Manssur, numa forma mais democrática, houve por bem 
proporcionar a mais ampla a discussão.  
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Considerando que hoje o associado tem o direito 
de votar em quantos candidatos quiser, e havendo uma emenda modificativa desse 
direito, perguntou se o orador entendia que isso modificava o direito do associado. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Perguntou se a emenda impedia o associado de 
votar ou de ser votado. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Como a emenda pretendia modificar a possibilidade de 
votar em mais de um candidato. Perguntou qual a opinião do orador, se mudava o 
direito do associado, votar em um, em 10 ou em quantos quisesse. 
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José Roberto Coutinho de Arruda – Respondeu que já tinha dado sua opinião. 
Mantinha-se o direito de votar e de ser votado. As regras, sistemática estavam no 
projeto. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Agradeceu. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Observou que concordava em alguns pontos 
com o orador, entendendo que o aspecto era conceitual, muito mais do que uma 
leitura técnica e literária da regra. Indagou se ao diminuir, aumentar, restringir a 
quantidade de votos não se estaria alterando a condição desse direito de voto. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Explicou que se o associado não estava 
perdendo o direito de votar e o de ser votado, seu direito estatutário estava 
garantido e preservado.  
 
Roberto Gonçalves La Laina – Satisfeito. 
 
Presidente – Informou que, em face ao pronunciamento do Conselheiro Arruda, não 
mais se pronunciaria na tribuna. Apenas permitiu-se ler, sem fazer juízo de valor, o 
artigo 21, do Estatuto Social: A Assembleia Geral constituir-se-á de associados com 
direito a voto, nos termos desse Estatuto Social, do Regulamento Geral e nos 
Regimentos competentes. Como não havia quem mais quisesse fazer uso da palavra, 
submeteu ao Plenário a petição do Conselheiro Roberto La Laina, no sentido de que 
a matéria, independentemente das votações no Conselho, deveria ser submetida ao 
referendo da Assembleia Geral, tendo a mesma sido rejeitada. Passou, então, a 
enfrentar a matéria propriamente dita, pedindo que todos acompanhassem o 
quadro comparativo projetado no telão, com a redação atual, o projeto de alteração 
e as emendas formuladas por Conselheiros. Antes, porém, fez algumas 
considerações, para que todos entendessem qual era a espinha dorsal desse projeto, 
que se subdividia em quatro eixos. O primeiro era a proposta de que o voto passasse 
a ser individual. Será eleito, pois, de acordo com essa tese, o Conselheiro que for 
mais votado, independentemente de qualquer chapa, que não mais haverá. Esta é 
uma tese, a tese do projeto era de preservação do princípio representativo das 
chapas, para que se possa ter a expressão presente de todas as vertentes políticas 
existentes na Casa. A segunda pilastra do projeto era que havia uma proposição no 
sentido de que o pleito fosse unificado, o eleitor votaria em candidatos 
independentemente de pertencerem ou não aos Veteranos ou aos não Veteranos. 
Os candidatos seriam de um grupo só e o eleitor poderá sufragar até o limite de 
vagas os candidatos que melhor lhes aprouvesse, sem distinção de grupos. A outra 
proposta era de que o Regimento permanecesse como está, ou seja, o eleitor 
comparecia, votaria nos candidatos que se habilitaram para preencher as vagas que 
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o Estatuto prevê e que estariam sendo licitadas para Veteranos e poderia também 
votar nos candidatos, observado o número conforme na oportunidade própria 
novamente explicaria, para os candidatos não Veteranos. A terceira tese era de que, 
exemplificando, se o eleitor votasse em um só candidato, considerar-se-ia um voto 
para este candidato. Se ele votasse em cinco, cada um desses candidatos teria 1/5 
de votos, ou seja, era o fracionamento do voto do eleitor na conformidade do 
número de candidatos que sufragasse. A outra tese era de manter como está; 
exemplificando, se o eleitor vota em um ou mais candidatos de uma mesma chapa, 
cada candidato recebe um voto e esta chapa receberá, evidentemente, um voto 
inteiro. Se ele pulverizar o voto em cinco candidatos de cinco chapas, cada candidato 
terá um voto, mas cada chapa terá 20%, porque ele votou em candidatos de cinco 
chapas diferentes. E a última tese era de que há um dispositivo na Constituição da 
República Federativa do Brasil, artigo 16, que diz que toda alteração de regra 
eleitoral somente pode entrar em vigor até um ano após a data de sua vigência. E 
havia uma proposta, a ser colocada na oportunidade, no sentido de que, 
resguardado o direito adquirido dos atuais Suplentes, a eficácia normativa do que 
viéssemos a aprovar entraria em vigor na data da próxima eleição, em maio de 2016. 
Um assunto que também o Conselho deveria se defrontar à luz dos esclarecimentos 
e dos debates que seguramente seriam realizados e nesta matéria também iria se 
pronunciar na tribuna. Estas as quatro balizas mestras que orientaram a Comissão 
nos trabalhos que consubstanciaram o anteprojeto. Indagado, informou ao 
Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes que sua emenda pretendendo instituir o voto 
unitário seria votada no momento oportuno, era a primeira baliza retratada; 
limitando o voto, que se acolhida tudo o mais estaria prejudicado, da mesma forma 
que estaria se fossem aprovadas as emendas ao artigo 1º formuladas pelos 
Conselheiros Alexandre Perrone Lomonaco e Sérgio Vergueiro. Dependendo do que 
fosse deliberado, o projeto como um todo poderia ser retirado, porque ele estava 
todo concebido sob o princípio de chapas. Portanto, se isso ocorresse, o Conselheiro 
teria oportunidade de verificar consagrado seu ponto de vista. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Agradeceu. 
 
Presidente – Prosseguiu, acompanhando o quadro sinótico projetado, dizendo o 
seguinte: no seu artigo 1º estabelece que o candidato só poderá se inscrever em 
uma única chapa e, obrigatoriamente, deverá estar adimplente de suas 
contribuições e não ter débitos para com o Clube até o mês anterior à data da sua 
inscrição. Há uma emenda do Conselheiro Tarcísio Bandeira, uma emenda do 
Conselheiro Guilherme Reis e uma emenda do Conselheiro Alexandre Lomonaco. 
Primeiro, dirigiu-se ao Conselheiro Guilherme Reis, dizendo que sua emenda 
praticamente estabelecia “estar adimplente com suas contribuições e outras taxas.” 
E o projeto fala contribuições e diz, como modificação, não estar cumprindo pena de 
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suspensão, porque se ele o estiver sequer poderá ingressar no Clube para se 
inscrever. Perguntou se no substantivo contribuições não estariam contempladas 
outras taxas e, se assim fosse, o proponente poderia retirar a emenda se assim 
entendesse. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis (fora do microfone) – Entendo tratar-se de 
redação, concordou com a retirada. 
 
Presidente – Passando à emenda Lomonaco, que diz que o candidato só poderá se 
inscrever estando adimplente com suas contribuições e não tendo débitos para o 
Clube até o mês anterior à data da sua inscrição. A emenda consagra o voto 
individual majoritário, ou seja, elimina a possibilidade de inscrições por chapas, cada 
candidato se inscreverá. Teremos uma lista completa, os mais votados serão os 
eleitos. Indagado, respondeu ao Conselheiro Lomonaco que havia Conselheiros 
inscritos, não podendo precisar se para falar especificamente sobre esse assunto. 
Então, o proponente faria a defesa naquele momento. Explicou que a Mesa se 
reuniu previamente com a Comissão e os proponentes de emendas, e acordou que 
se a emenda do Conselheiro Lomonaco for aprovada, obrigatoriamente a 
Presidência vai retirar a proposta, para adaptá-la ao conceito de individualidade. E o 
Conselheiro Lomonaco também teve a grandeza de dizer que, se porventura o 
Plenário a rejeitar, ele retirará todas as emendas subsequentes que apresentou, 
porque estão alicerçadas no conceito do voto majoritário individual. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Entendeu que talvez os 
proponentes de emendas poderiam se pronunciar primeiro e, aí sim, na sequência, 
já com as informações, os Conselheiros teriam uma condição melhor para discutir. 
 
