
ATA  RESUMIDA  DA  406ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 29/5/95

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e cinco, em segunda convocação, às 20h30m, 
com cento e trinta e três Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segundo Secretário "ad hoc" : José Roberto Coutinho de Arruda

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Antes de abrir os trabalhos, agradeceu ao General Rubens Restel, que precedendo a 
reunião proferiu palestra sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda 
Guerra Mundial. Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do Clube. Chamou 
para  tomar  posse  os  Suplentes  Edwin  Zollner  e  Nelson  Aranha  Cagno,  mas ambos  não  tinham 
comparecido. Dada a ausência do Primeiro Secretário Eduardo Lobo Fonseca por motivo de viagem 
profissional, convidou o Cons. José Roberto Coutinho de Arruda para ocupar a Segunda Secretaria 
"ad hoc". Submeteu ao plenário propostas de voto de pesar, a saber: 1) da Mesa, subscrita pelos 
Cons.  Dulce Arena Avancini  e Osmar Rocha,  pelo falecimento do ex-Conselheiro José  Thomaz 
Corrêa  Manso  Sayão;  2)  do  Cons.  Luiz  Delfino  de  Andrade  Cardia,  pelo  falecimento  do  Sr. 
Leopoldo Strauss, irmão do sócio George Strauss; 3) do Cons. Silvio Lancellotti, pelo falecimento 
do sócio Marcus França Torres, aprovadas. Colocou ao plenário as seguintes propostas de voto de 
louvor:  1)  do Cons.  Otto  Hermann Neumann subscrita  pelo  Cons.  José  Manssur,  ao  enxadrista 
Vinícius van Riemsdick, que conquistou o 3º lugar no Campeonato Pan-americano Infanto-Juvenil, 
classificando-se, automaticamente, para o Campeonato Brasileiro Absoluto e para o Campeonato 
Mundial Juvenil de Xadrez; 2) do Cons. Paulo Roberto Taglianetti, subscrita pela Cons. Laís Helena 
Pinheiro Lima e Silva em nome da Comissão Especial Feminina, à esgrimista Priscila Vallinoto, 
pela conquista de medalhas em campeonatos realizados em 1993, 94 e 95, aprovadas.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Em seu nome e em nome de sua família, propôs voto de pesar 
pelo falecimento do sócio Luiz Eduardo de Souza Aranha Machado, irmão do ex-Conselheiro Luiz 
Henrique de Souza Aranha Machado.

Presidente - Informou que subscreviam aquela proposta os Cons. Luiz Delfino de Andrade Cardia, 
José Roberto Coutinho de Arruda e Juarez Rufino Freire, aprovada. Leu proposta do Cons. Walter 
Persson Hildebrandi, de pronto restabelecimento ao Cons. Virgílio Gehre, informando que a Mesa a 
subscrevia,  ao  mesmo  tempo  que  apresentava  proposição  no  mesmo  sentido  ao  Cons.  Clóvis 
Bérgamo, que também esteve com problemas de saúde, aprovada.

Primeiro  Secretário -  A  pedido  do  Sr.  Presidente,  deu  conhecimento  de  correspondências 
recebidas, a saber: 1) Resolução 001/95, tomada pelo Presidente da Diretoria em 11/5/95, nomeando 
e  empossando  o  Assessor  de  Planejamento  e  os  Diretores  de  Área  para  o  biênio  95/97  em 
atendimento ao §3º do Art.  84 do Estatuto Social;  2)  carta  do Conselho Fiscal,  informando sua 
composição para o biênio 1995/97, após eleição que realizou em reunião de 27/4 pp; 3) relatórios 
A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) e o Balanço Patrimonial do Clube em 31/3 e 30/4/95; 4) 
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carta da Comissão Pró-Memória, informando que a Diretoria nomeou para compô-la, também, os 
Srs. Pedro Paulo de Salles Oliveira e Tarsila Pousa Machado. Em seguida, em nome da Segunda 
Secretaria,  regimentalmente  encarregada  de  organizar  os  eventos  do  Conselho,  propôs  votos  de 
agradecimento às pessoas que colaboraram para a realização da posse da Diretoria (11/5/95), quais 
sejam: Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva; Diretor de Marketing e Relações Públicas, 
Gerente da Área e funcionária, respectivamente Francisco Antonio Fraga, Célia Morau e Claudia 
Stefano da Costa; Gerente Geral,  Antonio Celso Monari,  sua Assessora, Luci Medina Campos e 
Secretárias  Márcia  Aparecida  Oliveira  e  Adriana  Terranova;  Gerente  de  Suprimentos,  José 
Eurípedes  Ferracini  e  Compradora,  Rosana Cardozo;  Chefe de Eventos,  Roza de Fátima Pereira 
Almeida  e  Assistente  de  Eventos,  Iara  Aparecida  Chaparro;  Gerente  e  Supervisor  de  Serviços 
Sociais, respectivamente Pascoalino Rufatto e Marco Antonio Teles; Gerente de Promoções Sociais, 
Rosana de Oliveira Moreno e funcionárias  Janaína Lúcia  da Silva e Luciane Spigarial  Manzini; 
Chefe da Central de Atendimento, Aparecida Glória Monteiro Alvarenga e funcionárias Celidalva J. 
Miranda e Fernanda de Nigro; Secretária do Departamento de Esportes,  Rosana de Lima Lopes; 
mais os funcionários do Conselho, Rafael Cuzato e Lurdinha, aprovados.

