
ATA  RESUMIDA  DA  381ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA DIA 21 DE JUNHO DE 1993

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 20h30m, com 
cento e quarenta e quatro Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente              : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente      : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretário: Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Adalberto Luiz Federighi

3. EXPEDIENTE:
Presidente -  Declarou  abertos  os  trabalhos  da  reunião,  desde  logo  chamando para  tomar  posse  os 
Suplentes  convocados:  Denise  de  Mattos  Faro  Migliore,  João  De Martino  Júnior  e  Carlos  Roberto 
Lucchesi.  Esteve  presente  e  tomou posse  apenas  o  segundo  deles.  A seguir,  submeteu  ao  Plenário 
propostas de voto de pesar pelos seguintes falecimentos: do Sr. Hélios Magnanini, pai da Cons. Dulce 
Magnanini Auriemo, de iniciativa da Mesa; do ex-Conselheiro Francisco Franco do Amaral, de iniciativa 
dos Cons. José de Barros e Plínio de Azevedo Marques; do ex-Técnico e Professor de Natação, Kanichi 
Sato,  formulada  pelos  Cons.  Paulo  Roberto  Taglianetti,  Francisco  Lotufo  Filho  e  Luiz  Delfino  de 
Andrade Cardia; de Geraldo Lima Santos, sócio Veterano e esportista do Clube, de iniciativa do Cons. 
Francisco  Lotufo  Filho,  votos  aprovados.  Apresentou  proposição  de  iniciativa  dos  Cons.  Anníbal 
Vicente Rossi, José Edmur Vianna Coutinho, José Manssur, José Roberto Coutinho de Arruda, Carmo 
Domingos  Jatene,  Mário  Lima  Cardoso,  Luiz  Delfino  de  Andrade  Cardia,  Manoel  Morales  Filho, 
Felippe Tayar e Vicente Russo, congratulando-se com o sócio Carlos Aloysio Canellas de Godoy, pela 
sua nomeação para o cargo de Juiz do 1º Tribunal de Alçada Cível, voto aprovado. Leu, ainda, voto de 
pronto restabelecimento proposto pelo Cons. Luiz Delfino de Andrade Cardia, ao sócio Walter Silva, 
recentemente  submetido  a  intervenção  cirúrgica,  voto  aprovado.  Apresentou  proposição  de  voto  de 
louvor feita pelo Cons. Plínio de Azevedo Marques, à Sra. Diva Martins Xavier, pela colaboração que 
presta ao Departamento de Assistência Social do Clube há mais de 8 anos, voto aprovado. A Cons. Laís 
Helena Pinheiro Lima e Silva endossou o voto, estendendo-o às demais colaboradoras do D.A.S., voto 
aprovado. Dando prosseguimento, leu cartas da Diretoria nomeando Diretores Adjuntos. No caso dos 
Conselheiros nomeados para cargos executivos, explicou que, embora a comunicação tenha chegado ao 
Conselho  concomitantemente  à  convocação,  houve  tempo  para  convocar  os  respectivos  Suplentes. 
Informou que o Relatório conclusivo dos trabalhos da Comissão Especial de Bares e Restaurantes foi 
encaminhado  à  Diretoria  e  que  a  Comissão,  mesmo tendo  se  extinguido,  estava  à  disposição  para 
esclarecimentos.  Agradeceu  de  público  o  empenho  dos  integrantes  da  Comissão.  Comunicou  o 
recebimento de três ofícios da Presidência da Câmara Municipal de São Paulo, referentes à inserção de 
votos  de  júbilo  e  congratulações  com o  Conselho,  pela  posse  do  Presidente  e  Vice-Presidente  da 
Diretoria e do Conselho Fiscal eleitos para o biênio 1993/95.

Edgard Ozon - Em nome da Comissão de Esportes, propôs votos de louvor conforme relação enviada 
com a convocação, extensivos a Técnicos e Diretores Adjuntos, acrescentando conquistas da Natação e 
do Judô, votos aprovados.

José de Barros - Reforçou o voto de pesar aprovado pelo falecimento do sócio Francisco Franco do 
Amaral, discorrendo sobre seus feitos esportivos e seu destaque na vida profissional na área policial. 
Finalmente, congratulou-se com os Diretores Adjuntos recém nomeados, desejando-lhes feliz gestão.