Presidente – Agradecendo a colaboração do Conselheiro Fasanaro, disse que era 
isso que iria fazer, ouvir o Conselheiro Alexandre Lomonaco, o qual, desde logo, 
informou que aguardaria os que já estavam inscritos. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Disse que se antecipou em falar, porque se sua emenda 
fosse acolhida, modificava todos os outros pilares. Para ilustrar sua ideia de que a 
eleição no Clube em determinados momentos vem se transformando em uma 
verdadeira guerra, reportou que no último pleito reclamou ao Presidente da 
Assembleia, da ação de cabos eleitorais estranhos ao quadro social, que estavam a 
hostiliza-lo durante a votação. E esses tais cabos, contratados por outro candidato, 
foram retirados e ele pode, então, terminar o dia em segurança e teve sorte de ser 
eleito. Por isso sua preocupação com o sistema de votos em chapas completas. 
Muitos votam na chapa e não conhecem o candidato, não conhecem a pessoa que 
estão ajudando a eleger. O Conselheiro tem que ser o representante do associado e 
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não um soldado da chapa a que pertence; ele tem que ter independência. Por isso 
pretendia valorizar o voto, propondo que cada associado possa votar em apenas um 
candidato. Com isso, ao invés do voto valer um centésimo, valerá um inteiro. A 
intenção é diminuir a influência das chapas e valorizar o bom Conselheiro. E haverá 
outras vantagens colaterais, como diminuição do custo da eleição, o aumento do 
prazo para o associado votar e até criar o voto on-line. Pediu aos Conselheiros que 
acompanhassem sua ideia, declinando o mantra da eleição norte-americana, onde a 
democracia tem um berço seguro: One man, one vote. Um homem, um voto. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ainda dentro da sua manifestação pela 
ordem, antes de discutir a matéria, sugeriu ao Sr. Presidente que os eventuais 
interessados se manifestassem nesta oportunidade, expondo suas razões e, em 
seguida, aí sim, com mais propriedade a Presidência prestaria os esclarecimentos, 
aclararia e daria sequência. Prosseguindo, cumprimentou o Presidente José Manssur 
por ter trazido ao Conselho este assunto de extrema relevância; da mesma forma 
que parabenizou a Comissão Especial, que teve um trabalho exaustivo e acabou 
apresentando um resultado muito satisfatório. Penitenciou-se por somente nos 
últimos dias ter tido oportunidade de se ater ao trabalho apresentado, parecendo-
lhe necessário fazer uma eventual adequação em três tópicos. O primeiro, com 
relação ao artigo 22, que estabelece que só serão computados como votos válidos 
os dados aos candidatos inscritos na Secretaria até 20 dias antes da eleição.  
 
Presidente – Disse que já havia uma proposta do Conselheiro Luís Alberto, 
aumentando para 30 dias o prazo. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Lembrou que emenda do Conselheiro Luís 
Alberto aumentava para 30 dias a antecedência para publicação do Edital, que desde 
já endossava. Referindo-se à sua proposta com relação ao prazo da inscrição, 
explicou que a experiência tem demonstrado que há uma ansiedade muito grande 
dos candidatos de obter o seu número, que justamente só é informado quando do 
término das inscrições. Se aumentarmos de 20 para 30 o prazo para encerramento, 
e como o número é um elemento fundamental para divulgação e propaganda de 
cada candidato, poderíamos nesta oportunidade resolver esse problema de 
ansiedade e dar mais tempo para que cada um faça sua campanha. 
 
Presidente – Ponderou que a matéria não admite emenda na tribuna, mas nada 
impedia que a Mesa - já há precedentes nesse aspecto - apresentasse como 
proposta. Dentro de um princípio democrático, no momento oportuno poderia 
submeter ao Plenário como emenda da Mesa, porque talvez fosse interessante 
apreciar essa matéria no sentido da publicidade ampla, que é um princípio 
constitucional, de ao invés de 20 serem 30 dias. 
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – O segundo aspecto que destacou é que lhe 
parecia haver certa contradição entre o §5º do artigo 1º e o §1º, do artigo 13 do 
projeto. O §5º estabelece que o número de candidatos inscritos em cada chapa não 
poderá ser superior a uma vez e meia o número de vagas, reproduzindo o que existe 
atualmente, e hoje os associados podem votar em quantos candidatos quiserem. 
Agora, no §1º do artigo 13 pretende-se limitar o número de votos ao número de 
vagas, cerca de 70. Então, não se pode nem pedir para votar em todos os candidatos 
da chapa – que em tese pode ser uma vez e meia o número de vagas - porque já tem 
esse impedimento do próprio dispositivo. Nessas condições, à guisa de sugestão, 
entendeu que talvez fosse mais adequado que se compatibilizasse, limitando o 
número de candidatos por chapa ao número de vagas também, e não mais de uma 
vez e meia. 
 
Presidente – Explicou que a orientação da Comissão foi permitir ao associado a mais 
ampla participação no processo eleitoral, e não limitar o seu direito político. Citou 
como exemplo um vestibular, onde existem 100 vagas, mas podem se inscrever 5 mil 
e os 100 mais habilitados preenchem essas vagas. Então, se concebeu, como forma 
de inscrição para viabilizar a participação política, um número e meio a mais das 
vagas como candidatos inscritos. Mas, para fins e efeitos de preencher as vagas em 
licitação, poder-se-á apenas votar no número de vagas, normalmente cerca de 69 ou 
70. Uma coisa era viabilizar o maior número possível dentro de certo limite, de certo 
critério de associados participando do pleito eleitoral. Outra era permitir apenas e, 
de todos esses que se inscrevessem ao processo eleitoral fossem eleitos apenas, 
observados os critérios regimentais, aqueles que tivessem melhor condição de voto 
para ocupar as 69 ou 70 vagas. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ponderou que dentro desse raciocínio de 
amplitude e possibilidade de um número maior de candidatos se inscreverem, uma 
vez e meia poder-se-ia se pensar em duas, ou em um número que se quisesse. 
Então, esse argumento é muito importante. Mas, de toda forma, mantinha a sua 
convicção de que seria talvez mais adequado, pois não via como convencer o eleitor 
a votar na chapa inteira ou em todos, quando sabe que ele só poderia votar em 70. 
 
Presidente – Anotou a sugestão, dizendo que a apresentaria como emenda de Mesa. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Outro item que observou foi com relação à 
disposição introduzida no artigo 24, que é importante, aquela que estabelece que 
cada chapa que alcançar quociente eleitoral, os candidatos que não se elegerem 
serão considerados Suplentes pelo período correspondente à da eleição disputada. 
Em caso de afastamento de um Conselheiro a qualquer título, a vaga então surgida 
será prioritariamente preenchida mediante a convocação de Suplente dentro da 
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mesma chapa e da mesma eleição daquele, tenha obtido o maior número de votos 
individuais. Embora essa colocação seja perfeita, talvez devêssemos incluir um 
parágrafo ou uma disposição transitória, porque existe uma situação de fato, hoje, 
que é a dos Suplentes já convocados com base na legislação atual, e que com 
aprovação do projeto ficariam numa situação... 
 
Presidente – Interveio, dizendo que já estava previsto. Embora não pudesse 
conduzir, esclareceu que quando da quarta baliza, havia dito que há uma tese de se 
entrar em vigor apenas um ano após, o que for aprovado. E há outra tese de 
aprovação, como havia frisado, porque é um princípio geral de direito, a norma, se 
aprovada, esta tese entra em vigor na data da publicação da resolução. Mas a 
eficácia, o efeito do que for votado somente ocorrerá a partir da eleição de maio, 
justamente para garantir o princípio constitucional do direito adquirido que já 
contempla os atuais Suplentes, força dos pleitos eleitorais anteriores. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Disse que fazia aquela observação porque 
não verificou isso em todo o texto apresentado e sequer nas emendas formuladas.  
 
Presidente – Respondeu que no momento exato explicaria. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Então, ideia seria basicamente essa, os 
Suplentes dos Conselheiros eleitos em 2010 e 2012; os de 2014 manter-se-ia a regra 
atual. 
 
Presidente – Observou que no caso de 2010 e 2012 é o denominado rodízio, mas 
existe a garantia do direito adquirido. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Seria justamente um dispositivo dentro dessa 
linha: até renovação parcial do Conselho Deliberativo a realizar-se em 2016, a 
convocação dos Suplentes dos Conselheiros eleitos em 2010 e 2012 continuará a ser 
feita no sistema atual de rodízio, em função da ordem de cada pelo quociente 
eleitoral de cada chapa na eleição de 2014, nos termos da Resolução 15/2006, do 
Conselho Deliberativo. Renovou seus cumprimentos pelo trabalho e elementos 
trazidos, em especial pela forma como o Sr. Presidente vem conduzindo um 
Conselho tão pujante. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Com relação à publicidade, em que há 
emenda aumentando o prazo para 30 dias, entendeu interessante incluir na 
proposta da Mesa a proibição de colocar cavaletes e afins fora daquilo que é 
permitido pelo Conselho.  
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Presidente – Com relação à proposta do Conselheiro Alberto Fasanaro, explicou que, 
infelizmente, não poderia acolher, porque o artigo 33 do Estatuto Social estabelece 
que para eleição dos Membros do Conselho computar-se-ão somente os votos 
dados aos candidatos inscritos na Secretaria até 20 dias antes. Quanto à sugestão do 
Conselheiro Ivan Castaldi, dependia apenas de uma resolução da Presidência do 
Conselho. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Comentou que senão o poder econômico às vezes fala 
mais alto. 
 
