
ATA  RESUMIDA  DA  327ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 27.06.88

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e oito, em segunda convocação às vinte 
horas e trinta minutos, com cento e oitenta e nove Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA:
Presidente              : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente     : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário: ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segundo Secretário: FÁBIO DELLA 

3) EXPEDIENTE :
Presidenteda  Mesa,  Sérgio  Vergueiro -  Declarou  instalada  a  reunião,  em  segunda 
convocação. Abrindo o Expediente, propôs a consignação de voto de pesar pelo falecimento 
da Sra. Joana Bacha Amaro, mãe do Conselheiro Edmundo Amaro, avó da Conselheira Leila 
Eleny Amaro Marques e bisavó do Conselheiro José Antonio Marques. Voto aprovado - foi 
observado um minuto silêncio. Em seguida, chamou para prestarem o compromisso de posse 
o  Conselheiro Antonio  César  Prado Paganini  e  o  Suplente  convocado Antonio  Augusto 
César,  que  deixaram  de  fazê-lo  pois  não  estavam  presentes.  Comunicou  as  mudanças 
promovidas nas reuniões plenárias, quais sejam: instalação de secretaria, com serviço de 
datilografia;  microfone  de  apartes  nas  laterais  do  Auditório;  gravação  experimental  da 
reunião, em videoteipe. Tendo em conta que o Expediente foi encaminhado juntamente com 
a convocação aos Srs. Conselheiros, propôs a dispensa de sua leitura. Aprovada a proposta. 
Informou, ainda, o recebimento de outras comunicações inerentes e que deixaram de constar 
daquele item por força de prazo para a convocação da reunião.

Presidente da Comissão Financeira, Eduardo Lobo Fonseca - Declinou a constituição de 
sua  Comissão  para  o  biênio  1988/90,  apresentando  os  integrantes  ao  Plenário,  a  saber: 
Marcos  Augusto  de  Carvalho  Senna  -  Vice-Presidente;  Adjarma  Azevedo  -  Secretário; 
Affonso  Russomano  Júnior  e  Luiz  Bacarin  -  Membros.  Relatou,  também,  as  atividades 
iniciais de sua gestão.

João Benedito Azevedo Marques - Propôs a consignação de voto de louvor ao associado 
Gabriel Rodrigues Pereira, militante na seção de Tênis há 52 anos, contando sua trajetória 
desde seu ingresso no Clube como "pegador de bola", e estendendo seu currículo esportivo. 
Voto  aprovado.  Sugeriu  à  Diretoria  que  proponha  a  concessão  do  título  de  Atleta 
Benemérito,  bem  como  promova  torneio  com  o  nome  de  Gabriel  Pereira,  em  sua 
homenagem.

Alexandre Perrone Lomonaco - Propôs a inserção de voto de louvor à equipe de Natação 
do Clube, que pela 16ª vez consecutiva sagrou-se Campeão paulista nas categorias Juvenil A 
e Juvenil B. Estendeu o voto em especial às nadadoras Isabelle Vieira e Anke Bergmann, 
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que  obtiveram,  cada  uma,  três  medalhas  de  ouro  e  uma  de  prata.  Voto  aprovado  por 
unanimidade.

Antonio Guerra - Como se encontrava no final de sua gestão na presidência da Comissão 
de Obras, apresentou relatório conclusivo das atividades daquela Comissão  nos dois últimos 
anos.

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 326ª Reunião Ordinária, realizada no último dia 31 de 
maio de 1988.
Presidente -  Como  os  Conselheiros  haviam  recebido  cópia  da  ata  juntamente  com  a 
convocação, propôs fosse dispensada sua leitura. Aprovada a proposta.

Deliberação
Submetida à apreciação, o Plenário decidiu aprovar a redação da ata, na íntegra.

Item 2 - Renovação da Eleição para Presidente da Comissão Permanente de Obras.
Presidente  - declarou  que  a  Mesa  se  considerava  impedida  de  presidir  aquela  parte  da 
reunião,  tendo em conta que um dos candidatos  que concorria  àquele pleito pertencia  à 
chapa por ele encabeçada. Assim sendo, indicou para Presidente "ad hoc" o Conselheiro 
Vitalício  Francisco  Lotufo  Filho.  O  Plenário  acolheu  inteiramente  a  indicação,  sendo 
aclamado eleito o Conselheiro Lotufo para presidir os trabalhos da eleição, "ad hoc".

***
- Assume a presidência da Mesa o Dr. Francisco Lotufo Filho.

***

Presidente -  primeiramente,  convocou para integrar a  Mesa  os  Conselheiros  Raymundo 
Miracca e Gladys Bechara Demétrio. Em seguida, propôs fosse aberta exceção para que os 
Conselheiros  retardatários  assinassem  a  lista  de  presença  e  pudessem  votar,  tendo  em 
consideração  que  a  reunião  foi  convocada  para  20  horas  e  não  para  20h30m,  como de 
costume. A proposta foi acolhida por unanimidade, com aplausos. De comum acordo entre 
os candidatos, constituiu as juntas Receptora e Apuradora, sob a presidência do Conselheiro 
José Paulo de Camargo Mello, integradas respectivamente pelos Srs. Sérgio Lazzarini e José 
Edmur  Vianna  Coutinho,  e  Hélcio  Feresin  e  Vicente  Carlos  Gonçalves.  Ingressando  na 
votação propriamente dita, chamou para votar os Srs. Cléo Washington de Almeida, Antonio 
Carlos de Sá, Mircha Nutini Masucci, Renato Taglianetti, Carlos Augusto de Barros e Silva, 
maria Cristina Nogueira de Sá Pikielny, Reinaldo Pinheiro Lima, José Eduardo de Castro 
Bicudo Tibiriçá e Paulo Afonso Neubern Savaglia, que pediram preferência em razão de 
compromissos relevantes anteriormente assumidos.

***
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- É realizada a votação, prosseguindo-se com a apuração de votos.

***

Presidente - Encerrada a apuração, procedeu à divulgação dos resultados, a saber:
Sérgio Rosciano Murgel.............94 votos
Italo Della Manna......................92 votos
Em branco..........   ......... ...........01  voto
Total de votantes.......................187

Presidente  - Comunicou,  ainda,  que  os  Srs.  Fernando Antonio  Patriani  Ferraz  e  Olavo 
D'Elia justificaram a necessidade de se retirarem antes do início da votação, ambos deixando 
de  exercer  o  direito  de  voto  por  motivos  de  ordem profissional.  Congratulou-se  com o 
candidato eleito e transferiu a presidência ao Dr. Sérgio Vergueiro.

- Reassume a presidência o Dr. Sérgio Vergueiro e sua Mesa Diretora.

Presidente -  Inicialmente,  declarou  eleito  e  empossou  o  Conselheiro  Sérgio  Rosciano 
Murgel no cargo de Presidente da Comissão Permanente de Obras para o biênio 1988/90. 
Em seguida,  cumprimentou os  candidatos  pela  participação,  dizendo  não  haver  existido 
derrota, tendo em vista que ambos são Conselheiros e estão em pleno exercício do mandato.

Item 6 - Várias.
Edgard  Ozon -  Dado  o  adiantado da  hora  e  considerando-se  que  seria  realizada  outra 
reunião naquela noite, propôs que as inscrições feitas neste item fossem tomadas na sessão 
subsequente, no mesmo item.

Presidente - Submeteu a proposição à votação, tendo o Plenário a acolhido unanimemente. 
Assim sendo, deu por encerrados os trabalhos às 21h49m.

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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