
ATA DA 356ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 22/4/91

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e um, em segunda convocação, às 20h30m, 
com cento e vinte e dois Conselheiros presentes.

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

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3) EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou instalada a reunião. Inicialmente, secundou o Conselho o preito de saudade 
que foi prestado ao Diretor Oswaldo Vella, ao qual ele havia se manifestado telegraficamente por 
motivo de viagem. Em seguida, propôs fosse observado um minuto de silêncio em memória dos 
Conselheiros e associados recentemente falecidos, ou seja, Srs. Ronoel São Thiago Lopes, Olavo 
D'Elia, Ivo Carotini (tio de Ivo Kesselring Carotini), Sílvio de Abreu, Walton Avancini (irmão da 
Conselheira  Dulce  Arena  Avancini),  Vitor  De  Donato  (sogro  do  Conselheiro  Paulo  Palo).  (O 
Conselho observou um minuto de silêncio em homenagem às referidas pessoas).

Primeiro  Secretário -  Leu  carta  do  Dr.  Luiz  Antonio  Fleury  Filho,  Governador  do  Estado  e 
Conselheiro do Clube, solicitando lhe fosse concedida licença especial até o final do seu mandato, 
justificando seu pedido por motivos ligados à sua função que o impede de assumir compromissos 
com dia e hora preestabelecidos.

Presidente - Esclareceu que a respeito da solicitação do Conselheiro Fleury, a Secretaria levantou a 
sua relação de presença, e ele poderia ainda ter duas faltas justificadas. Assim, tomava aquela carta 
como justificativa de ausência desta reunião e da seguinte, deferindo o pedido de licença para as 
reuniões subsequentes, nos termos estatutários e regimentais.

Primeiro Secretário - Prosseguiu com a leitura do expediente, dando conhecimento das seguintes 
correspondências:  1)  DI/044.91,  da  Diretoria,  respondendo  proposta  de  formação  de  equipes 
femininas  nas  seções  de  Pólo-Aquático  e Handebol,  pedido  apresentado  por  abaixo-assinado de 
Conselheiros e associados encabeçado pelo Conselheiro Luís Eduardo Pinheiro Lima. 2) Carta da 
Sra. Elisa La Motta Vella, esposa do Dr. Oswaldo Vella, agradecendo as manifestações de pesar 
apresentadas por ocasião do falecimento de seu esposo.

Luiz Henrique de Souza Aranha Machado - Prestou homenagem ao Conselheiro Olavo D'Elia, e, 
ao  final,  propôs  fosse  consignado  voto  de  profundo  pesar  pelo  seu  recente  falecimento.  (Voto 
aprovado).

Mário  Lima  Cardoso -  Associou-se  à  homenagem de  pesar  pelo  falecimento  do  Conselheiro 
Ronoel São Thiago Lopes. Solicitou à Mesa fosse considerada proposta de alteração estatutária por 
este  anteriormente  encabeçada  no  Conselho,  de  criação  das  Comissões  Permanentes  Social  e 
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Cultural. Em seguida, manifestou-se com relação ao associado Flávio Alterthum, que se projetou 
internacionalmente  no  ramo da  engenharia  genética,  o  que  seria  motivo  de  pronunciamento  do 
Conselheiro  Ricardo  Carvalhal  oportunamente.  Continuando,  pediu  a  atenção  da  Diretoria  com 
relação ao funcionamento da cabina "Banco Dia e Noite",  do Bradesco,  instalada perto da Sede 
Social, nos dias de pagamento dos funcionários.

Vicente  Carlos  Gonçalves - Reportou-se  ao trabalho  da Comissão  Pró-Memória  presidida  pelo 
Conselheiro Francisco Lotufo Filho,  salientando a reinauguração do Museu Hans Nobiling, hoje 
Centro  de  Memória  Hans  Nobiling,  solicitando  fosse  consignado  voto  de  congratulação  com o 
Presidente da Comissão. (Voto aprovado).

Marcello  Moraes  Barros  de  Campos -  Referiu-se  ao  Relatório  da  Diretoria/90,  enalteceu  o 
trabalho desenvolvido pelo Departamento de Esportes, e os reflexos desse trabalho nos resultados 
alcançados  pelas  diversas  seções;  o  que  tem  sido  alvo  de  elogios  por  parte  dos  associados. 
Destacando alguns desses resultados,  propôs voto de louvor ao Presidente Antonio de Alcântara 
Machado  Rudge,  extensivo  ao  Diretor  de  Esportes  Cezar  Roberto  Leão  Granieri  e  Diretores 
Adjuntos. (Voto aprovado).