Presidente -  Informou  que  oficiou  à  Diretoria  solicitando  o  encaminhamento  dos  contratos  de 
patrocínio,  eventualmente  firmados  em  95,  para  que  fossem  discutidos  e  referendados  pelo 
Conselho,  legalizando-se-os,  na  forma estatutária  (Art.  76,  XIX),  tendo  em vista  o  ocorrido  na 
reunião de 24/4/95, quando o plenário deliberou sobre o Relatório anual da Diretoria. Em seguida, 
leu  a  carta-resposta  da  Diretoria  (DI.103/95),  no  sentido  de  que  em 1995  não  foram firmados 
contratos de patrocínio e que encaminhará ao Conselho os contratos futuramente firmados. Alertou a 
Diretoria  que  os  contratos  somente  poderão  ser  assinados  após  sua  aprovação  pelo  Conselho, 
conforme dispõe o Estatuto Social.  Comunicou a criação de Comissão Especial para reestudar o 
capítulo estatutário  referente  ao Conselho Fiscal,  por se tratar  de matéria  que vem sendo muito 
debatida e objeto de propostas concretas apresentadas à Presidência; Comissão esta presidida pelo 
Cons. Paulo Cesar de Arruda Castanho e integrada pelos Cons. Paulo Ayres de Camargo, Manoel 
Morales Filho e Leão João Pouza Machado e pelo Conselheiro Fiscal Ney Guaicuru de Carvalho 
Ferreira;  que  terá  prazo  de  60  dias  para  examinar  todas  as  propostas  apresentadas  e,  se  julgar 
conveniente, trará projeto para discussão em plenário, na forma estatutária.

Maria Angélica M. Prochaska - Propôs voto de louvor aos bolonistas pinheirenses Elizabeth Bax e 
Rogério Arkie, pela sua convocação, pela Confederação Brasileira da modalidade, para representar 
o  Brasil  no Campeonato  Mundial  que  estava  acontecendo  na Alemanha  na semana  da reunião, 
aprovada.

Presidente - Referindo-se ao voto de pronto restabelecimento consignado ao Cons. Clóvis Bérgamo, 
demonstrou sua satisfação em vê-lo no plenário, em franca recuperação.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Propôs voto de louvor ao Presidente Roberto Luiz Pinto e 
Silva, pelo nascimento de sua primeira neta, Luna, aprovado.

Presidente - Emocionado,  agradeceu  a  homenagem da Conselheira.  Com relação  ao Projeto  de 
Regimento Processual  Disciplinar,  que deverá  substituir  o Regulamento vigente,  por ser  matéria 
complexa, objeto de mais de 40 emendas, com parecer detalhado da Comissão Jurídica, informou 
que até  o final  da semana estará encaminhando um exemplar  comparativo para  análise  dos Srs. 
Conselheiros, com antecedência razoável da próxima reunião.
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4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação das Atas das 404ª e 405ª reuniões, realizadas, respectivamente, nos 
dias 17 e 24 de abril de 1995.
Presidente - Não havendo objeções com referência às duas atas, declarou-as aprovadas.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-22/94  -  Segunda  discussão  e  redação  final  da 
proposta subscrita pelo Cons. Manoel Morales Filho e outros 51 Conselheiros, de alteração 
dos Arts. 94 e 95, do Estatuto Social.
Presidente -  Prestou  informações  sobre  o  trâmite  da  proposta,  esclarecendo  que  em  segunda 
discussão só poderiam ser apresentadas emendas de redação. Leu a redação atual dos Arts. 94 e 95 e 
aquela aprovada em primeira discussão.