Presidente – Aduziu que não só o poder econômico, como também a disciplina e a 
colocação adequada para não haver poluição visual. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Informou que não havia atentado para a 
necessidade de alteração estatutária, e o Sr. Presidente não teve oportunidade de 
alertá-lo antes, quando trocaram ideia a respeito. Da mesma forma, a eventual 
mudança quanto ao Grupo de Veteranos também não haveria possibilidade, porque 
tem disposição estatutária. 
 
Presidente – Pediu desculpas por não ter alertado o orador na ocasião. Quanto aos 
Veteranos, abordaria o assunto no momento oportuno. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Agradeceu. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Disse que gostaria de entender se neste momento, 
com emendas já recebidas, trabalho de Comissão feito por dois anos, todas as 
emendas que surgissem em Plenário seriam recebidas como propostas de Mesa. 
Ponderou que, normalmente, quando se apresenta uma emenda de Mesa, ela tem o 
fim de resolver alguma questão que ficara mal resolvida, caso isso não seja feito. Em 
absoluto lhe parecia que esse fosse o caso dos 70, mesmo porque o Conselho 
poderia decidir que será um só votado. Então, infelizmente, essa emenda não 
chegou a tempo e não poderia ser reconhecida ou recepcionada pelo Plenário, 
porque devemos seguir o Estatuto. 
 
Presidente – Comunicou que só colocaria em votação se os Conselheiros 
concordassem com a metodologia sugerida pelo Conselheiro Alberto Fasanaro, de 
que todos com direito a falar regimentalmente sobre a matéria específica ou como 
um todo o fizessem agora, para, posteriormente, votar a matéria. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Preferiu falar no momento mais 
oportuno. 
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José Roberto Coutinho de Arruda – Disse que pretendia se manifestar no início, 
como Membro da Comissão, para esclarecer alguns pontos, tendo em vista ter 
recebido comentários de Conselheiros de que o projeto estaria um pouco confuso, 
mas a exposição do Presidente Manssur deixou o assunto bem claro, inclusive 
quanto à suplência por seis anos, para evitar o rodízio. Sem defender posição, disse 
que a única questão que o preocupava era com relação aos Veteranos, parecendo-
lhe que da forma como feita pela Comissão a proposta fere um pouco a estrutura do 
Clube. Comentou que o assunto foi abordado na reunião prévia com os proponentes 
das emendas, aliás, de uma forma muito democrática, com a presença de diversas 
ideologias dentro do Clube. Entendeu que a estrutura não está adequada, sugerindo 
que se encapasse a emenda do Conselheiro Guilherme Reis. 
 
Presidente – Interrompeu o orador, salientando que por essa razão é que, depois de 
muitos e muitos estudos, pretendia sugerir que se fosse apreciando artigo por artigo 
e em cada artigo o Conselheiro que quisesse falar tecesse as suas considerações a 
respeito daquele assunto, porque o que o orador colocava foi conversado noites e 
noites, entretanto não se anteciparia. O Estatuto prevê que o Conselho, tirante os 
Conselheiros Efetivos, tem 177 do grupo B e 24 do grupo A, que são os Veteranos. 
Sem pretender conduzir, estamos licitando oito vagas dos Veteranos, se unificarmos 
os grupos, todos os eleitores só votarão nos candidatos do grupo B, não votam nas 
oito ou nove vagas licitadas do Veterano, como fica a representação dele, que 
estabelece o Estatuto, deva ser de 24 Conselheiros? Não terá nenhum voto de 
Veterano, então pode diminuir a 16. Isso é o que o orador está falando, quebra a 
estrutura. Então, no momento certo de cada artigo, quando chegar o caso do 
Veterano, a Comissão apresentará as suas explicações e os Conselheiros decidirão 
de acordo com um binômio, que não é meu, mas é muito importante: com a ciência 
e com a consciência. Por isso entendia que, sem embargo do que sugeriu o 
Conselheiro Fasanaro, uma metodologia que deva ser observada, no sentido de que 
as teses sejam apresentadas conforme formos discutindo cada artigo. Quem for 
contrário àquela tese, apresenta suas razões e, em seguida vamos colocar em 
votação. Porque se falarmos agora sobre a matéria como um todo agora, quando 
chegarmos, por exemplo, ao artigo 22, as teses defendidas poderão se perder um 
pouco. 
 
Alexandre Perronone Lomonaco (aparte) – Perguntou se Plenário podia entender 
que, em nome da Comissão, o orador retirava o item dos Veteranos do projeto 
original, já que ele parecia em desacordo com o Estatuto. 
 
Presidente – Informou que no momento próprio faria essa proposta. 
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Alexandre Perronone Lomonaco – Entendeu que a proposta poderia ser feita já, 
para simplificar. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Esclareceu que sua ideia era que Comissão, que 
não é constituída somente por ele, orador, mas por mais oito ou nove, encampasse 
como proposta do projeto a emenda do Conselheiro Guilherme Reis. 
 
Presidente – Disse que, então, explicaria essa questão. 
 
Alexandre Perronone Lomonaco – Agradeceu. 
 
Presidente – Salientou que o projeto foi democraticamente votado; entendeu-se 
que deveria unificar a eleição sem falar em grupos. O eleitor comparece e vota nos 
candidatos, independentemente de ele estar inscrito para o grupo de Veteranos ou 
para não Veteranos. O Conselheiro Guilherme Reis apresentou uma emenda, que 
em última análise mantém a atual situação. O eleitor comparece e vota em tantas 
vagas abertas para o grupo não Veteranos e em tantas vagas existentes para o grupo 
Veteranos. A colocação dos Conselheiros Lomonaco e Arruda guarda pertinência, 
porque o Estatuto Social estabelece que o Conselho tem que estar composto de 210 
Conselheiros: 177 não Veteranos e 24 Veteranos. Se tivermos oito vagas de 
Veteranos e todos os eleitores vierem e somente votarem nos candidatos do Grupo 
B, não Veteranos, teremos a seguinte situação, a não eleição de nenhum Veterano. E 
aquele grupo que em tese deveria estar representado por 24, passará a 16. Na 
próxima eleição, se isso ocorrer passará a oito, até chegar um momento, que 
particularmente não gostaria, como associado e Conselheiro, de acabar com a 
representatividade de um grupo vital na história do Clube, que é o de Veteranos. 
Perguntou qual seria a condução; se o Conselho pretendesse, votaria agora: a 
proposta do projeto da Comissão é de votação unificada sem distinção de grupos; o 
eleitor vota nos candidatos, independentemente de ser Veterano ou não. A emenda 
Guilherme Reis, quando chegar ao momento faremos a lembrança, a votação 
permanece como é hoje, em que o eleitor vota em candidatos de Veteranos, se 
assim lhe aprouver e em candidatos não Veteranos, se assim quiser. 
 
Oscar José Horta – Lembrou que há alguns anos o Conselho determinou que os 
novos associados a partir de determinada data não teriam mais direito de se tornar 
Veteranos. Então, isso já se enquadrava numa certa transição. Propôs que se 
colocasse como proposta de Mesa uma conciliação, que se pudesse votar 
unificadamente, mas que houvesse uma cota reservada, a exemplo do sistema de 
cotas de uma universidade. Hoje já tem a cota -24 - mas são duas eleições distintas. 
A ideia seria mesclar as duas propostas: é uma eleição só e tem uma cota que, 
obrigatoriamente, terá aquele número de Veteranos. 
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Presidente – A questão da cota poderia ter sido objeto de emenda, mas distribuiu o 
projeto e não veio nenhuma emenda neste sentido. 
 
Oscar José Horta – Observou que estava sugerindo a possibilidade de se colocar 
como emenda da Mesa. 
 
