
ATA DA 359ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE 
PINHEIROS, REALIZADA DIA 3/6/91

1. DATA E PRESENÇA:
Dia três  de  junho de mil  novecentos  e noventa  e  um, às  vinte  e duas  horas  e  quinze minutos, 
constando da lista de presença cento e quarenta e cinco assinaturas de Conselheiros.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                      : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente              : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Vice-Presidente "ad hoc": RUY CARDOSO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário         : ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segundo Secretário         : JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA

3. EXPEDIENTE :
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, passando a palavra ao Sr. Secretário para 
leitura das correspondências enviadas pela Diretoria.

Primeiro  Secretário -  Procedeu  a  leitura  das  seguintes  comunicações:  a)  informando  que  o 
Presidente  Antonio  Rudge,  estará  ausente  do  País  de  1º  a  15/6/91,  em viagem na  condição  de 
convidado da Universidade de Illinois, cumprindo programa referente ao intercâmbio esportivo que 
o  Clube  vem  mantendo  com  aquela  instituição,  dele  constando,  inclusive,  entrevista  com  o 
Governador daquele Estado. Nos termos das disposições legais, na sua ausência estará presidindo o 
Clube o Vice-Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura; b) que o tratamento fitossanitário das 
árvores  do  Clube  realizado  pela  Diretoria  alcançou  ampla  receptividade,  tanto  junto  ao  quadro 
associativo como junto a especialistas, agrônomos e representantes de órgãos ligados à preservação 
da  natureza.  Como  reflexo  dessa  repercussão  positiva,  cita  matéria  publicada  em  revista 
especializada de âmbito nacional, edição de maio/91, sintetizando a importância do trabalho que o 
Pinheiros  teve  a  oportunidade  de  desenvolver,  demonstrando  o  acerto  da  decisão;  c)  que  nos 
próximos Jogos Pan-americanos, a serem realizados em Cuba, em agosto pf., o E.C.Pinheiros terá 
uma representação muito expressiva nas seletivas brasileiras, já tendo sido convocados 29 atletas de 
8 modalidades. Na correspondência, a Diretoria elenca os atletas convocados.

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva - deixando a vice-presidência,  que devidamente  autorizado 
havia  assumido  em  razão  da  ausência  temporária  do  Conselheiro  Ricardo  Cardozo  de  Mello 
Tucunduva, contou passagens de sua trajetória como rotariano, bem como convidou os Conselheiros 
para prestigiarem sua posse como Presidente do Rotary Club de São Paulo - Liberdade, em 3 de 
julho pf..

José  de  Barros -  Prestou  contas  das  atividades  da  Comissão  de  Veteranos  por  ele  presidida, 
comunicando,  ao  final,  a  demissão  do  Conselheiro  Paulo  Ayres  de  Camargo,  e  a  indicação  do 
Conselheiro Raphael Falcone para substitui-lo no cargo de Secretário da Comissão.

Mário Lima Cardoso - Enalteceu o trabalho dos diretores adjuntos bem como dos executivos de 
Esportes, Cezar Roberto Leão Granieri, com distinção à seção de Judô; Cultural, Pedro Geretto; de 
Promoções Sociais,  Walter  Persson Hildebrandi;  de Higiene e Saúde, Dr. José Roberto Carneiro 
Novaes Júnior,  com destaque ao Programa Esporte e Saúde; e solicitou ao Assessor Especial  de 
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Marketing e Relações Públicas, Francisco Antonio Fraga, a agilização da divulgação do programa já 
mencionado. Encerrando, propôs voto de congratulação com  o Dr. Oscar Sala, pela sua eleição para 
presidir a Academia Brasileira de Ciências. (Voto aprovado).

Byrd  Bianchi -  Leu  abaixo-assinado  subscrito  por  224  sócios  freqüentadores  do  solário  e 
lanchonete  da  piscina,  no  qual  são  apresentadas  várias  reivindicações,  pedindo  fosse  o  mesmo 
documento encaminhado à Diretoria para providências, por intermédio da Mesa do Conselho.