Renato  Taglianetti -  Posicionou-se  virtualmente  contrário  à  manifestação  de  exclusivismo 
profissional trazida na proposta. É o que os franceses chamam de "sprit de corp". Porque chegou-se 
à conclusão de que quem não é contador, quem não é técnico em contabilidade não é absolutamente 
nada, não é capaz de saber apreciar um orçamento ou apreciar um balancete ou mesmo um balanço. 
Há muitas pessoas que têm competência, a despeito de não estarem diplomadas dentro desses ramos, 
de  compreender  o  que  é  apresentado  e  portanto  se  pronunciar.  Ademais,  todas  as  Comissões 
deveriam  ter  elementos  não  caracteristicamente  ou  intitulado  com  o  título  da  Comissão.  É 
indispensável que também outras pessoas, médicos, advogados, participem dessas Comissões. Pela 
redação apresentada, a intenção é impor a formação profissional. Pasteur, o inventor da vacina, não 
era médico. Einstein não era astrólogo. O Cardeal Mazarino, que recuperou as finanças francesas, 
era Cardeal. Valessa é Presidente da República da Polônia. Na nossa histórica econômica sobretudo, 
Roberto Simonsen, o primeiro a escrever sobre a História Econômica do Brasil, não era contador. E 
assim por diante. O importante é ter em mente que todos os Conselheiros foram escolhidos para 
representarem a vontade dos sócios que os elegeram. Este compromisso foi realmente assumido. 
Não pode constituir privilégio de ninguém, da Comissão Jurídica, por exemplo, somente advogados. 
O  Estatuto  não  determina  que  para  a  Comissão  de  Saúde  e  Higiene  sejam  designados 
obrigatoriamente médicos. Acontece que têm sido escolhido. No Código de Processo Civil de 1860 
os juizes eram eleitos, como atualmente são nos Estados Unidos. E o são porque o que se quer é a 
idoneidade,  caráter,  ser  impoluto.  Ele  pode  fazer-se  auxiliar  pelos  técnicos.  Como no  caso  da 
contabilidade. Indiscutivelmente, este artigo já existente no nosso Estatuto permite a contratação de 
auditores. Note-se que nem administradores são permitidos nesta pretendida reforma, e também não 
está determinado no nosso Estatuto. Se há alguém que tem a obrigação de saber ler, pelo menos os 
seus relatórios, os balancetes, os balanços e a prestação de contas, seria justamente o administrador 
de empresa. Ninguém de nós deve no sentido de abster-se de fazer o exame que deve ser feito. 
Porque uma coisa é fazer um balanço, um relatório, observando as regras técnicas indicadas pelas 
leis fiscais, porque aí o maior interesse é o Imposto sobre a Renda e é o Poder Público que atribui a 
obrigação do pagamento de impostos. Para nós o que vale é a interpretação. Podem ser contratados 
auditores para elaborar  qualquer relatório, qualquer balanço ou balancete.  Mas quem deve dar a 
interpretação é um médico, um advogado. Discorreu sobre parte de sua trajetória profissional como 
advogado para esclarecer sua idéia.  Finalmente,  lembrou aos Conselheiros a necessidade de não 
abandonar a prerrogativa que têm, pois no plenário são todos iguais. A intenção do Cons. Manoel 
Morales Filho revelou indiscutivelmente sua vontade de participar do aperfeiçoamento dos trabalhos 
do Conselho; mas pedia que o proponente aceitasse o seu repúdio à alteração proposta.
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Presidente -Retificando o que disse inicialmente, informou que em primeira discussão foi aprovada 
emenda do Cons. Paulo Cesar de Arruda Castanho ao Art. 95, retornando a existência do parágrafo 
único.

Votação:
Não  havendo  mais  inscritos,  o  Sr.  Presidente  passou  à  votação  da  matéria.  O  Cons.  Roberto 
Machado Moreira perguntou se aprovada a proposta não haveria mais possibilidade de emenda de 
redação, tendo o Sr. Presidente assentido. 

Deliberação:
Votando em segunda discussão e redação final, o plenário resolveu rejeitar a alteração do Art. 94 do 
Estatuto  Social,  ficando  mantido  o  texto  em vigor.  Neste  caso,  o  Sr.  Presidente  solicitou  aos 
Secretários que fizessem a contagem dos votos e foi confirmada a decisão por maioria. Quanto à 
alteração do parágrafo único,  do Art.  95, decidiu o Conselho aprovar a proposta,  passando este 
dispositivo  a  ter  a  seguinte  redação:  "Art.  95 - ...  Parágrafo  único  - Para  cumprimento  de suas 
atribuições, o Conselho Fiscal poderá contratar empresa de auditoria independente, a sua escolha, 
correndo a despesa respectiva por conta de dotação orçamentária, a sua disposição para tanto."