José Manssur - Apresentou moção de aplauso ao Cons. José Roberto Coutinho de Arruda, nomeado 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Desportos,  nas 
modalidades  de  Bolão  e  Bocha.  A  seguir,  cumprimentou  a  Mesa  do  Conselho,  pelo  Relatório  de 
Atividades apresentado aos Conselheiros. Propôs, também, moção de aplauso, pela indicação do Prof. 
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Dr.  Adib Jatene como Presidente de Honra do  Congresso Mundial  de Cirurgia Pediátrica  Cardíaca, 
aprovado.

Ruy Lansaro Paganini - Elogiou a Diretoria pelo êxito da Festa Junina, que ao seu ver deveria ser 
estendida por mais dias, iniciando-se na quinta-feira e terminando no domingo, voto aprovado.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Comentou as atividades da Comissão Especial Feminina, pautando 
os aspectos e problemas que vêm sendo mais atacados pela mesma ultimamente. Pediu a colaboração dos 
Conselheiros no sentido de fornecerem subsídios aos trabalhos da Comissão. Ratificou o voto de louvor 
às colaboradoras do D.A.S.,  comentando a soma levantada em prol  daquele Departamento durante a 
Festa Junina.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 380ª reunião ordinária, realizada em 26 de abril de 1993.
Presidente - Em não havendo pedido de retificação ou impugnação da ata, declarou-a aprovada..

Item 2 - Apreciação do processo CD-14/92, referente à proposta da Diretoria de inclusão do Atleta 
Márcio  Pacheco  Ferreira,  da  seção  de  Natação,  como  sócio  Contribuinte,  na  classe 
Individual, reincluído em pauta após atendidas as exigências da Resolução nº 18/92, de 
21/9/92.

José Roberto Coutinho de Arruda - Dada a semelhança dos processos objeto dos itens 2, 3 e 4 da 
pauta, sugeriu que fossem discutidos em bloco, porém com votação isolada.

Presidente - Esclareceu que tal proposta já havia sido feita pela Mesa quando da discussão original dos 
processos, que ora retornavam regularizados. Como não havia oradores inscritos, submeteu os processos 
à votação, individualmente, tendo todos eles sido provados por unanimidade de votos, sendo incluídos 
como sócios Contribuintes, na classe Individual, por proposta da Diretoria, os atletas Márcio Pacheco 
Ferreira, Marco Túlio de Barros Lima Fumis e Ricardo Komoguchi Ogata, todos da Natação. (itens 2, 3 
e 4 da ordem do dia - processos CD-14, 17 e 19/92).

Item 5 - Apreciação  do  processo  CD-12/92,  referente  à  proposta  da  Diretoria  de  concessão  do 
título  de  Atleta  Benemérito  a  Giuliano  Pacheco  Bertolucci,  reincluído  em pauta  após 
atendidas as exigências da Resolução nº 03/93, de 15/3/93.

Presidente - Relembrou os motivos que levaram o processo a ser retirado da pauta da reunião original, 
colocando a matéria em discussão.

José Roberto Coutinho de Arruda - Levantou preliminar que entendeu pudesse prejudicar a discussão 
e o julgamento do mérito da questão e, conseqüentemente, a aprovação da concessão do título. Disse que 
participou  de  Comissão  de  Inquérito  envolvendo  o  atleta  interessado,  e  que  os  resultados  desses 
antecedentes, estranhamente, não foram juntados aos autos do processo em questão. A seu pedido, foi 
fornecida  por  funcionária  da  Diretoria  Administrativa  cópia  das  respectivas  decisões;  uma  delas 
apenando o atleta com advertência por escrito, a outra, arquivando o R.O. Passou o referido material à 
Mesa, consultando sobre a possibilidade de ser ou não discutido e votado o processo nesta oportunidade. 
Não apresentou proposta, deixando a decisão a critério da Mesa.

Presidente - Propôs que a Comissão de Sindicância examinasse o relatório, e que fosse invertida a pauta 
para apreciação do item seguinte durante o referido exame.

Sérgio Lazzarini - Concitou o Plenário a decidir pela retirada do processo de pauta, a fim de que o 
mesmo fosse apreciado somente após devida e definitivamente instruído, podendo o Conselho formular 
um convencimento a respeito.

Presidente - Disse que posteriormente levaria em consideração o pedido do Cons. Lazzarini. Deixou 
claro que a instrução do processo estava regular, tendo os autos sido apreciados mais de uma vez pelas 
Comissões técnicas. Como havia um fato novo, que era o relatório de uma ocorrência que não constava 
dos autos, o processo seria novamente submetido à Comissão de Sindicância.
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Roberto  Machado  Moreira -  Lembrou  que  o  Plenário  conhecia  os  autos  do  processo  e  que  as 
Comissões já haviam se manifestado, motivo pelo qual não via como se alegar que o processo não estava 
instruído.