Edgard Ozon - Elencou as conquistas alcançadas pela seção de Judô, propondo voto de louvor aos 
seus atletas e técnicos, extensivos ao Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge e ao Diretor 
de Esportes Cezar Roberto Leão Granieri. (Voto aprovado).

Eduardo Lobo Fonseca -Propôs voto de pesar pelo recente falecimento do associado Ângelo Rizzi, 
ex-Conselheiro, ex-Diretor e ex-Presidente da Comissão de Saúde e Higiene. (Voto aprovado). Em 
seguida,  agradeceu  aos  integrantes  da  Comissão  Financeira,  da  qual  é Presidente,  pelo  trabalho 
executado durante o período em que ele esteve licenciado. Registrou seu posicionamento no sentido 
de que,  se  alguma colaboração  ele  prestou,  foi  a  de poder  bem indicar  os  demais  membros da 
Comissão.

Ivo Kesselring Carotini - Prestou homenagem ao associado Sílvio de Abreu, solicitando, ao final, 
fosse consignado voto de profundo pesar pelo seu recente falecimento. (Voto aprovado)

Dulce Arena Avancini - Mencionou a reinauguração do Centro de memória Hans Nobiling, em 
23/3/91, que contou com apresentação da Banda da Polícia Militar de São Paulo e do Coral do ECP 
dirigido pelo maestro Samuel Keer,  quando foram homenageados diversos atletas e funcionários 
que, de uma forma ou de outra, lutaram para o engrandecimento do Clube desde a sua fundação. 
Concitou  os  Conselheiros  a  conhecerem esse  local,  que retrata  o  que de mais belo passou pelo 
Pinheiros, e solicitou fossem encaminhados materiais à Comissão Pró-Memória para enriquecer o 
acervo.

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva - Associou-se às manifestações de pesar inicialmente feitas. 
Dando  continuidade,  pronunciou-se  destacando  algumas  virtudes  características  do  Conselheiro 
Ronoel São Thiago Lopes, que ele conhecia há muito tempo, contando algumas passagens de sua 
vida.  Começou  a  comentar  os  termos  de  manifesto  enviado  aos  Conselheiros  com o  título  de 
Alternativa, Experiência e Informática, dirigindo-se aos Conselheiros Berardino Fanganiello Santos, 
Luís  Eduardo Pinheiro Lima e Pedro Antonio  Lousan  Badra.  Levantada questão de ordem pelo 
Conselheiro Reinaldo Pinheiro Lima, foi esclarecido pelo Sr. Presidente tratar-se de assunto para o 
item Várias.
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Pedro Paulo  de Salles  Oliveira - Associou-se  à manifestação  de pesar  pelos  falecimentos  dos 
Conselheiros  Olavo D'Elia  e  Oswaldo  Vella  e  do  associado  Ângelo  Dario  Rizzi.  Prosseguindo, 
propôs votos de pesar pelos falecimentos dos associados Dr. Geraldo Alvarenga Rezende, tio do 
Conselheiro Adriano Amaral Resende, e Desembargador Coaracy Carlos de Lacerda Madureira, seu 
colega de turma, que freqüentou o Clube durante mais de 20 anos. (Votos aprovados)

Ricardo Coutinho Carvalhal - Propôs fosse consignado voto de louvor ao Prof. Flávio Alterthum, 
sócio  do  Clube,  que  em  conjunto  com  dois  cientistas  americanos,  através  de  técnicas  de 
microbiologia  e engenharia  genética,  desenvolveu bactéria  capaz de utilizar  resíduos agrícolas  e 
industriais e transformá-los em álcool, tendo por essa descoberta sido entregue, em 19/3/91, pelo 
Secretário do Comércio dos Estados Unidos, a patente número 5.000.000 à Universidade da Flórida. 
(Voto aprovado).

Alício Antunes de Oliveira - Referindo-se ao incidentes que vêm ocorrendo com associados no 
recinto do Clube, alguns fatais, sugeriu providências para o mais pronto atendimento possível, de 
forma a evitar tais fatos.