Presidente – Informou que a votação tinha que ser feita da forma regimental. 
Perguntou se o Plenário entendera a explicação. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Comentou que não tinha pensado no assunto 
nem na época da Comissão, mas a solução poderia ser como sugeriu o Conselheiro 
Horta, a cota como proposta de Mesa, as chapas fossem obrigadas a trazer uma 
cota. 
 
Presidente – Como dissera o Conselheiro Alexandre, não sabia se vingaria o projeto 
de chapas. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Embora sabendo que a discussão poderia acabar 
depois de votado o primeiro assunto, entendeu louvável a preocupação do Sr. 
Presidente, ponderando que de acordo com os  números atualmente entram muito 
mais Veteranos no grupo B do que no A, então será relativo se o grupo Veteranos 
acabar futuramente. Uma forma de tentar conciliar a situação seria as chapas terem 
uma cota obrigatória de Veteranos, e o associado escolher em quem votar. 
 
Presidente – Consultou se o Plenário gostaria de votar a matéria agora, ou preferiria 
aguardar o momento certo. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: No momento certo. 

 
Luiz Eduardo Fernandes – Referindo-se ao tema da palestra que mencionara no 
Expediente, comentou que o que está acontecendo era exatamente o contrário: o 
número de pessoas idosas está aumentando. A par de concordar com o orador, 
comentou que há cada vez mais pessoas com mais de setenta anos com condição 
intelectual de vir a contribuir com o Conselho. 
 
Presidente – Informou que seria tratado artigo por artigo, e no momento de cada 
um dos assuntos seriam apresentadas as manifestações. A matéria não se esgotaria 
naquela noite; a exemplo da reforma do Estatuto Social, e é uma prerrogativa da 
Mesa, a reunião pode ser convolada em sessão permanente, porque longe dele, 
Presidente, pretender votar um trabalho dessa magnitude numa noite só, como 
hoje. Mas, pelo menos os princípios gerais e as explicações necessárias ficam dadas. 
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Francisco Carlos Collet e Silva – Em primeiro lugar, disse que adoção do sistema de 
voto proporcional, que agora estamos procurando melhorar, já significou um avanço 
muito importante para o Clube com relação ao sistema anterior. Adotou-se o 
sistema do voto proporcional e, em consequência, foi necessário regular também 
aspectos relacionados às chapas. Foi preciso também considerar, embora 
proporcional, uma tradição importante do Clube, que era a do associado votar em 
diversos candidatos. Como se sabe, o sistema proporcional implica ter um voto 
unitário. Como poderíamos ter uma eleição proporcional, podendo o eleitor votar 
em diversos candidatos? Para isso, salvo engano foi o Conselheiro Bandeira, 
imaginou não propriamente o fracionamento do voto. Quer dizer, ao contrário, 
manter o voto unitário. Apenas esse voto unitário seria repartido entre candidatos e 
esse voto repartido seria, então, o considerado para proporcionalidade de 
representação de cada chapa inscrita nas eleições relacionadas. Disse que fazia essa 
primeira consideração, por entender que deveria também - como a emenda do 
Conselheiro Guilherme Reis nesse sentido - haver nas chapas essa mesma 
proporcionalidade, justamente para evitar não o fracionamento, mas a multiplicação 
de votos. Um eleitor quando comparece à urna e vai votar em 10 candidatos, o voto 
dele tem que ser um. Ele está dando não só para a indicação do quociente eleitoral 
da chapa que ele pretende subscrever, mas também para classificação do 
Conselheiro eleito por aquela chapa. Não fosse assim e teríamos, aí sim, a 
multiplicação e temos que convir, se não há fracionamento do voto para a questão 
do cálculo do quociente eleitoral de cada chapa, o mesmo sistema não pode ser 
considerado fracionamento se adotado internamente. E isso causa distorções, quer 
dizer, não muda número nenhum; não aumenta candidato de alguma chapa; o 
número do quociente eleitoral não altera; mas, a classificação dos candidatos 
internamente na chapa pode sofrer alteração. Essa proporcionalidade internamente 
na chapa, além de atender o princípio do voto unitário, também militaria no sentido 
de retratar com mais justeza o resultado eleitoral obtido. Essa é a primeira 
consideração. 
 
Presidente – Consultou o orador, que concordou que esta manifestação encerrava 
sua participação no momento da discussão do artigo 24, sem possibilidade de 
renovação do mesmo sobre o mesmo assunto. Explicou que na reunião previamente 
realizada com os autores de emendas, decidiu-se que as emendas seriam 
condensadas na Emenda Fein e as demais referentes ao tema seriam retiradas pelos 
proponentes. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Disse que pretendia, por uma homenagem, dizer 
que no mesmo sentido se posicionaram, além do Conselheiro Andreas Fein, os 
Conselheiros Luís Alberto Figueiredo de Sousa e Severiano Atanes Netto. 
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Presidente – Reiterou que ficou condensado por deliberação volitiva de todos que 
ficasse em discussão para essa matéria a emenda do Conselheiro Fein. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Continuou, abordando a questão da suplência. Disse 
que pela proposta da Comissão, o Suplente persistiria seis anos com o substituto de 
algum daqueles integrantes de uma chapa para eventualmente ser convocado em 
função de convalescência, licença, enfim, alguma coisa que ocorresse. Referiu que 
não era contrário à ideia, mas via um problema, porque no Clube não temos e não 
poderíamos ter partidos; temos chapas, que tem uma existência efêmera. 
Inscrevemos a chapa e após a eleição ela é extinta. Evidentemente que persistem os 
agrupamentos políticos em torno de pessoas, de ideias, mas não temos partido 
político. Se houvesse, teríamos que fazer um regramento específico. Então, na 
questão da suplência deveríamos manter como está, até porque a cada eleição 
surgem chapas, outras chapas deixam de existir e isso tudo vai causando certa 
perplexidade na substituição de Conselheiros por algum motivo retirantes. E há 
outro aspecto, a cada dois anos a eleição que se verifica é aquele retrato do 
momento político atual, que daqui a dois anos pode ser outro. Persistir, chamando 
apenas os Conselheiros daquela chapa que não existe mais implicaria eternizar um 
momento político já ultrapassado, o que não parece adequado. 
 
Presidente – Disse que no momento oportuno colocará a matéria em votação. Se 
for rejeitada, continuará a viger a norma atual. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Pediu ao Sr. Presidente que considerasse também a 
possibilidade jurídica, de que a existência da chapa no regramento do Clube é 
efêmera. Ao passo que só pode haver eleição com chapas, então, estaríamos dando 
uma sobrevida que talvez não fosse possível. Ou pior, criando um Frankenstein, que 
isso colidiria com o espírito estatutário, que seria um grupo político.  
 
Presidente – Reiterou que submeterá a proposta do projeto ao Conselho. Se não 
vingar, vigorará o que está hoje regrado. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Elogiou a Comissão pelo trabalho apresentado, 
dizendo que não poderia ser diferente, tendo em vista a capacidade e conhecimento 
de seus integrantes. Louvou a iniciativa de limitar o número de voto por eleitor ao 
número de vagas, no seu entender um avanço, até porque isso é do Código Eleitoral, 
quer dizer, não se pode votar em mais candidatos que o número de vagas; é uma 
regra básica. Fosse de outro modo, teríamos uma super proporcionalidade, o que 
poderia desvirtuar o resultado, a vontade efetiva do associado, que é quem deve ter 
a voz ativa e esse deve ser o nosso norte, como é aqui deste Conselho Deliberativo. 
É é nosso dever mitigar riscos e distorções. Agora, um pouco mais objetivamente, 
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disse que, embora a Mesa já tenha considerado como mera questão de redação, a 
emenda do Conselheiro Guilherme Reis ao artigo 1º teria que persistir. Quando se 
fala em mensalidade associativa, a contribuição associativa, aquele que não pagar a 
contribuição não poderá se candidatar. E não está expresso o termo taxa e como é 
um aspecto punitivo, não admite interpretação extensiva. 
 
Presidente – Lembro que havia feito a consideração, porque em se tratando de 
associação privada, a taxa é privativa de órgão público, então entendeu que 
contribuição açambarcava tudo, porque taxa é só por órgão público, o Clube não 
tem uma taxa de condomínio, não é taxa é contribuição patrimonial. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Concordou, mas respondeu que não acreditava que 
se estaria sangrando em saúde, apenas elucidando a questão. 
 
Presidente – Considerou que isso poderia ser tratado na oportunidade pela 
Comissão de Redação. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Continuando, cumprimentou o Conselheiro 
Guilherme Reis, que observou com muita propriedade que não deveríamos ter no 
artigo 2º, os candidatos, que dão uma ideia de grupo determinado, mas utilizar o 
termo o candidato, no singular, que transmite a ideia de indeterminado. 
 