Presidente - Assim também entendendo, reafirmou que encaminharia o processo para nova audiência da 
Comissão de Sindicância. Submeteu ao Plenário a inversão da pauta, tendo sido aprovada a proposta.

Item 6 - Apreciação  do  processo  DI-418/89,  referente  à proposta  da Diretoria  de  concessão  do 
título de Atleta Benemérito a Roberto Lazzarini, da seção de Esgrima.

Presidente -  Inicialmente,  deu conhecimento ao  Conselho que  a Cons.  Ivanilce  Simeão Cappellano 
encaminhara carta com a complementação dos feitos esportivos do atleta, desde a data de entrada da 
proposta no Conselho (1989),  oficialmente fornecida pela Federação Paulista  de Esgrima e que não 
constava dos autos. Leu a relação dos destaques e explicou sobre o trâmite do processo, adentrando a 
discussão da matéria.

Roberto Machado Moreira - Fez considerações sobre a demora no trâmite do processo, concluindo 
que,  em não  tendo  sido  a  concessão  pleiteada  pelo  atleta  e  sim de  iniciativa  da  Diretoria,  não  se 
configurava de  forma alguma um direito  adquirido  à  vista  da  entrada  no  pedido  à  luz  do  Estatuto 
anterior.  Que optava,  assim,  pelo  reexame do pedido  dentro  das  novas normas estatutárias,  embora 
lamentando tal situação. Muitos Conselheiros tinham sido eleitos no pleito de maio/92 e desconheciam 
as normas vigentes anteriormente. Tal desconhecimento dificultaria sem dúvida uma tomada de posição 
neste momento, a não ser que o Plenário se contentasse em votar fundamentado apenas na opinião das 
Comissões que sobre a matéria tinham se manifestado.

Sérgio  Lazzarini -  A título  de  esclarecimento,  disse  que  tem um irmão  com o  mesmo nome do 
interessado, mas que se trata de homônimo.

Presidente - Esclareceu sobre a legitimidade da proposta, quer nos termos do Estatuto anterior quer nos 
do vigente. O novo Estatuto trouxe mais rigor nos resultados esportivos, e o atleta em questão tinha 
preenchido as condições exigidas à época, entendendo que o Cons. Roberto Machado Moreira tivesse se 
equivocado.

Roberto Machado Moreira - Disse que não houve equívoco, apenas deixou claro em sua exposição 
que, embora a  proposição  tenha sido provocada  pela Diretoria,  e  o  Estatuto atual  permitir  ao atleta 
pleitear  a  concessão,  isso  não  lhe  assegurava  direito  adquirido.  Sua  proposta  era  pelo  reexame da 
questão.

Antonio Guerra - Explicou que a alteração do Estatuto, no que tange à quem pode propor a concessão, 
não houve. Apenas foi acrescida a possibilidade do atleta pleitear tal concessão.

Francisco Lotufo Filho - Ponderou que o dispositivo acrescido ao Estatuto dando ao atleta o direito de 
pleitear a concessão da benemerência foi um lapso que passou desapercebido ao Conselho. O atleta 
conquista o título, mas não deve requerer o reconhecimento do seu valor. O Clube é que deve reconhecer 
o mérito do atleta e, se assim entender, conceder-lhe a benemerência.

Presidente - Disse que concordava com o pensamento do orador, mas não era o caso nesta discussão, 
pois a proposta tinha partido da Diretoria. Assim, seria votada somente a proposta prejudicial do Cons. 
Roberto  Machado Moreira  no sentido  de  que o processo retornasse a  Plenário  para  apreciação  nos 
termos do Estatuto vigente.

Roberto Machado Moreira - Devido às manifestações que haviam ocorrido, pediu a retirada de sua 
proposta.

Presidente - Pela própria manifestação do Plenário, considerou aprovada a retirada. Não havendo mais 
oradores inscritos, submeteu a proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada.
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Presidente - Como a Comissão de Sindicância ainda não havia concluído seu parecer sobre o processo 
objeto do item anterior, consultou o Plenário da possibilidade de se passar à discussão do item 7, o que 
foi aprovado.