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação do processo CD-002/90, referente à proposta da Diretoria, acompanhada 
da Mesa do Conselho Deliberativo e suas Comissões, de alteração parcial do Estatuto Social - 
segunda discussão das Disposições Gerais e Transitórias.
Presidente -  Lembrou que  os  Conselheiros  haviam recebido  naquela  noite  o  fascículo  com as 
emendas  apresentadas  até  o  último  dia  18  de  abril,  com  o  parecer  da  Comissão  de 
Redação/Saneadora.

Participaram dos debates, pela ordem de inscrição, os Conselheiros: Antonio Guerra, Eduardo Lobo 
Fonseca, Edmundo Comino, José Edmur Vianna Coutinho, Alício Antunes de Oliveira, Mário Lima 
Cardoso, José Manssur, Paulo Cesar de Arruda Castanho, Roberto Luiz Pinto e Silva, Ruy Cardoso 
de Mello Tucunduva, José Roberto Coutinho de Arruda,  Paulo de Tarso Meinberg, Laís Helena 
Pinheiro Lima e Silva.

Foram tomadas as seguintes deliberações:
Artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Gerais, em função da redação dos 
Arts. 9º,§1º, 11 e 12 aprovados em segunda discussão:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão.
Redação aprovada:
"Art... - Para os efeitos do disposto nos artigos 9º, 11, 12 e 13, equipara-se o tutelado ao filho e a 
tutelada à filha."

Primeiro artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função 
da redação do art. 6º, I aprovado em segunda discussão:
Rejeitada, por unanimidade de votos a criação de artigo estabelecendo que o lapso mínimo de três 
anos após o pleno exercício do mandato, como requisito para a proposta de outorga do título de 
Sócio  Benemérito,  não  se  aplica  aos  Presidentes  da  Diretoria  e  do  Conselho  Deliberativo  que 
estejam exercendo ou tenham exercido esses cargos ao tempo do registro desta alteração, ficando 
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mantida, portanto, a decisão tomada na primeira discussão, ratificando-se sugestão do Conselheiro 
Antonio Guerra no mesmo sentido.

Segundo artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função 
da redação do art. 6º, V aprovado em segunda discussão:
Aprovada por  unanimidade  de votos  emenda do Conselheiro  Antonio  Guerra  pela  supressão  da 
redação acolhida na primeira discussão, que estabelecia que o sócio contribuinte que, na data do 
registro desta alteração estatutária,  houvesse preenchido as condições para a transferência para a 
categoria Veteranos, poderia alienar o título para qualquer pessoas, desde que protocolasse, no prazo 
de 60 dias da mesma data, seu pedido de transferência.

Terceiro artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função 
da redação do art. 6º, VI aprovado em segunda discussão:
Rejeitada por unanimidade de votos, bem como por sugestão do Conselheiro Antonio Guerra,  a 
criação de artigo determinando que poderia ser concedido o título de Atleta Benemérito àquele que, 
tendo preenchido os requisitos  previstos  no art.  6º,   e  demais exigências  constantes  do Estatuto 
vigente, tivesse sido, no prazo de 60 dias contados do registro desta alteração, objeto de proposta da 
Diretoria ou de 50 Conselheiros protocolada na Secretaria do Conselho; ficando prejudicada emenda 
do  Conselheiro  Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré  propondo  alteração  da  redação  por  julgar 
inconveniente  a remissão a artigo do atual  Estatuto.  Confirmada,  portanto,  a decisão tomada na 
primeira discussão.

Quarto artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função da 
redação do art. 6º, §3º aprovado em segunda discussão:
Rejeitada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra pela supressão deste dispositivo.
Aprovada por maioria de votos redação acolhida na primeira discussão.
Redação aprovada:
"Art. ... - Contar-se-á o início do prazo prescricional do §3º do artigo 6º, em qualquer hipótese, a 
partir da data do registro desta alteração."

Quinto artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função da 
redação do art. 6º, §6º aprovado em segunda discussão:
Aprovada  a  redação  acolhida  na  primeira  discussão,  com a  sugestão  da  Comissão  de  Redação 
substituindo  e  remissão  aos  dispositivos  incorretamente  mencionados.  Prejudicada,  portanto,  a 
emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré pleiteando a alteração da redação aprovada de 
modo a evitar a remissão a dispositivo a ser revogado.
Redação aprovada:
"Art. ... - Na hipótese de preencher o cônjuge que ficou com a posse do título os requisitos do §3º do 
artigo 9º antes vigente,  poderá ele pleitear,  no prazo máximo de 60 (sessenta)  dias contados do 
referido registro, a transferência para a classe Familiar, se até a data do registro da alteração tiver 
condições para isto."