Presidente – Informou que esse aspecto será remetido à Comissão de Redação, da 
qual o orador o honrará em participar. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Agradeceu. 
 
Presidente – Informou ao Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira Machado que abriria a 
discussão em cada artigo, pois entendia que seria a melhor metodologia. Explicou 
que o Conselheiro Collet trouxe tantos argumentos, que quando chegasse às 23:30 
horas muitos deles poderão estar perdidos, mas os relembrará no momento 
oportuno, que é o problema do fracionamento e o problema dos suplentes. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Concordou e agradeceu. 
 
Antonio Moreno Neto – Inicialmente reportou-se ao sistema atual, de voto 
proporcional, relembrando que em 2002 vigorava o voto por chapa e a classificação 
era pelo número de votos. Na oportunidade existia a Chapa Mobilização Pinheiros, 
que hoje é a Pinheiros de Todos Nós, parcialmente, e sua Chapa, a União, hoje 
parcialmente a Pinheiros Sempre, que não elegeu nenhum Conselheiro naquela 
oportunidade, quando, inclusive, foi o Suplente mais bem votado. E, por 
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determinação da maioria, que era da Mobilização Pinheirense, à época propôs e o 
Conselho instituiu o voto proporcional, para que fosse diluído e tivesse uma 
representatividade dos associados perante o Conselho, bem elástica, não tinha só 
um grupo que mandava. E assim passou a viger, a partir de 2004, até hoje, 2015, ou 
seja, até o ano que vem serão 12 anos. Surpreendentemente, estamos vendo aqui 
uma proposta que, independentemente se tem chapa ou não tem chapa, de ter 
eleição do número de votos em que a maioria, seja Pinheiros de Todos Nós, 
Pinheiros Sempre ou outra chapa, terá a maioria e terá mais facilidade da eleição 
dos seus candidatos, eliminando a possibilidade dos partidos menores. Comenta-se: 
ah, mas determinado Conselheiro foi eleito por 250 votos ou por 120 votos. Se for 
ver a regra matemática, ele foi eleito por essa quantidade de votos em função 
própria, porque se ele tem quatro pessoas na chapa e teve 150 votos ou 200 votos, 
o mérito é dele, porque a chapa não conseguiu fazer a proporcionalidade para dar 
uma base para ele ser eleito. Então, o sistema vigente está totalmente atendido pela 
representatividade dos associados na parte proporcional. Colocar por voto é uma 
questão política neste momento, não se sabe com que intenção. A segunda parte é 
com relação aos Veteranos. É desnecessário dizer que temos de ter respeito por 
todos esses anos e por todos os Veteranos que representaram os associados no 
Conselho e, também considerar, como já foi dito, que hoje a longevidade aumentou, 
temos de ter maior respeito e respeitar o que aconteceu. Quanto à Suplência, 
discordou do Conselheiro Collet, entendendo que deva haver uma fase de transição; 
existe a possibilidade de o Conselheiro ser Suplente por seis anos, como é o senador, 
por exemplo, e se ele eventualmente quiser, poderá se candidatar para ter 
possibilidade de mandato depois de dois anos. Aí tem uma fase de transição e como 
a chapa se extingue, logo após as eleições, sugeriu o seguinte: os Conselheiros são 
Suplentes dos nomes da chapa anterior e se eles são Suplentes dos nomes da chapa 
anterior, qualquer um desses da chapa anterior que ou peça demissão, ou licença do 
Conselho será substituído pela ordem de voto daquele elemento na oportunidade 
da eleição. 
 
Presidente – Disse que no momento oportuno colocaria pela Mesa uma questão que 
não foi observada, e que é de toda procedência. 
 
Antonio Moreno Neto – Quanto ao fato de que o voto para efeito de chapa pode ter 
a contagem decimal, pela Constituição o voto é único, tem que ser um para cada 
candidato, não se pode parcelar a contagem de voto. Ressaltou que o sistema 
eleitoral atual pode ter algum aprimoramento, mas ele está muito bom e atende aos 
anseios dos associados. 
 
Sergio Lazzarini – Confessou que inicialmente tinha manifestado sua preocupação, 
por ver que do trabalho excelente feito pela Comissão, havia várias emendas, 
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emendas contraditórias, uma anulando a outra, correndo o risco de, como dissera o 
Conselheiro Collet, transformar num Frankenstein esse assunto, que é o Regimento 
Eleitoral do Clube Pinheiros. Agora ficava um pouco mais tranquilo, repetindo 
algumas palavras ditas com muita acuidade, pelos Conselheiros Francisco Collet e 
Antonio Moreno. Referiu que era Presidente do Conselho quando se modificou o 
sistema eleitoral do Clube, à época a eleição era feita majoritariamente, os mais 
votados eram eleitos. E se pensa na possibilidade de, com muita boa fé, voltar ao 
sistema da eleição majoritária. Só que quem passou por aquela época pode se 
lembrar que fazíamos chapas oficiosas. Apesar de a eleição ser majoritária, 
antigamente se dava a um grupo o nome de uma chapa qualquer e se trabalhava 
aquela chapa, só vote nessa chapa. E assim foi, e a Mobilização fez a sua chapa, a 
Chapa União era da situação, foi para uma eleição majoritária e ganhou com 100% 
dos votos; ninguém da União se elegeu. E se orgulha de naquela oportunidade ter 
pensado não como vencedor, mas ter como Presidente do Conselho do Pinheiros, 
que aquilo não estava correto, não podia ser que uma eleição majoritária elegesse 
só uma chapa, uma chapa toda e a outra ficasse de fora. Como o Conselheiro 
Moreno disse, somos adversários políticos aqui dentro, mas ele teve uma excelente 
votação e não foi eleito. Então, se orgulha de, como Presidente desta Casa, em 
nome da Mesa ter feito uma proposta, transformando a eleição do Pinheiros em 
eleição proporcional. Não existe regime democrático em que não existam 
possibilidades de chapas minoritárias, das minorias participarem, isto é o sistema 
minoritário. Quando vemos uma eleição para deputado em nosso país existe uma 
eleição feita por partidos políticos, mas a votação é feita individualmente, no voto 
de cada um, mas na apuração é feito um quociente eleitoral em que se escolhem 
proporcionalmente os votos dos partidos que têm mais votos, mas os partidos 
minoritários também se elegem. E dentro dos partidos há os que têm menos votos 
dos que estão nos grandes partidos, isso é democracia em qualquer país do mundo. 
É pensando nisso que vinha preocupado hoje, com o devido respeito daqueles que 
fazem emendas retornando ao sistema majoritário, na expectativa de quem é bom 
de voto vai ter mais voto, vai ser eleito, que isso me parece um retrocesso. Não 
podemos voltar àquele sistema antigo, porque ele é perverso. Quem faz uma eleição 
desse tipo, em que diz que não haverá chapa, mas haverá chapas oficiosas, estará 
contribuindo para os grandes grupos continuarem no domínio do Clube por longos 
anos; não haverá mudanças e renovações de grupos minoritários. Portanto, 
consignou que temos que fazer qualquer coisa, votar as propostas que aí estão, mas 
sem retrocessos. Não podemos, a pretexto de que não gostamos do sistema 
proporcional, votar um sistema pior do que esse, porque democracia é ruim, 
eleições democráticas são ruins, têm muitos defeitos, mas ninguém apresenta uma 
solução melhor do que a democracia com seus defeitos. Em segundo lugar, chamou-
lhe a atenção a questão dos Suplentes. Como lembrou o Conselheiro Collet, aqui não 
existem partidos políticos. Existem chapas que são constituídas, algumas com uma 



26/35 

tradição de uma eleição para outra, mas toda eleição pode se constituir chapas 
novas. E quando fazemos as eleições temos os Suplentes das chapas que não se 
elegem. Se consignarmos um mandato de Suplente por seis anos, estaremos dando 
a um Suplente de uma chapa o direito de substituir em eleições que ele não precisa 
nem concorrer mais e ela fica seis anos simplesmente esperando falecimentos, 
licenças, doenças, porque ele será chamado. E o será em detrimento de chapas 
novas, porque não são partidos, que serão criadas nas outras eleições. Então, se a 
eleição de 2016 haverá três ou quatro chapas, na seguinte eleição poderá ter 10 
chapas. E se alguém falecer ou se afastar, só será convocado o Suplente na eleição 
de 2016, os Suplentes das outras chapas não vão ter Suplentes pelo menos por seis 
anos ou quatro anos.  
 