Item 3 - Várias.
Roberto  Machado  Moreira -  Tratou  de  dois  assuntos.  O  primeiro  deles,  colaborando  com o 
Presidente  do  Conselho  no  sentido  de  que  as  reuniões  corram  sempre  dentro  da  normalidade 
democrática e da obediência ao Estatuto e aos Regimentos, a propósito da última reunião, em que 
discutido  um assunto,  foram apresentadas  por  Conselheiros  duas  propostas.  E  o  Sr.  Presidente 
entendeu não colocá-las em votação, por seu livre arbítrio e decisão. Estranhou, porque de acordo 
com  o  Regimento,  nem  o  próprio  proponente  pode  retirar  uma  proposta  já  apresentada  sem 
aprovação do Conselho (Art. 39, §2º do Regimento). E ambas as propostas não poderiam deixar de 
ser  aceitas  nos  termos  do  Art.  42,  porque  estavam devidamente  fundamentadas  e  redigidas  em 
termos. Portanto, somente caberia ao Presidente colocá-las em votação e aguardar quem sabe se 
fossem rejeitadas. Tornou a dizer que trazia esta contribuição ao Sr. Presidente, que merece o seu 
respeito  pela forma com que vem dirigindo o Conselho,  mas para que não incorra  outras  vezes 
nesses aspectos que podem deslustrar a sua Presidência. O segundo assunto que abordou foi com 
relação  às  profissionais  do  Salão  de  Beleza,  no  seu  entender  injustiçadas  nas  condições  que 
trabalham naquela dependência do Clube, cedida a uma concessionária há pelo menos 10 anos. As 
funcionárias percebem comissão de 40% sobre sua produção, isto é, cerca de R$500/600,00/mês, 
mas  ganham  mais  uma  importância  sensível  pelas  gratificações  que  as  sócias  lhes  dão  pelos 
trabalhos prestados. Muitas dessas funcionárias têm idade avançada e quando se aposentarem não 
receberão um pouco mais do que o piso da categoria, hoje em torno de R$180,00. Por quê? Porque 
as comissões que elas recebem não são registradas oficialmente. Oficialmente essas cabeleireiras 
são  registradas  pelo  piso  de  R$180,00,  base  em  que  é  recolhido  o  seu  Fundo  de  Garantia 
mensalmente - deveria ser pelo menos na base de R$60,00, mas não passa R$14/15,00. Ora, há 2 
anos  o Clube  tinha  um Presidente  que  era  Vogal  da  Justiça  do  Trabalho  e  hoje  tem um Vice-
Presidente  e um outro funcionário de nível  que o são.  Todos eles  afeitos  a essas  questões;  que 
manuseiam com freqüência casos em que os empregados ou não são registrados, ou são registrados 
por  importâncias  muito  menores,  para  que  os  empregadores  se  locupletem  à  sua  custa,  pouco 
importando  que  amanhã  ou  depois,  já  cansados  do  trabalho,  já  avançados  na  idade,  venham a 
receber uma importância ínfima, como acontecerá, se já não está acontecendo, com as cabeleireiras 
que servem as sócias do Clube. O assunto parece transcender à própria legalidade, porque atinge o 
ser humano, que deu um pouco da sua vida e do seu trabalho às sócias e que, quando se aposentar, 
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não terá nem de longe a importância suficiente para que possa viver com alguma tranqüilidade os 
seus dias. Essa situação não ocorre com esses profissionais somente no Clube, mas isto não justifica 
que se faça aqui dentro. Disse que tentou transmitir ao Conselho a gravidade da situação, inclusive 
por experiência própria como professor estadual. Finalizando, propôs a nomeação de Comissão, não 
apenas para examinar o problema das cabeleireiras e das manicuras, mas que mais ainda se analisem 
as possíveis implicações que podem levar o Clube de roldão em reclamações trabalhistas por elas 
levantadas.