Sexto artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função da 
redação do art. 9º, §1º aprovado em segunda discussão:
Aprovada a retirada da emenda do Conselheiro Antonio Guerra, supressiva da redação acolhida na 
primeira discussão.
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Aprovada a emenda apresentada pelo Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda supressiva da 
redação acolhida na primeira discussão, que dispunha que só poderiam ser considerados membros 
da família do sócio da classe Familiar, até atingirem a idade de 24 anos, os filhos ou tutelados que 
ainda não tivessem completado 21 anos de idade na data do registro da presente alteração.

Aprovada a emenda substitutiva apresentada pelo Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, 
ficando prejudicada, portanto, emenda no mesmo sentido formulada pelo Conselheiro Roberto Luiz 
Pinto e Silva.
Redação aprovada:
"Art. ... - Os filhos e tutelados referidos no artigo 9º, §1º do Estatuto que tiverem deixado o Clube 
por terem atingido vinte e um anos de idade poderão ser reincididos na ficha do sócio da classe 
Familiar, gozando dos benefícios concedidos no citado dispositivo."

Sétimo artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função da 
redação do art. 67, §2º aprovado em segunda discussão:
Rejeitada a redação proposta pela Comissão criando artigo estabelecendo que os prazos de licença 
previstos nos incisos II e III do §2º do artigo 67 começariam a vigorar, para os Conselheiros eleitos 
em maio/92, para 4 e 2 anos, respectivamente, a partir da referida eleição e que os Conselheiros que 
na data do registro da alteração, estivessem exercendo mandatos de 4 e 2 anos, não estariam sujeitos 
às limitações desses incisos. Ratificada, assim, sugestão do Conselheiro Antonio Guerra e mantida a 
decisão tomada na primeira discussão.

Oitavo artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função da 
redação do art. 71, I, "c" aprovado em segunda discussão:
Rejeitada a emenda do Conselheiro Antonio Guerra  supressiva  da  redação  acolhida  na  primeira 
discussão.

Rejeitada  a  emenda  do  Conselheiro  Antonio  Guerra  substituindo  a  redação  deste  dispositivo 
transitório  pretendendo  que  na  primeira  quinzena  de  maio/92  fosse  realizada  eleição  para 
preenchimento das vagas de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, de Presidentes 
das  Comissões  Permanentes  e  dos  Membros  da  Comissão  de  Sindicância,  com mandato  até  a 
primeira quinzena de agosto do mesmo ano.

As emendas do Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, propostas a título de saneamento, 
para dar nova redação ao inciso II, do art.  66, definindo quem é considerado ex-Presidente,  não 
foram apreciadas, porque consideradas impertinentes pela Comissão de Redação.

Rejeitada a emenda do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré estabelecendo que o Conselho 
Deliberativo  reunir-se-ia,  ordinariamente,  na  segunda  quinzena  de  maio  de  1992,  para  eleger  o 
Presidente e o Vice-Presidente de sua mesa, a Comissão de Sindicância e os Presidentes das demais 
Comissões Permanentes, com mandatos até a eleição a ser realizada na primeira quinzena de agosto 
de 1992; e criando um parágrafo único nesse dispositivo determinando que exclusivamente para essa 
eleição, inscrevendo-se apenas uma chapa, o escrutínio poderia ser por aclamação.

Aprovada por maioria de votos a redação acolhida na primeira discussão.
Redação aprovada:
"Art. ... - Fica prorrogado para a primeira quinzena de agosto de 1992 o mandato do atual Presidente 
do Conselho Deliberativo."
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Nono artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função da 
redação dos Arts. 117, §§1º e 4º e 118 aprovados em segunda discussão:
Aprovada por unanimidade de votos a redação acolhida na primeira discussão substituindo aquela 
proposta pela Comissão de Redação que estabelecia que a Diretoria teria prazo de 60 dias contados 
do registro da alteração, para regularizar presença no Clube de não associados na forma dos Arts. 
117 e §§ e 118; ratificando-se, assim, a sugestão do Conselheiro Antonio Guerra.
Redação aprovada:
"Art. ... - A Diretoria terá prazo até 31 de dezembro de 1991 para regularizar presença no Clube de 
não associados, na forma estabelecida no artigo 117 e seus parágrafos, comunicando ao Conselho 
Deliberativo."