Presidente – Se falecer o de 2016, mas o de 2018 é o Suplente da eleição de 2018. 
 
Sergio Lazzarini – E se as chapas forem criadas depois, esse é o problema do 
Suplente? 
 
Presidente – Lembrou que as chapas só podem ser criadas até 20 dias antes da 
inscrição. 
 
Sergio Lazzarini – Defendeu que o sistema atual é o melhor de todos; o Suplente é 
aquele que não se elege naquela eleição e fica nos dois anos como Suplente. Daqui a 
dois anos ele que se candidate de novo para tentar se eleger. 
 
Presidente – Ele pode se candidatar de novo e pode ser eleito e pode ser Suplente. 
 
Sergio Lazzarini – Entretanto, se ele não quiser não precisa. É só ficar em casa que 
continua sendo Suplente, essa é correlação, não precisa se esforçar; ele faz média 
com todo mundo, não representa ninguém e está ali com o cargo garantido. 
 
Presidente – O único risco que ele corre é o titular não sair, ele permanece Suplente 
ad eternum. 
 
Sergio Lazzarini – Encerrou, defendendo a manutenção da eleição proporcional, 
para não haver retrocesso, bem como do sistema de Suplente de hoje, que é o ideal. 
 
Presidente – Reiterou que no momento oportuno submeteria a matéria à votação. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Referiu que não pode haver retrocessos. Estamos 
aqui propondo meras alterações no Regimento para Eleição Parcial do Conselho 
Deliberativo. Não podemos em hipótese alguma vetar ou ofender direito de 
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associados, como muito bem lembrou o Conselheiro Roberto La Laina. Quando à 
unificação dos grupos, mencionada pela Presidência no início de sua exposição, 
referiu que no Conselho há três grupos de Conselheiros: o Conselho Deliberativo 
compor-se-á de 201 Conselheiros, sendo 24 pertencentes à categoria Veteranos; 177 
pertencentes ao Grupo B e os Efetivos, que são os ex-Presidentes do Conselho e da 
Diretoria. Isso é estatutário, não podemos mexer. Até porque o Estatuto, no artigo 
6º, como no Regulamento Geral, também faz uma distinção entre as categorias e 
classes de associados, como os Beneméritos, Honorários, os Atletas Beneméritos, os 
Atletas Beneméritos Contribuintes, os Contribuintes e os Veteranos. E, se 
porventura pretendermos aqui unificar esses dois grupos, de Veteranos com os do 
Grupo B, estaremos, sim, ofendendo o Estatuto e dando total razão à preliminar 
levantada pelo Conselheiro La Laina. Observou que qualquer tipo de alteração que 
seja ou tenha sido apresentada nesse sentido deve ser desde logo vetada, sob pena 
de ofensa ao Estatuto e ao direito de representatividade do associado.  
 
Presidente – Comunicou que havia anotado que a questão é anti-estatutária e não 
poderá ser discutida, porque quebra a representação do Veterano. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Abordou a questão dos Suplentes, esclarecendo 
que pretendida e manifestar no momento específico, entretanto talvez a 
oportunidade não acontecesse hoje, e se a reunião se tornasse permanente talvez o 
assunto ficasse esquecido. Explicou a questão dos Suplentes dando como exemplo 
uma cadeira: quatro pernas, o acento, o encosto e três pessoas. Uma pessoa trouxe 
três partes dessa cadeira; outra trouxe duas partes e uma terceira trouxe uma parte. 
Essas três pessoas fizeram uma cadeira, não foi quem trouxe três; não foi quem 
trouxe duas; não foi quem trouxe uma parte, as três pessoas, cada uma trazendo 
uma parte conseguiram construir uma cadeira. Quem vai sentar nessa cadeira? A 
pessoa inicialmente que está mais cansada, que trouxe mais partes, precisou fazer 
essa viagem mais de uma vez. Ele senta primeiro. Ele não é melhor que os outros, 
ele trouxe mais partes da cadeira, vai sentar primeiro. Saiu, se precisar, cansar, vem 
quem trouxe duas e assim vai. Isso é função do Suplente, pensem dessa forma com 
uma eleição. Para se conseguir uma cadeira é necessário um quociente. Para se 
conseguir um quociente eleitoral é necessário voto e não é uma pessoa. Aliás, uma 
pessoa ou outra consegue fazer uma cadeira, sozinho, tudo bem. Até hoje não 
consegui ver ninguém numa chapa sozinho conseguir fazer uma cadeira, é 
necessário um grupo e a somatória desse grupo. Então, essa é a função, pelo menos 
assim entendi e alguns outros entenderam junto na época da Comissão, que 
precisávamos arrumar, porque até então, com as questões como eram feitas de 
sorteio, de lista e tudo mais, o associado dava voto para um grupo ou para um 
número de pessoas, o associado fazia essa cadeira através dos votos e quem ia 
sentar era a pessoa que nem trouxe voto, não se mexeu nessa cadeira. Atualmente é 
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feito assim. Então, o que foi trazido como correção, não foi por interesse político ou 
nada, mas simplesmente para corrigir mesmo um problema, que com o tempo foi 
esquecido, foi sendo deixado de lado. Então, o ponto é esse. A questão de não 
termos partidos políticos, movimento político eternizado, detrimento de outras 
pessoas, acaba sendo até o contrário, porque justamente por não termos nada disso 
que é necessário que seja importante o voto do associado naquele momento, 
porque um Conselheiro, muitos de nós aqui somos Conselheiros porque o associado 
veio votar e só conseguiu essa cadeira porque outros naquele momento também 
trouxeram votos, trouxeram partes da cadeira que fizeram aquela cadeira onde eu 
sento hoje, por exemplo. Mas não fui eleito sozinho, fui eleito porque pessoas da 
minha chapa também trouxeram um pouquinho de voto. Por isso entendo que a 
Suplência tem que ser seis anos. Com relação a sua preocupação, Presidente, a 
questão é daquela eleição. Na eleição seguinte os Suplentes seriam daquele grupo 
também, sempre com relação a essa ideia de formar cadeiras. Então, esses 
Suplentes da eleição de 2016, por exemplo, só seriam Suplentes daquelas pessoas 
de 2016. E caso concorram de novo, vão concorrer a novas cadeiras. Essa é a 
questão que queria deixar bem clara. Não falarei quando vier à tona esse assunto, 
mas gostaria de deixar bem clara essa explicação. 
 
Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Concordou com o orador, lembrando que 
concorreu sozinho numa eleição, obteve 198 votos e não conseguiu ser eleito. 
Perguntou se o orador, como ele, aparteante, entende que muda o direito do 
associado ele poder votar em um número diferente de candidatos.  
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Respondeu que matematicamente sim, mas se 
ele pode escolher 10, 20, 30 ou quantos quiser tem uma alteração, isso é quase 
gramatical. Mas daí a alterar o Estatuto, porque a questão do Estatuto é se ele pode 
votar ou não. Ele vai continuar podendo votar, com base nas regras. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (aparte) – Perguntou se o candidato que se 
elege Suplente e garante esse direito de suplência por seis anos, depois de dois anos 
resolve se candidatar ao Conselho de novo só alcança a Suplência, ele preserva o 
direito de suplência que tinha. 
 
Presidente – Informou e o orador confirmou que ele será Suplente na próxima 
eleição, ele optou. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Perguntou se isto estava claro na proposta, 
porque não havia entendido, então, o projeto. 
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Presidente – Referiu que estava claro, aduzindo que uma coisa é o direito material 
de votar e ser votado, isso é constitucional e estatutário. Outra coisa diferente é a 
faculdade de votar em um, 10 ou em 69, isso é matéria procedimental. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – Entendeu que agora havia até outro problema, que é 
o quociente eleitoral e o quociente de célula. É muito importante manter a 
proporcionalidade, é isso que dá o direito de cada um ter uma ideia e discutir aqui. O 
que o Conselheiro Laina expôs, sobre o direito subjetivo, seria convidar o associado 
se pronunciar, o que não fizemos. O assunto que poderíamos colocar ao associado 
seria o direito de ele votar diretamente para Presidente do Clube e Conselheiros, em 
eleições diretas, acabando com as chapas. 
 