Pedro Antonio Lousan Badra - Abordou três questões. Inicialmente, sobre o que tratou há algumas 
reuniões, relativamente à falta de divulgação dos feitos pinheirenses. Disse da sua honra a cada vez 
que  o  Cons.  Edgard  Ozon  vem à  tribuna  para  propor  votos  de  louvor  aos  atletas  destaques-
esportivos. Mas essa publicidade para no plenário. Reclamou uma ação mais efetiva na divulgação 
dos feitos esportivos, malgradando a operacionalidade da área de propaganda e marketing, trabalho 
que a seu ver não está atingindo os objetivos pretendidos, que é trazer ao público em geral, trazer à 
Mídia os feitos que o Clube tem propiciado ao esporte nacional. Porque na pior das hipóteses, é uma 
justificativa muito forte para a presença do Pinheiros onde ele está. Para as possíveis benesses que 
estão havendo em relação a alguns tributos. Os atletas têm dado o melhor de si e permanecem no 
anonimato. Em seguida, em seu nome e dos demais usuários reclamou do uso indevido da Pista de 
Atletismo, mais especificamente repudiando uma quadra de vôlei ali estabelecida, de areia sobre a 
grama,  com uma grade  inadequada.  Ora,  trata-se  de  atletismo,  não  de  um espaço  vazio.  Pediu 
providências da Diretoria a respeito. Continuando, expôs sua preocupação com relação à utilização 
do Campo de Futebol B, que recentemente teve implantada sua grama sintética, para a realização da 
festa Junina. A pista sintética é sujeita a queimaduras, é feita com uma técnica espetacular e exige 
muitos cuidados. Existem sistemas alternativos: utilizar as alamedas do Clube para se colocar as 
barracas; fazer somente a festa e si ou um baile com um tablado muito bem estruturado dentro do 
campo  (talvez  ainda  assim  fosse  justificável).  Portanto,  antes  de  ocorrerem  tais  problemas, 
externava sua preocupação quanto a esta solução no mínimo esdrúxula.

Presidente - Leu carta do Cons. Alcides Leite de Gouvêa Filho sugerindo à Diretoria a reforma e 
ampliação do sanitário masculino anexo à lanchonete e aos campos de Futebol.

Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Silva -  Apresentou  sugestões  advindas  da  Comissão  Especial 
Feminina,  que  vem  trabalhando  quinzenalmente,  nas  quartas-feiras,  às  20h30m,  na  Sala  do 
Conselho. Convidou os interessados a participar das reuniões levando suas idéias e comentou o tipo 
de trabalho que a Comissão desenvolve. Aproveitou para pedir ao Cons. Roberto Machado Moreira 
que encaminhasse a matéria que havia abordado na tribuna, com os dados e levantamentos que ele 
dispusesse, para que a Comissão pudesse contribuir  também com relação ao Salão de Beleza do 
Clube.  Sobre  a Área de  Marketing,  disse  que a sugestão  de se  constituir  comissão especial  era 
oportuna  e  a  Comissão  Feminina  poderia  colaborar  porque  dispõe  de  profissionais  versadas  no 
assunto.  Enfatizou a importância  do Clube reservar  um espaço para  os jovens,  assunto  que sua 
Comissão vem atacando já há bastante tempo e que é motivo de preocupação das mães pinheirenses 
e que vem sendo cuidado por outros clubes do nível do Pinheiros. Sugeriu, de antemão, eventos 
como o antigo Mingau Dançante ou um mais recente, o Black Out. Sobre a utilização do Campo de 
Futebol para realizar a Festa Junina, disse que o assunto também foi levantado na Comissão e a 
montagem da estrutura necessita de toda precaução, inclusive é preciso pensar se o uso indevido não 
acarretará um algum cancelamento de eventual seguro periódico da obra. Pela Comissão Feminina, 
sugeriu que a festa fosse feita em local mais propício, como o estacionamento do Salão de Festas; ou 
nas alamedas entre o Tênis e o Salão, perto do Parque Infantil, etc. Poderia até ser estudada uma 
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distribuição melhor do público, pela faixa etária e com um bom controle dos convites a terceiros. 
Mesmo que se resolva fazer a festa no campo de Futebol, é importante que a Diretoria esteja atenta 
para  a  questão  da  localização  dos  caixas,  de  forma  que  eles  não  dificultem  a  circulação  dos 
transeuntes.  Aproveitou  para  reclamar  da  iluminação  do  auditório  durante  as  reuniões 
(refletores/videoteipe).

José Roberto Coutinho de Arruda - Consultou a Mesa sobre a possibilidade de o Presidente da 
Diretoria fazer uma exposição breve com relação aos problemas da Festa Junina, especificamente 
sobre a matéria técnica que envolve a grama sintética.

Presidente - Embora não isso não estivesse previsto regimentalmente, como havia tempo suficiente 
e  sendo  matéria  relevante  e  de  interesse  de  todos,  disse  que  ao  final  das  inscrições  pediria  o 
pronunciamento do Presidente da Diretoria.