Décimo artigo proposto pela Comissão de Redação, em Disposições Transitórias, em função da 
redação do art. 123 aprovado em segunda discussão:
Rejeitada  por  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Sérgio  Luiz  Bourgogne  Sodré, 
condicionada à aprovação da redação inicialmente proposta pela Comissão de Redação, pretendendo 
que por proposta da Diretoria ou de 50 Conselheiros, a ser apresentada no prazo de sessenta dias, 
contados do registro desta alteração, o Conselho pudesse conceder a transferência para a categoria 
de  contribuinte,  independentemente  de  aquisição  de  título,  ao  militante  que  atuante  no 
Departamento  Esportivo  há,  no  mínimo,  5  anos,  com  exemplar  comportamento,  tivesse  se 
distinguido nas competições esportivas oficiais ou se acidentado em atividade esportiva na defesa do 
Clube  ou de entidades  oficiais  ficasse  impossibilitado  de competir,  criando um parágrafo  único 
estabelecendo que se o militante fosse menor, esse ingresso dependeria de expresso consentimento 
do pai ou responsável.

Rejeitada por unanimidade de votos a redação proposta pela Comissão de Redação no sentido de 
que poderia ser concedida a transferência para a categoria de sócio Contribuinte àquele que, tendo 
preenchido os requisitos do art. 123 e demais exigências estatutárias antes vigentes, tivesse sido no 
prazo  de  60  dias  contados  do  registro  da  alteração,  objeto  de  proposta  da  Diretoria  ou  de  50 
Conselheiros  protocolada  na  Secretaria  do  Conselho.  Mantida,  portanto,  a  decisão  tomada  na 
primeira discussão, sendo ratificada sugestão do Conselheiro Antonio Guerra no mesmo sentido.

Proposta de criação de artigo novo, em Disposições Transitórias, em função da redação de diversos 
dispositivos aprovados em segunda discussão:

Rejeitada  por  maioria  de  votos  a  emenda  do  Conselheiro  Antonio  Guerra  criando  artigo 
estabelecendo  que  os  requerimentos  protocolados  junto  à  Diretoria  e  ao  Conselho  Deliberativo 
seriam regidos pelo Estatuto vigente na data do protocolo.

Item 3 - Várias.
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Lembrou que em 20/7/90 a Diretoria interpôs recurso junto à 
Secretaria estadual do Meio Ambiente, contra auto de infração relativo à manutenção de espécies da 
fauna silvestre no Clube. Essa preocupação de vários Conselheiros e associados, já foi objeto de 
estudo apresentado pelo seu falecido pai,  Sr.  José  Reynaldo Lima. Indagando o paradeiro desse 
estudo,  sugeriu,  em nome da Comissão Especial  Feminina por ela presidida,  outras providências 
para a boa acomodação dessas aves, inclusive a necessidade da contratação de tratador específico e 
acompanhamento  veterinário,  visando,  também,  evitar  a  contaminação  dos  locais  que  são 
freqüentados pelas crianças. Lamentou profundamente o falecimento do Conselheiro Olavo D' Elia, 
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que  poucos  dias  antes  tinha  participado  de  uma  reunião  da  Comissão  para  colher  dados  para 
publicação de matéria específica no jornal do Clube, vez que estava coordenando o Departamento de 
Marketing.  Agradeceu o Presidente Sérgio Vergueiro pela criação da Comissão e pela oportunidade 
desta desenvolver seu trabalho, que é abrangente e vem sendo respeitado. Elencou alguns assuntos 
enfocados pela Comissão, aproveitando para convidar as pessoas interessadas para participar das 
reuniões.  Finalmente,  reclamou  respostas  da  Diretoria  sobre  várias  reivindicações  e  sugestões 
enviadas pela Comissão.

Ruy Cardoso de Mello  Tucunduva - Felicitou  a  Conselheira  Laís  Lima pela  oportunidade  do 
pronunciamento inicial, porque em 1992 o Brasil sediará o Congresso Mundial do Meio Ambiente. 
Em seguida, retomou o assunto que havia interrompido no expediente, dizendo que não lhe movia 
nenhum sentimento  de animosidade contra  os  Conselheiros  Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima,  Pedro 
Antonio  Lousan  Badra  e  Berardino  Fanganiello  Santos,  que  sempre  o  distinguiram com a  sua 
amizade e com a sua atenção. Estranhou que Conselheiros que já prestaram serviços ao Clube, como 
os  mencionados,  usassem de  termos  fortes,  agressivos,  ofensivos  e  dispensáveis  para  fazer  sua 
propaganda eleitoral. Assim, apelou aos referidos Conselheiros que mantivessem a plataforma, a que 
eles têm todo o direito, mas que retirassem a parte final do manifesto.