Presidente – Informou que não se tratava de matéria da Ordem do Dia. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Confessou que não tinha entendido a pergunta. 
Entretanto, se o aparteante estava se referindo ao questionamento do Conselheiro 
Luiz Eduardo Fernandes, disse que atualmente o associado pode votar e escolher um 
número X de candidatos. Essa proposta da Comissão e até algumas emendas que se 
seguiram mantiveram essa possibilidade; ele continua podendo votar e escolher um 
ou mais candidatos. Então, não entende que se tenha que mexer no Estatuto. 
 
Luiz Eduardo Fernandes – Como tinha sido citado, esclareceu que suas colocações 
são únicas e exclusivas para esclarecimento, até para todos possam votar melhor. 
 
Joao Benedicto de Azevedo Marques – Congratulou-se com a Comissão pelo 
trabalho realizado. Dirigiu-se a todos os Conselheiros e à Mesa, inclusive, diante das 
ponderações dos ex-Presidentes Antonio Moreno e Sergio Lazzarini e pelas 
informações unânimes que temos desde a gestão do Conselheiro Lazzarini, com as 
modificações que foram feitas no Regimento Eleitoral, que é o que se encontra em 
vigor, temos conseguido a proporcionalidade, todas as correntes estão 
representadas dentro da Casa e pelo voto proporcional. Perguntou para que e por 
que mudar um sistema, um Regimento Eleitoral que está funcionando 
razoavelmente bem, e entrar numa situação nova, de determinada incerteza. 
Ponderou que por uma questão de prudência talvez fosse melhor manter o que está 
funcionando bem até hoje, através de uma preliminar e sem desmerecer o trabalho 
que foi feito. Pessoalmente, preferiria pela segurança do Clube, pela segurança do 
Conselho, que talvez devêssemos refletir mais e por hora simplesmente manter o 
que está funcionando bem e democraticamente. 
 
Presidente – Falando pela Mesa, observou que a interpretação é histórica. Num 
determinado momento, há cerca de dois anos e meio, o Conselheiro Bandeira 
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apresentou uma emenda de fracionamento do voto, pois entendia ele que se 
votasse em um só, um voto. Se votasse em cinco, 1/5 para cada um. Se votassem em 
10, 1/10 para cada um e, assim, subsequentemente. Essa proposta foi distribuída 
aos Conselheiros e não foi apresentada uma emenda sequer. A matéria foi trazida ao 
Conselho, foi colocada em discussão e ninguém se inscreveu para falar a respeito. 
Antes de colocar a matéria em votação, perguntou se alguém queria se manifestar, 
mas ninguém levantou a mão e íamos ao voto. Ele, Presidente, intuitivamente 
percebeu que dois terços da Casa não estavam entendendo o que se passava, muito 
embora tivesse se preparado, com os mesmos argumentos de hoje. E o voto está 
aqui. E trouxe até um artigo, não vou citar o nome do autor, publicado no Jornal O 
Estado de São Paulo, de um professor emérito da faculdade de Direito, levantando 
um ponto de vista análogo a este. Trouxe votos na oportunidade, repito hoje e 
quando entrar, de Ministro do Superior Tribunal Eleitoral, também na mesma linha 
da tese de sustentação e aqui tem até um livro de doutrina que corrobora. Entendi, 
como Presidente do Conselho, que a matéria não estava em condição de ser votada. 
Então, expôs as considerações, e os Conselheiros todos decidiram pela constituição 
de uma Comissão suprapartidária para duas finalidades. Primeiro, para se resolver 
definitivamente essa questão do voto fracionado ou do voto com igual valor, e, 
segundo, a situação sempre nebulosa, no sentido de compreensão e não de 
aplicação, do rodízio. Essa Comissão suprapartidária ficou durante dois anos 
elaborando o trabalho que apresenta hoje como um anteprojeto, e que vai ao 
encontro do que o orador disse. Se em cada artigo do projeto não houver a votação 
majoritária, haverá de prevalecer a redação vigente. O que a Presidência não pode 
fazer é deixar de trazer a matéria. Se os Conselheiros, na votação ou em bloco, que o 
Regimento permite, ou de artigo por artigo, entenderem de rejeitar o projeto, isso 
se fará. O que não pode é desconsiderar o trabalho de Santo Romeu, Toloza, Arruda, 
Kawall, Cardia e de outros, pois ficamos durante dois anos, duas, três reuniões 
avançando noite e fizemos o anteprojeto, distribuído com antecedência aos 
Conselheiros, com emendas apresentadas e que vão ser discutidas, como tudo que 
aqui fazemos. Se forem rejeitadas vai vigorar o que hoje está a viger, se for 
reprovado aproveitaremos aquilo que, porventura, for aprovado. Mas foi desta Casa 
que saiu a Comissão suprapartidária e sob fortes e unânimes aplausos. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Comentou que concordava com o voto 
proporcional vigente, porém, discordava frontalmente quanto à Suplência, pois não 
é possível o candidato, seja de que ano, ser eleito por um grupo X e o Suplente, a 
que ano for, entrar o Y. Isso não tem sentido. Concordou plenamente com os 
Conselheiros Antonio Moreno e Eduardo Ribas, de que se trata de um 
aprimoramento, na sua simplicidade de ver uma eleição. 
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Presidente – Dirigiu-se ao aparteante, esclarecendo que essa era uma das razões, 
além da emenda do Conselheiro Bandeira, que permitiram a elaboração do trabalho 
da Comissão. Foi consagrada essa sua tese. Se, porventura, na hora de votar, 
aqueles que estiverem de acordo e que o número de Conselheiros tenha o mandato 
compatível com o Conselheiro titular eleito, permanecerão sentados; os que forem 
contrários não. Ganhou contrário, vigora a lei do rodízio, que foi feita 
casuisticamente, pelo ex-Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho, após uma 
Comissão, da qual o Conselheiro Fasanaro participou e surgiu essa resolução do 
rodízio. Essa é a interpretação histórica. Vamos votar; é função desta Casa. Agora, se 
o senhor apresentar como preliminar, a colocarei em votação. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Agradeceu. 
 
André Franco Montoro Filho – Perguntou se o rodízio de Suplentes não é 
estatutário, nem regimental, mas é uma resolução interna. 
 
Presidente – Informou tratar-se de uma Resolução e que as Resoluções do Conselho 
são consideradas como fonte normativa, portanto de observância obrigatória, isso é 
estatutário. Perguntado pelo Conselheiro Montoro sobre a Resolução, respondeu 
que para introdução dessa Resolução não houve mudança no Estatuto, nem no 
Regimento e não houve votação. 
 
André Franco Montoro Filho – Disse entender isso totalmente equivocado. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Entendeu que a questão levantada pelo Conselheiro 
João Benedicto não tinha condições de ser votada como preliminar, porque na 
realidade o que ele pretendia era recusar a proposta e manter como está, o que 
tinha que ser feito item a item, não sendo possível impedir a discussão. O parecer 
dele que se mantenha, mas não vamos como preliminar e acabar com a discussão. 
 
Presidente – Perguntou se a intenção do orador era propor a retirada do projeto. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Respondeu que se manifestou por uma 
questão de prudência, por sentir certa fundada dúvida e por estar em vigor um 
Regimento Eleitoral que até hoje funcionou com perfeição. Não era contra o 
aperfeiçoamento do Regimento Eleitoral, mas seria mais prudente manter os 
Regimento Eleitoral e deixar para votar em outra oportunidade, após maior 
maturação sobre esse assunto.  
 
Presidente – Recebeu a proposta do orador pela retirada do projeto, ipso facto, e, 
como consequência permaneceria em vigor o regramento eleitoral hoje existente. 
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Por se tratar de matéria prejudicial de mérito, para evitar perda de tempo, informou 
que depois da fala do próximo orador daria por encerraria esta parte da discussão, e 
submeteria a proposta do Conselheiro João Benedicto à votação; dependendo do 
resultado, o Conselho deliberaria subsequentemente. 
 