Renato Taglianetti - Comentou que ficou interessado em estudar uma tese: exclusão de sócio por 
falta de pagamento. Uma tese profundamente simples, mas que, infelizmente, o Conselho deu uma 
interpretação  violenta  contra  a  lógica  de  quem não  paga  evidentemente  não  pode  ingressar  ou 
continuar  a  pertencer  ao  Clube.  Referiu-se  a  estudos  que  já  havia  realizado  e  apresentado  à 
Presidência  do Conselho,  os  quais  continuaria  a  fazer  porque  as  primeiras  observações  que fez 
foram baseadas em papel datilografado, dando pontos que se referiam especificamente ao caso de 
uma senhora chamada Silvia Pilagalo Haick. Porém, fazendo outras observações, verificou que não 
lhe  deram  a  oportunidade  de  conhecer  o  desenvolvimento  completo  do  processo.  Inclusive 
expressões que são usadas e que lhe parecem podem contrariar o interesse do Clube. Por exemplo, 
dizer que a sócia é ilocalizável, uma coisa que evidentemente vem contra o Clube, porque ele dispõe 
do endereço do sócio e o lugar é encontrável. Quem não é encontrável é a pessoa do notificando. De 
maneira que quando o Clube se dirige ao sócio, muitas vezes o faz com expressões contrárias aos 
seus interesses. Lendo a ata completa dos trabalhos do Conselho na noite em que se discutiu este 
assunto, na qual sua tese sobre fé pública foi abandonada. Observou que na Secretaria do Conselho 
foi praticamente impedido de poder receber uma cópia das notas taquigráficas, pois queria examiná-
la calmamente, em sua casa. E isso lhe foi  recusado, sob o argumento de que o Regimento não 
permitia. Leu o Regimento e não encontrou esta manifestação negativa. Assim sendo, solicitou que 
lhe fosse fornecida a possibilidade de obter  referida cópia (ele e outros Conselheiros que assim 
desejarem),  afinal  de contas,  a publicidade é uma necessidade.  Não há ato secreto;  e que o Sr. 
Presidente oficiasse à Diretoria no sentido de que ele fosse autorizado a continuar as suas pesquisas, 
podendo analisar os editais que foram utilizados. Como exemplo, citou edital que estava publicado 
no quadro de avisos, assinado pelo Chefe da Cobrança - que não tem representação do Clube. Isso 
anula  o edital  de  notificação  do devedor.  Da mesma forma,  que fosse  autorizado a receber  dos 
funcionários e dos elementos existentes na Secretaria do Clube, os elementos necessários para poder 
continuar o seu trabalho, para apresentá-lo futuramente ao Sr. Presidente do Conselho.

Presidente - Disse que encaminhará pedido à Diretoria,  que certamente o atenderá. Sobre o não 
fornecimento de cópia das notas taquigráficas da reunião, estava baseado no Art. 80 do Regimento 
Interno.  Soube  do fato  por  intermédio  do Sr.  Vice-Presidente,  que  estava  na Sala  do  Conselho 
naquela oportunidade e não cedeu as cópias em virtude disso. (O Cons. Renato Taglianetti pediu a 
leitura do Art. 80. O Cons. Roberto Machado Moreira interferiu, dizendo que o que não pode sair é 
o  documento,  mas  não  uma  cópia  dele;  e  achava  perfeitamente  razoável  que  o  documento 
permanecesse  no  Conselho,  porque  faz  parte  da  sua  história).  O  Sr.  Presidente  respondeu  que 
pressupõe-se que esses documentos devam ser examinados no Conselho. Em todo caso, voltaria a 
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examinar  a questão com maior  profundidade.  (O Cons.  Adalberto  Luiz Federighi  disse  que não 
havia proibição neste sentido). 