Item 7 - Apreciação  da  proposta  da  Diretoria  de  retirada  do  processo  CD-22/87,  referente  ao 
Projeto de Regimento Interno da Diretoria para apresentação de novo projeto, adequado à atual 
política administrativa do Clube e ao Estatuto Social vigente.
Presidente -  Fez  um breve  histórico  do  trâmite  do  processo,  submetendo a  proposta  de  retirada  à 
votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade de votos.

RETORNO AO ITEM 5 DA ORDEM DO DIA
(Processo CD-12/92, referente à proposta da Diretoria de concessão do título de Atleta Benemérito 
a Giuliano Pacheco Bertolucci)

Ovídio Lopes Guimarães Júnior - Designado pela Presidente Cons. José de Barros, leu os termos do 
parecer ratificando a opinião da Comissão de Sindicância por maioria, favorável à concessão proposta 
pela Diretoria, vencida a Cons. Maria José Villaça. Ponderou, ainda, que a Comissão entendeu que o 
documento recebido para exame, decorridos quase 6 anos, estava prescrito.

Roberto Machado Moreira - Disse que o processo veio ao Conselho com pareceres favoráveis das 
Comissões  de  Esportes  e  de  Sindicância,  bem como  com as  necessárias  informações  da  Jurídica. 
Comentou trecho do parecer da Comissão de Sindicância de que "a conduta social no caso de concessão 
do título ora pleiteado, é importante, mas certamente subsidiária da conduta esportiva...", salientando que 
o Pinheiros, com mais de 35 mil sócios, tem característica nitidamente familiar, não sendo admissível 
que os mil e poucos atletas dos esportes competitivos levem o Clube a colocar os resultados esportivos 
acima da conduta social. Em que pese o seu inegável valor esportivo, o atleta esteve envolvido em várias 
ocorrências disciplinares, pelas quais foi punido com duas advertências por escrito, uma suspensão por 
30 dias e outra por 6 meses. Chamou a atenção do Conselho para o disposto no Art. 122, I do Estatuto, 
que determina a necessidade de exemplar comportamento do atleta para obter a inclusão como sócio 
Contribuinte,  perguntando  se  para  receber  a  benemerência  a  disciplina  é  dispensável.  Por  último, 
ressaltou o argumento da Cons. Maria José Villaça ao divergir do parecer emitido pela Comissão de 
Sindicância, no sentido de que julgava que a benemerência envolvesse algo mais do que o brilho dos 
resultados esportivos;  que outras qualidades vêm unir-se aquele;  e que o benemérito  deve servir  de 
exemplo pelo seu comportamento às diversas gerações do Clube. Observou que as punições do atleta 
Giuliano foram apagados do seu prontuário, mas o seu comportamento desregrado permanece. Não se 
deslustre  o  galardão notável  de Atleta  Benemérito.  Giuliano continua sendo merecedor  dos  maiores 
encômios  pelo  seu  valor  esportivo...  (Pediu  aparte  o  Cons.  Reinaldo  Pinheiro  Lima,  negado  neste 
momento pelo orador) ...,mas perdeu ao seu ver, o direito de ombrear-se com aqueles que se constituíram 
em verdadeiros exemplos para as gerações de atletas.

Reinaldo Pinheiro Lima - Disse que há 5 anos e meio Giuliano saiu do Basquete com todos esses 
problemas e passou a jogar Pólo-Aquático, modalidade em que se demonstrou exemplar. Assim, se for 
castigado eternamente pelos erros anteriormente cometidos, o que acontecerá com os descendentes, até 
de Conselheiros, que hoje são problemáticos? E Giuliano, jamais poderá ser Atleta Benemérito?

Roberto Machado Moreira - Disse que não se tratava de colocar uma cruz sobre o atleta, mas sim de 
valorizar o título de honra. O atleta possui méritos esportivos, mas suas atitudes não são exemplares às 
futuras gerações.