Berardino Fanganiello Santos - Disse que o manifesto não teve qualquer intenção de ofender a 
honra de tão nobres pinheirenses, principalmente da qualidade de Antonio Rudge e Arlindo Moura.

Mário Lima Cardoso - Inicialmente, agradeceu a permanência dos Conselheiros até aquela parte da 
reunião,  pois  da  última  vez  que  se  pronunciou  em Várias  quase  que  se  dirigiu  ao  taquígrafo. 
Continuou, reportando-se à manifestação do Conselheiro Alício de Oliveira com relação à Área de 
Higiene e Saúde. sobre a falta de recursos existentes no Departamento Médico. Deu seu testemunho 
do trabalho que vem sendo realizado desde 1978 em prol do setor, o zelo com que eram mantidos os 
aparelhos, e alguns problemas havidos com o material de primeiros socorros. Assim, sugeriu sejam 
orientados  alguns  funcionários  de  nível  no  sentido  de  que  possam  prestar  primeiros  socorros, 
principalmente nos casos de parada cardíaca.

Reinaldo  Pinheiro  Lima -  Reforçou  o  que  foi  dito  pelo  Conselheiro  Mário  Lima  Cardoso, 
salientando que a infra-estrutura de aparelhagem que o Clube possui é maravilhosa, mas necessita de 
pessoas que tenham acesso e que saibam lidar com ela quando necessário.

Alício Antunes de Oliveira - Apreciou o pronunciamento do Conselheiro Mário Lima Cardoso, 
mas não concordou com o seu fundamento. Disse que no seu entender o Clube deveria, mesmo no 
caso de difícil diagnóstico, principalmente no caso de parada respiratória ou cardíaca, a criar uma 
mentalidade com vistas à única providência cabível, que é a remoção imediata nos casos de parada 
respiratória  ou  cardíaca.  Acrescentou  que  sua  manifestação  não  tinha  nada  em  detrimento  do 
Departamento Médico do Clube, pois conhece os diretores e sabe que tudo está sendo feito para a 
melhoria dos serviços.

Presidente - Dada a importância do assunto e a relevância dos participantes, propôs a prorrogação 
da reunião por dez minutos. (Proposta aprovada).

Laís  Helena  Pinheiro  Lima e  Silva -  Complementou  as  palavras  do  Conselheiro  Mário  Lima 
Cardoso,  demonstrando  inclusive  sua  preocupação  com  os  primeiros  socorros,  tratamento  e 
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acompanhamento  de  atletas  acidentados  nas  seções  esportivas,  destacando  caso  ocorrido  na 
Ginástica Olímpica.

Eduardo Lobo Fonseca - Dirigiu-se à Mesa,  solicitando a possibilidade do pronunciamento do 
Presidente da Diretoria ou do Diretor da Área de Higiene e Saúde para esclarecimentos acerca do 
assunto.

Mário  Lima  Cardoso -  Disse  que  sua  intervenção  com  relação  ao  assunto  abordado  pelo 
Conselheiro Alício Antunes prendia-se exclusivamente ao caso de parada cardíaca. Sua tese é que 
haja instrução para uma pequena elite de funcionários que possa dar esse tipo de atendimento, até a 
chegada de um médico.

Presidente da Diretoria, Antonio de Alcântara Machado Rudge - Atendendo apelo do Presidente 
Sérgio Vergueiro,  para  prestar  esclarecimento  breve e  objetivo,  designou para  fazê-lo  o  Diretor 
Adjunto de Higiene e Saúde.

Victor  Américo  Cucé -  Esclareceu  a  forma  que  vem  sendo  prestado  atendimento  médico 
emergencial  dentro  do  Clube,  dentro  do  trabalho  que  vem  sendo  desenvolvido  e  das  normas 
determinadas pela área específica. Ao final, observou que no seu entender não é aconselhável que 
pessoas leigas ou não capacitadas administrem uma caixa de medicamentos.

Presidente - Agradeceu a participação da Diretoria e deu por encerrados os trabalhos aos 20m do 
dia 23/04/91.

Obs: Esta ata foi aprovada na 358ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 3 de 
junho de 1991.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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