Adalberto Luiz Federighi - Reportou-se a evento social que se realiza no Clube na última quarta-
feira de cada mês, uma espécie de "happy hour" um pouco mais sofisticado, das 20 às 24h, onde 
pode-se jantar, ouvir música, dançar e há uma programação bastante interessante, com rodízio de 
conjuntos, ou com a apresentação de uma cantora que faz um bom show, enfim, um espetáculo 
recomendável. Entretanto, na última quarta-feira constatou com surpresa a presença de apenas 16 
pessoas. E há um mês comparecia cerca de 30 pessoas. Perguntou qual a razão disso. Será que o 
pinheirense não quer não está  prestigiando porque não deseja esse tipo de evento? Ou não está 
havendo uma divulgação à altura? Ficou satisfeito por fazer tais observações na presença do Diretor 
de Marketing. Disse que inclusive já trocou idéias a respeito com o Diretor de Promoções Sociais. 
Eventualmente  pode-se fazer uma propaganda mais dirigida,  em local  mais adequado.  A seguir, 
disse que sempre teve uma grande admiração pelos funcionários do Clube, porque são pessoas que 
integram a comunidade pinheirense e que merecem, portanto,  o nosso cuidado,  o nosso carinho, 
sejam eles mais graduados ou até mesmo faxineiros ou porteiros. É importante prestigiar, examinar 
o trabalho que essas pessoas fazem, conversar com elas, enfim, ter um tipo de relacionamento sadio 
e  amistoso.  Pediu  licença  para  homenagear  o  funcionário  Amilcar,  Chefe  de  Cozinha,  pessoa 
simples,  modesta,  uma espécie de quebra  galho para  todos os eventos  que realizados no Clube, 
muitas  vezes  fazendo  trabalhos  até  que  nem  seriam  adequados  à  sua  responsabilidade.  Esta 
homenagem não teria nenhum sentido se não fosse uma admiração que sente por ele e que fazia 
questão de externá-la neste momento, razão pela qual trazia ao plenário esta contribuição. Ainda que 
não  sua  homenagem  não  estivesse  sendo  apresentada  na  forma  regimental,  solicitou  ao  Sr. 
Presidente que a encaminhasse à Diretoria,  a fim de que ela constasse do prontuário do referido 
funcionário.

