
ATA RESUMIDA DA 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 
30/10/89

1) DATA E PRESENÇA:
 Dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e nove, em segunda convocação às vinte horas, 

com cento e sessenta e um Conselheiros presentes.

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

Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, em segunda convocação, ingressando no

3) EXPEDIENTE:
Presidente - Inicialmente deu posse aos Suplentes convocados, a saber: Wladimyr Sanchez, Luiz 
Fernando  Porto  de  Abreu,  Nelson  Mussi  e  Luiz  Eduardo  Fernandes,  tendo  este  último  lido  o 
compromisso de posse. Deixaram de comparecer os Srs. José Luiz Medici e Sérgio Pikel, suplência 
também  convocada.  Prosseguindo,  determinou  a  leitura  da  correspondência  recebida  após  a 
expedição da convocação, passando a palavra ao Sr.

Primeiro  Secretário -  Leu  as  correspondências  seguintes:  1)  Da  presidência  da  Comissão  de 
Veteranos,  capeando  duas  cartas  enviadas  à  Diretoria,  ambas  tratando  do  "Jantar  de 
Confraternização  dos  Veteranos"  realizado  em 18 de  outubro  pp.;  2)  do Conselheiro  Luiz  Koji 
Ohara, propondo voto de louvor ao associado Iscandar Tayar, Presidente da Federação Paulista de 
Handebol,  pelo êxito  alcançado pela  Seleção  Paulista  no Campeonato  Brasileiro  Infanto-Juvenil 
(Campeão),  realizado  recentemente  nas  dependências  do  Clube;  3)  da  Diretoria,  encaminhando 
cópia do Projeto de Lei nº 458/89, referente ao I.P.T.U..(O Sr. Primeiro Secretário prestou breve 
esclarecimento acerca deste assunto).

Presidente - Colocou em votação a proposta do Conselheiro Luiz Koji Ohara, lida pela primeira 
secretaria.  Voto aprovado. Em seguida,  em nome da Mesa Diretora propôs votos de pesar pelos 
falecimentos  dos Srs.  Sucena  Calixto Donato,  mãe do Conselheiro Qamal Elias  Donato,  e  Luiz 
Martinez, pai do Diretor Adjunto de Futebol, Luiz Roberto Martinez, tendo ambos sido aprovados. 
Comunicou que a Mesa havia recebido, do Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia, proposta 
no sentido de que fosse consignado voto de pesar pelo falecimento do associado Oswaldo Menezes, 
lendo na íntegra a proposição. Submetido à votação, o voto foi unanimemente aprovado.

José de Barros - Como Presidente da Comissão de Veteranos, informou que em 05 de outubro pp. o 
Clube  procedeu à  diplomação dos  associados  que ingressaram na categoria  de  Veteranos  desde 
setembro/88, dando alguns detalhes sobre o evento. Assim sendo, agradeceu, em nome da categoria, 
ao Conselho, às Diretorias Executiva e Adjuntas, bem como ao corpo funcional que colaboraram. 
para a realização da "Semana do Veterano".

Ricardo Coutinho Carvalhal - Em nome da Comissão de Esportes na qual ele ocupa o cargo de 
Vice-Presidente,  propôs  a  consignação  de  votos  de  louvor  aos  destaques  esportivos,  conforme 
constou do Expediente da convocação. Votos aprovados.
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Fernando Antonio Franco do Amaral - Propôs os seguintes votos de louvor:  1) Ao Grupo de 
Teatro Amador do Clube, pelo desempenho e pela mensagem trazida na peça "A Nossa Cidade", 
representada em comemoração ao aniversário de fundação do Pinheiros; 2) ao Dr. Pedro Geretto, 
Diretor Cultural, pelo nível das atividades culturais realizadas durante os festejos do 90º aniversário 
do Clube. Votos aprovados.

4) ORDEM DO DIA:
tem 1 - Apreciação da ata da 339ª Reunião Extraordinária, realizada dia 28 de agosto de 1989.
Presidente - Não havendo manifestações em contrário, considerou aprovada a ata.

Item  2  -  Apreciação  do  processo  CD-009/88,  referente  aos  fatos  narrados  no  Registro  de 
Ocorrência nº 306/88, de 19/08/88 (Paulo Kesselring Carotini - Atleta Benemérito).

Presidente - Inicialmente, chamou a atenção para o fato desta reunião ter sido convocada como 
secreta.  Assim,  solicitou  que  permanecessem  no  plenário  somente  os  membros  efetivos  do 
Conselho,  tendo os  Diretores,  associados  e  funcionários  presentes  se  retirado  do recinto,  sendo 
cerradas as portas do auditório e passando a reunião a funcionar como secreta.

***

A ata da parte secreta da reunião passou a obedecer os trâmites regimentais, tendo sido apreciada e aprovada 
secretamente  na  primeira  reunião  subsequente  a  esta,  ou  seja,  em  vinte  e  sete  de  novembro  de  mil 
novecentos  e  oitenta  e  nove,  e  arquivada  nos  termos  do  disposto  no  Regimento  Interno  do  Conselho 
Deliberativo.

***

Roberto Luiz Pinto e Silva Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva
Primeiro Secretário Presidente em exercício

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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