José  Manssur -  Propugnou pela  aprovação  da  proposta.  Indagou qual  dos  Conselheiros  não  tenha 
cometido alguma falta e que nem por isso se lhe negou a dignidade da representação associativa dos seus 
pares. O Conselho, nesta oportunidade, foi convocado para julgar uma proposta de concessão de título 
de Atleta Benemérito, não para julgar atos disciplinares cujas penas já foram cumpridas. O Conselho não 
deve ser transformado em um Tribunal de Inquisição. Em ampla exposição, concluiu que o atleta em 
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questão  fazia  jus  ao  título  pelos  seus  indiscutíveis  méritos,  alcançados  em  disputas  desportivas. 
Concluindo, conclamou o Conselho a aprovar a proposta, julgando importante a concessão da honraria.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Entendeu  desnecessário  mencionar  os  méritos  esportivos  do 
interessado, que são de conhecimento de todos. Disse que atuou como advogado de defesa do atleta em 3 
oportunidades,  e  que conheceu a fundo a realidade dos fatos nos  quais  esteve o mesmo envolvido. 
Contestou as afirmações dos Cons. Reinaldo Pinheiro Lima e José Manssur. Não ocorreu recuperação ou 
regeneração do atleta, mas Giuliano foi trazido à razão pela prática do esporte. Ele era irreverente, sem 
nunca  ter  sido  insubordinado;  rebelde,  sem nunca  ser  indisciplinado.  Esclareceu  que  algumas  das 
infrações cometidas pelo atleta, lavradas em R.O., tratavam de simples exigência de carteira social para 
ingresso  após  o  mesmo  ter  adentrado  o  Clube  por  diversas  vezes  sem  ter  lhe  sido  solicitada  a 
identificação, insinuando eventual implicância por parte de funcionário. Noutras ocorrências, entendeu 
justificáveis as atitudes do atleta, que na época tinha apenas 16 anos. Comentou fatos havidos durante um 
jogo de Basquete, que originaram um R.O., tendo sido acompanhado neste momento pelos Cons. Qamal 
Elias Donato, que disse também ter estado presente e percebido perseguição por parte do time do outro 
clube; José Roberto Coutinho de Arruda, que indagou se seria justa uma punição, nesta ocasião, por 
aqueles fatos; e Marcelo Sigolo De San Juan, que enfatizou a qualidade técnica do atleta. Finalizando, o 
orador argumentou que a concessão do título faria justiça ao brilho das conquistas do atleta Bertolucci.

Décio Cecílio Silva - Expôs sua estranheza pelo rumo que estava tomando a discussão, explicando que o 
Conselho tinha sido convocado para apreciar uma proposta de concessão de título honorífico e estava 
julgando o interessado como se fosse uma comissão de sindicância.

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Referindo-se à exposição do Cons. Roberto Machado Moreira, leu 
os termos do Art. 6º,  VI, entendendo que as condições para a concessão da benemerência não estão 
expressamente estabelecidas. Os requisitos exigidos no referido dispositivo foram preenchidos; não há 
restrições  quanto  à  parte  disciplinar.  Não  entrou  no  mérito  dos  processos  em que  o  atleta  esteve 
envolvido, mas disse acreditar que o esporte fez desse cidadão um homem, uma pessoa útil à sociedade e 
ao Clube. Pelas razões argumentadas pela Comissão de Sindicância e pela proposta da Diretoria anterior, 
acreditava que o título era merecido pelo atleta.

Mário Carotini - Como ex-Diretor de Pólo-Aquático, comentou que conviveu com o atleta interessado e 
que nunca presenciou deste qualquer atitude desagradável. Ademais, se sua indisciplina fosse tamanha, 
não teria o atleta sido convocado para defender a Seleção Brasileira da modalidade, motivo pelo qual se 
pronunciava favorável à concessão.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Disse que realmente deve-se pensar na conduta esportiva dentro 
do Clube, o que já vem sendo feito nas universidades de Educação Física. As competições realmente 
trazem um certo  entusiasmo aos  atletas,  que  às  vezes  até  se  exaltam.  O esporte  faz  superar  certas 
dificuldades e aperfeiçoa o caráter do esportista. Isso aconteceu com o atleta Giuliano. Julgou oportuno o 
pronunciamento do  Cons.  Paulo  Roberto  Chaves de  Lara,  que  esclareceu  situações  que  muitos  não 
conheciam. Abordou sua insistência em se reservar  um local  para  os jovens,  exemplificando com a 
presença  maciça  deste  na  última Festa  Junina.  Tanto  social  como esportivamente  o  Clube  deve  se 
preocupar com o jovem pinheirense.

Presidente - Em não havendo mais inscritos, submeteu a matéria à votação. O Cons. Roberto Machado 
Moreira  apresentou  declaração  de  voto,  que  foi  subscrita,  também,  pelo  Cons.  Leão  João  Pouza 
Machado. A proposta foi aprovada por significativa maioria de votos.