Presidente - Em caráter excepcional, porque não se aplicava o Art. 24 do Regimento no caso do 
item Várias. Seria aberto um debate e não era esta a finalidade deste item. Mas, no caso específico, 
havendo um interesse enorme de Sócios e de Conselheiros em saber o que é que a Diretoria pretende 
em relação à Festa Junina, principalmente objetivando a preservação do campo de futebol, pediu que 
o Sr. Presidente da Diretoria se pronunciasse.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Concordou com o Sr. Presidente no sentido que Várias é o 
espaço a livre manifestação dos Srs. Conselheiros e o qual a Diretoria, prestigia, buscando ouvir as 
críticas  construtivas,  que  a  impulsiona  a  tentar  resolver  os  problemas  e  posteriormente  dar  as 
soluções  e as  respostas;  mas o caso realmente  estava polarizando o Clube.  Então,  era  uma boa 
oportunidade para transmitir ao Conselho, caixa de ressonância desta posição. Explicou que, quando 
dos primeiros estudos para a mudança de piso do campo, levou-se em conta a possibilidade de poder 
utilizar  esse  espaço  em outros  eventos  que não  somente  os  de  jogos  de  futebol.  E quando das 
conversas técnicas com as empresas que apresentavam seus produtos,  isso foi colocado.  Isso foi 
garantido  tecnicamente  pelo  produtor.  Inclusive  foi  um dos  pontos  que  nortearam o  pedido  da 
Diretoria. Mas ele, Presidente da Diretoria, entendia e louvava o interesse dos Conselheiros, o que 
não poderia ser de outra forma. A Diretoria, desde quando estava fazendo o piso, primeiro o piso 
asfáltico e depois a colocação da manta, já vinha estudando este assunto. Trata-se de um processo 
holandês e que é o mais difundido em todo o mundo. A empresa fornecedora tem o maior número de 
campos executados em todo o mundo. Para a execução do trabalho veio um técnico, um engenheiro 
holandês,  que acompanhou todo o serviço.  E a  Diretoria  de  Patrimônio  teve contatos  com esse 
profissional e com os técnicos da Lisonda, colocando claramente o problema, que pretendia usar 
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este espaço para outros eventos, e que um dos eventos era uma Festa Junina tradicional que ali é 
feita todos os anos. Foi esclarecida a exata dimensão da festa. A Diretoria obteve, então, a devida 
autorização técnica  para  a realização  da festa  no campo de futebol.  Aliás,  foi  informado a este 
técnico e aos técnicos da Lisonda quais as precauções que o Clube tomaria e a Diretoria deixou 
muito claro que se houvesse uma única razão, por menor que ela fosse, que pudesse colocar em risco 
esse piso, a festa não seria realizada naquela dependência. O próprio engenheiro holandês entendeu 
demasiadas as precauções informadas pela Diretoria. Assim, descreveu as medidas que pretendia 
tomar, porque a sua intenção é fazer a festa no  Campo de Futebol B. Estão sendo feitos alguns 
testes por conta da Diretoria, porque, como lembrou a Cons. Laís Lima, se houvesse algum risco, a 
primeira  a  impedir  a  execução  da  festa  no  campo,  sob  cláusula  contratual,  seria  a  própria 
fornecedora. Aconteceu exatamente o contrário. Não há nenhum problema com relação à garantia 
dada pelo fornecedor.  A exemplo do que foi  feito  no ano passado,  um tablado de cobertura  do 
campo, à par de ser utilizado como uma proteção e que obteve um grande sucesso,  uma grande 
alternativa para o associado, que talvez até não admitisse mais a festa sem esse tablado. Se chovesse 
ou se esfriasse muito, o tablado de certa forma era uma proteção. Neste ano será feito um tablado de 
cobertura dupla, de tal forma que uma preocupação que poderia existir no caso da proteção simples 
seriam as juntas desses madeirites (tablados). Se colocadas num mesmo nível, com o pisoteio dos 
freqüentadores da festa, poderiam abrir um pouco as juntas, de tal forma que por ali pudesse passar 
algum tipo de detrito, pontas de cigarro. Então, será feita uma cobertura dupla de tal forma que não 
existam juntas abertas. Assim, não existe a menor possibilidade de que nada caia dentro do campo. 
Outro  aspecto  era  com relação  a  temperaturas,  um calor  excessivo,  por  exemplo  da  barraca  de 
churrasco. Todas as barracas que estiverem lidando com produtos quentes ou que necessitem ser 
aquecidos estarão suspensas deste tablado; serão montadas fora do campo de futebol, faceando o 
alambrado do campo, de tal forma que o associado, o usuário a utilize de dentro do campo, mas 
sendo  que  ela  está  fora  dele.  Este  foi  um  dos  aspectos  que  o  técnico  holandês  entendeu 
desnecessário, porque esse piso é projetado para suportar temperaturas elevadas. Mas a Diretoria, 
dentro dessa postura de não correr risco nenhum, preferiu assim. Então, todos esses aspectos estão 
sendo considerados. Outra preocupação era com relação ao peso excessivo, possibilidade que não 
existe, porque o piso asfáltico e a própria manta resistem a pesos consideráveis. para tanto, estão 
sendo feitos testes de carga por nossa conta. Assim, o sócio pode ficar tranqüilo a este respeito. 
Lembrou, ainda, que o piso é altamente resistente, porque não é um piso para atividades leves. É 
projetado para se jogar futebol, em que se exercita da forma mais ampla o aspecto físico. Considere-
se, também, o fato desse campo ficar aberto e ser utilizado durante todo o dia, seja para treinos, seja 
para atividades recreativas. Não é como o campo principal, que fica fechado e é usado só para jogos. 
Portanto, a mesma preocupação dos Conselheiros é a da Diretoria, que para tanto está estudando o 
assunto da forma mais ampla tecnicamente. A festa só será feita no campo de grama sintética se não 
houver nenhum risco . Até o momento, as informações e as experiências obtidas indicam que não 
existem riscos  mais elevados do que aqueles  que se corre  com o campo aberto.  Por essa razão, 
tranqüilizava o Conselho neste sentido.  Diretoria está tomando todas as providências para realizar 
uma festa muito bonita e será feita no Campo de Futebol B, se todas essas questões forem resolvidas 
- e a maioria delas já foram, a contento. Com relação a outros espaços que poderiam ser utilizados, 
disse que os riscos seriam bem maiores, porque numa festa aberta dentro do Clube, o problema do 
controle seria muito mais difícil.  Deve-se lembrar a dificuldade de controlar a invasão dos jardins, 
inclusive por tratar-se de festa de vulto. Segundo números do ano passado, acorreram a essa festa 
cerca  de  35.000  pessoas  divididas  pelos  3  dias,  ou  seja,  uma  média  de  10.000  pessoas/dia, 
evidentemente  que  não  ao  mesmo tempo.  Sobre  a  possibilidade  de  fazê-la  no  Salão  de  Festas, 
lembrou que a Diretoria está trabalhando no sentido de resolver o problema de acústica daquela 
dependência, mas ainda não tem uma solução definitiva. Seria um risco muito grande, até porque, 
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em outras ocasiões em que essa festa foi ali realizada, ela não teve o sucesso que tem quando é feita 
no campo de futebol. Finalizando, ratificou sua tranqüilidade, dizendo que os Conselheiros tivessem 
a absoluta convicção de que a Festa Junina só será feita no campo de futebol se a Diretoria tiver 
garantias  totais  de  que não  correrá  riscos  de  causar  danos  irreversíveis  a  este  novo patrimônio 
incorporado ao Clube.

Presidente -  Informou o número de Conselheiros  que assinaram a  lista,  deu por  encerrados  os 
trabalhos às 22h47m.

Obs: Esta  ata  foi  integralmente  aprovada  na  407ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada em 26 de junho de 1995.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
Advogado-OAB/SP 16.027
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