Célio Cássio dos Santos – Primeiramente, cumprimentou o Sr. Presidente por 
claramente ter se preparado à exaustão para esta reunião, tanto no sentido de 
trazer os subsídios necessários quanto nas explanações que proferiu. Também 
cumprimentou os oradores, que expuseram de forma clara e objetiva o seu 
entendimento sobre a matéria, como o Presidente Antonio Moreno e o Presidente 
Sergio Lazzarini. Como dissera o Presidente, após tantos anos de análise, o trabalho 
dos Conselheiros que fizeram parte da Comissão, trabalho árduo, sério, de fôlego, 
sob nenhuma hipótese deveríamos simplesmente ignorar ou desprezar, ou deixar 
que o tempo agisse para que fosse esquecido. Por outro lado, embora seja obrigação 
do Conselho votar, de forma absolutamente clara o Plenário estava assoberbado de 
dúvidas. Então, encaminhando até como um pedido preliminar, inúmeros 
Conselheiros colocaram com muita propriedade seu ponto de vista aqui e não vai ser 
neste momento, data venia, às 23:00 horas, numa matéria de tal complexidade, que 
tramita há tantos anos, que vamos conseguir formar o nosso convencimento. Se 
tanto tempo demorou para que trouxéssemos uma proposta de tal forma 
trabalhada, não haveria prejuízo para o Clube votar uma coisa que, 
conscientemente, estamos vislumbrando que seja melhor ao associado, tanto para 
os que já são Conselheiros quanto aqueles que pretendem ser. Então, deveríamos 
analisar cada fala que ocorreu aqui, ponderar e numa próxima oportunidade, iniciar 
as votações de forma que o nosso convencimento possa estar absolutamente 
realizado. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Corroborando com a proposta do orador, 
depois de trocar ideias com um Membro da Comissão Especial, da qual também 
participou, e os Conselheiros Guilherme Reis e Renato Opice Blum, para que não se 
perca todo o trabalho elaborado nos dois últimos anos, concordando que o Plenário 
precisaria ser mais esclarecido e que talvez não fosse o momento adequado para 
deliberar sobre a proposta, sugeriu um encaminhamento à Mesa, no sentido de que 
fosse instituída uma Comissão de Sistematização do projeto da Comissão Especial e 
das emendas, a exemplo do que foi feito no Conselho por ocasião da reforma 
estatutária feita na gestão do Presidente José Edmur Vianna Coutinho.  
 
Presidente – Conciliando o que dissera o Conselheiro Célio e o que lhe pedira o 
Conselheiro Alexandre, estando no campo da preliminar, ponderou que já eram 
23:00 horas e hoje não se decidiria absolutamente nada. E como dissera no início, 
que nada impedia que a reunião fosse convertida em sessão permanente e a 
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matéria fosse votada em quantas sessões fossem necessárias. Em segundo lugar, 
todos os Conselheiros são voluntários e têm suas ocupações. O projeto foi 
distribuído com enorme antecedência para apresentação de emendas, tal como 
ocorrera por ocasião da proposta do Conselheiro Bandeira, entretanto com relação à 
presente proposta houve uma evolução, mas não tão completa quanto às 
responsabilidades do Conselho Deliberativo exigem. Naquela oportunidade 
quedaram-se inertes todos com emenda e todos no Plenário. Se a Presidência e, até 
o Presidente Sergio Lazzarini, na oportunidade conversamos, não fosse ex officio, 
com coragem, retirar a matéria de pauta por alegar um problema constitucional, que 
não tem apelo agora, para não se adiantar no tema dele, e estaríamos votando o 
fracionamento ou a unidade, com todo respeito, sem conhecimento de causa. Hoje 
evoluiu se, mas ainda se verifica que não existe um conhecimento pleno de causa. 
Poder-se-ia até criar uma comissão de sistematização, mas seria uma diminuição aos 
exemplares Conselheiros que integraram a Comissão Especial, que trabalharam 
durante todo esse tempo. Então, se aprovada a tese do Conselheiro Célio, do 
Conselheiro João Benedicto, seria feita uma análise das notas taquigráficas, do 
videoteipe e de tudo o que ocorreu nesta noite, e a Presidência, a exemplo do 
Presidente Roberto Cappellano, que chamou reunião para discutir o Orçamento, 
convocaria os Conselheiros para uma discussão e apresentação, fora de deliberação 
do Conselho, daquilo que será discutido. E quando estivermos com tudo isso pronto, 
traria para votação. A menos que o Conselheiro João Benedicto, com todo o direito 
constitucional que tem, insistisse na sua proposta e o Conselho viesse a votar pela 
desnecessidade desse projeto. Nada se perderia; ficaria no escaninho e manteríamos 
o atual. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (fora do microfone) – Entendendo de muito 
bom senso e de muita prudência a proposição do Conselheiro Célio e da Presidência, 
retirou sua proposta.  
 
Presidente – Ressaltou que ficava muito honrado de discutir a matéria de forma 
sistematizada, apelando para que os Conselheiros estudassem o assunto. Comentou 
que muitos Conselheiros procuraram o Conselho para discutir amplamente a 
questão e receberam todas as respostas cabíveis. Confessou que seria muito 
complexo tentar entender, numa reunião das 21:00 às 23:00 horas, algo que é o 
futuro do Clube. Os Conselheiros poderiam estar aqui votando o esgotamento de 
um grupo de Veteranos, se passa a proposta de unificação do voto, não em grupo, 
mas poderiam estar eliminando a história passada do Clube, que é heroica. E só 
merece viver o presente quem respeita a história passada. E assim o fazendo terá 
muita chance de compreender o futuro.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Deu-se por satisfeito. 
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Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Perguntou se a reunião que eventualmente o Sr. 
Presidente faria com os Conselheiros, à imagem do que o Presidente Roberto 
Cappellano fizera com a Previsão Orçamentária, incluía os associados. 
 
Presidente – Observou que a democracia tem princípios. Os Conselheiros 
representam 38 mil associados pelo voto livre, soberano e democrático. Há países 
onde não há parlamento e a história não fala bem deles, o parlamento tem que ser 
respeitado. O primeiro Órgão do Clube, está no artigo 20 do Estatuto, é Assembleia 
Geral e o Conselho Deliberativo, depois vêm os demais. Os associados que quiserem 
poderão comparecer, mas quem irá atestar se voto fracionado ou voto unificado é 
bom ou não, se grupo A e B é bom ou não, se o rodízio de Suplentes deve ser 
mantido ou alterado, isso são aqueles eleitos para representar o associado. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – Comentou que o Presidente Roberto Cappellano 
permitiu que os associados opinassem também, embora não fossem votar. Isto com 
relação à participação dos associados, ao contrário do que acontece nesta reunião, 
em que eles não podem se manifestar. 
 
Presidente – Respondeu que naquela reunião foi permitido que os associados 
fizessem perguntas. Então, os associados poderão comparecer e fazer perguntas.  
 

- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Entendeu que o conceito que quis colocar em 
absoluto foi entendido e merecia ser melhor esclarecido. Mas, como a Casa estava 
cansada, voltaria na oportunidade da discussão para expor sobre o assunto. 
 
Presidente – Pautando-se por calendário, disse que talvez a matéria esteja pronta 
para a próxima reunião do Conselho, em setembro. Em outubro será a última antes 
da ordinária e não colocaria em novembro, com a proposta orçamentária do 
próximo ano, uma matéria de tamanho fôlego. Conclamou aos integrantes da 
Comissão que passassem a se reunir ainda nesta semana, adiantando que seriam 
feitas tantas reuniões quantas fossem necessárias. Acrescentou que o dia 21 de 
setembro lhe parecia um dia livre para eventual discussão prévia e, 
subsequentemente, traria a matéria para discussão do Plenário. 
 
Cândido Padin Neto – Disse que tinha dúvidas desde o início, por isso debateu em 
Plenário, mas isso não significava que não respeitasse todo o trabalho feito pela 
Comissão, cujos integrantes foram brilhantes. Mas sempre se pauta por mais 
democracia e maior participação de todos. A propósito, como não teve 
oportunidade de fazer simulações, para ver o que acontece, se um candidato obtiver 
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um expressivo voto unitário o que ele carrega nessa chapa que ele teve 
absurdamente. 
 
Presidente – Respondeu que o Conselheiro Bandeira já tinha feito as simulações. 
 
Cândido Padin Neto – Nessas condições, disse que oportunamente gostaria que 
todos escutassem o Conselheiro Bandeira. 
 
Presidente – Submeteu ao Plenário a proposta formulada pelo Conselheiro Célio 
Cássio dos Santos, no sentido de suspender a discussão, para reexame e 
sistematização da matéria pela Comissão Especial que elaborou o projeto, a fim de 
que, posteriormente, precedidos de uma melhor análise prévia dos Conselheiros, o 
assunto possa vir a ser discutido com maior amplitude pelo Conselho Deliberativo, 
tendo a mesma sido aprovada. 
 
- Conversas paralelas entre várias pessoas enquanto se retiram do plenário. 

 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Como a maioria do Plenário estava se retirando, encerrou a reunião às 23:25 
horas. 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 651ª Reunião Extraordinárias do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 28 de setembro de 2015. 
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