Item 8 - Apreciação  do  processo  CD-04/93,  referente  à  proposta  conjunta  das  presidências  do 
Conselho  Deliberativo  e  da  Diretoria,  de  autorização  para  utilização  de  recursos  da 
Reserva Técnica para a realização do "Fórum Pinheiros Ano 2.000"

Hélio De Maria Penteado - Falou como Presidente da Comissão Especial do Projeto Pinheiros Ano 
2.000, reiterou o pedido constante da mensagem conjunta de iniciativa dos Presidentes do Conselho e da 
Diretoria,  de  realização  do  Fórum  Pinheiros  2.000,  que  se  fez  acompanhar  do  anteprojeto  e  das 
informações gerais  do evento.  Enfatizou os  objetivos  do Fórum, concitando os  Conselheiros  a  dele 
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participarem e exercitarem mais esta função dentro das grandes metas do Clube. É importante que se 
embuta nas atividades do Clube o planejamento como um mecanismo de trabalho normal. Através do 
evento,  o Conselho poderá  fornecer algumas diretrizes para serem aproveitadas no Plano Diretor  do 
Clube. Finalizando, propôs a aprovação do Fórum, e pediu que todos participem de forma a engrandecer 
os resultados do mesmo.

Presidente - Submeteu a matéria à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

Item 9 - Várias.
Leão João Pouza Machado - Fez considerações sobre alguns aspectos que abordara em 1992, como 
representante de seus eleitores, a saber: 1) abaixo-assinado sobre o banheiro do Parque Infantil, 2) faixas 
afixadas no Clube quando da concessão do título de sócio honorário ao funcionário Jorge Pinto Corrêa; 
3) sugestões dirigidas à Comissão de Revisão do Regimento Interno do Conselho; 4) fatos ocorridos no 
Estacionamento. Disse da importância dos Conselheiros emprestarem sua colaboração à Diretoria para 
solucionar os diversos problemas e para melhorar o Clube, sempre com vistas aos sócios que se lhes 
depositaram  sua  confiança.  Confessou  que  em  certa  ocasião  chegou  a  sentir  que  sua  função  de 
Conselheiro era inócua, mas foi esclarecido do contrário por um Conselheiro mais antigo, que o fez 
entender o valor do mandato que lhe foi outorgado e que ele honrará até o seu final.

Roberto Machado Moreira - Leu carta que encaminharia ao Presidente do Conselho, sobre a perda de 
um colar de sua esposa: uma jóia de estimação, ocorrida nas dependências do Clube. Disse que seu filho 
solicitou a colaboração  da Segurança para afixar  um cartaz que elaborou,  tendo esta  pedido que se 
dirigisse ao Departamento de Marketing, que inicialmente se negou a atender a solicitação mas recuou 
quando  soube  tratar-se  de  interesse  de  um Conselheiro.  Foi,  então,  tomada a  seguinte  providência: 
afixaram os dois cartazes na Sala de Segurança, um ao lado do outro. Assim, pediu mais atenção e que 
esse tipo  de conduta não mais seja  tomada,  independentemente de qualquer  coisa,  melhorando-se o 
sistema de comunicação.

Anna Maria da Carvalheira Baur - Cumprimentou a Comissão Organizadora da Solenidade de Posse 
da Diretoria e Conselho Fiscal, que entendeu teve pleno êxito. Apenas reclamou da ausência de salva de 
palmas após a apresentação do Coral do Clube, o que espera não mais aconteça. Não se tratava de um 
ensaio, mas de uma apresentação propriamente dita. A seguir, pediu aos Conselheiros que, quando fosse 
tocado  o  Hino  do  Clube  no  início  das  reuniões  plenárias  os  mesmos  acompanhassem  e  também 
cantassem - é um ato de civismo e de amor ao Pinheiros. Sobre a Festa Junina disse que, a exemplo do 
ano anterior,  houve superlotação e é necessário aumentar a segurança devido ao comparecimento de 
terceiros. Cumprimentou as mulheres pela passagem do "Dia das Mães", visto que antes não tinha tido 
oportunidade de fazê-lo, transmitindo mensagem dirigida.

Presidente - Comunicou o número de Conselheiros presentes, e deu por encerrada a reunião às 23h12m.

Obs: Esta ata  foi  aprovada  na 382ª  Reunião Extraordinária  do  Conselho Deliberativo,  realizada em 2 de 
agosto de 1993, com a inclusão proposta pelo Cons. Leão João Pouza Machado, já dela constante.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente
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