Ivo Kesselring Carotini - Comunicou os trabalhos da Comissão de Esportes, da qual é Presidente, 
inclusive  mencionando  o  término  dos  estudos  comparativos,  confrontando  o  Estatuto  Social 
atualizado com o projeto de Regimento Interno do Departamento Esportivo em trâmite no Conselho. 
Em seguida, propôs votos de louvor aos destaques esportivos das seções de Judô, Basquete, Pólo-
Aquático, Voleibol, Handebol, Esgrima, Halterofilismo e Natação. (Votos aprovados). Por último, 
ressaltou  a  importância  da  visita  do  Presidente  Antonio  Rudge  aos  Estados  Unidos,  mais 
precisamente a Illinois, pois serão estabelecidos convênios e intercâmbios esportivos e culturais com 
o Clube. Informou, inclusive, que o Presidente foi recebido pelo próprio Governador do Estado de 
Illinois, motivo de orgulho para o Clube.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Como Presidente  da  Comissão  Financeira,  reportou-se  às  atividades 
realizadas nos últimos 2 meses, informando a respeito da execução orçamentária. Comunicou, ainda, 
que a Comissão reuniu-se algumas vezes com a Diretoria e sua Assessoria de Planejamento, para 
estudos sobre uma possível proposta de investimento, com uma série de obras a serem realizadas no 
2º semestre/91 e talvez se estendendo para o começo de 92. Por último, informou o desligamento do 
Conselheiro  Marcos  Augusto  de  Carvalho  Senna,  até  então  Vice-Presidente  da  Comissão,  em 
virtude  de  sua  nomeação  para  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos;  em substituição,  foi  eleito  o 
Conselheiro Luiz Concílius Gonçalves Ramos, que já integrava a Comissão.

Antonio Guerra - Começou a fazer um apelo à Diretoria sobre vários assuntos que não têm sido 
trazidos ao conhecimento do Conselho, tendo sido interrompido pelo Sr. Presidente, que solicitou ao 
orador fosse a matéria colocada em apreciação no item Várias", que é mais apropriado para assuntos 
dessa natureza em consonância com o Regimento Interno.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 358ª Reunião Extraordinária, realizada dia 3 de junho de 1991.
Primeiro  Secretário -  Leu  a  íntegra  da  ata,  que  posteriormente  foi  distribuída  aos  Srs. 
Conselheiros.

Presidente - Determinou a conferência de quorum para votação, tendo o Sr. Secretário confirmado 
o número de Conselheiros presentes. Em seguida, submeteu a ata à votação, tendo ela sido aprovada 
por unanimidade de votos.

Item 2 - Várias.
Antonio Guerra - Pediu eqüidade no Conselho, para que a Mesa sempre leve à sério o problema de 
Expediente.

Presidente -  Explicou  que  sua intervenção  inicial  teve  somente  o cunho de  preservar  o  tempo 
mínimo  para  assuntos  do  Expediente,  desculpando-se  com o  orador  porque  não  teve  qualquer 
intenção em limitá-lo em seu pronunciamento, vez que o respeita e admira muito.
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Antonio Guerra - Passou a elencar algumas obras que vêm sendo feitas, inclusive mencionando a 
perfuração  de  poços  artesianos,  sem a  devida  comunicação  ao  Conselho.  Finalmente,  apelou  à 
Diretoria para que dê a atenção merecida pelos Conselheiros, informando sempre suas atividades e 
intenções, ainda que em relatório sucinto.

Alício Antunes de Oliveira - (Aparte) - “Queria me colocar totalmente a favor das reivindicações 
do Conselheiro Guerra. Gostei da maneira como o Sr. se portou e da justiça com que o Sr. solicita da 
Diretoria, diante da total desinformação deste Conselho, e informações a respeito de providências 
requeridas ou a serem tomadas. Ao mesmo tempo eu queria sugerir, em adendo, que a Diretoria 
enviasse a este Conselho um relatório sucinto, muito resumido, das providências em geral tomadas 
no bimestre, por exemplo, e que nos colocaria a par de todas as providências, inclusive, resolveria o 
problema de consultas que têm sido e não respondidas. Era isto."

Mário Lima Cardoso - Embora elogiando a condução da Mesa dos trabalhos, esclareceu que os 
Conselheiros têm se utilizado do Expediente para apresentar suas manifestações que caberiam tratar 
em Várias por não terem oportunidade de fazê-lo no momento exato. Assim, discorrendo da leitura 
de dispositivos do Regimento Interno do Conselho, indagou a respeito da possibilidade de inversão 
da ordem do dia.

Presidente -  Esclareceu  ao  orador  que  a  única  forma  regimental  possível  -  em  que  pese  a 
liberalidade do Presidente, que deve ser usada com prudente arbítrio para que ela não prejudique os 
trabalhos - é o requerimento apresentado por qualquer um dos Conselheiros de inversão da ordem do 
dia, o que deverá ser objeto de deliberação do plenário. Como forma de elidir este problema, dada a 
importância dessas observações em Várias, a Mesa possibilitou aos Conselheiros o encaminhamento 
antecipado das matérias por escrito, distribuída a todos juntamente com a convocação da reunião, de 
maneira que mesmo aqueles que estiverem ausentes tomarão conhecimento do assunto; inclusive a 
própria  Diretoria  terá  condições  de  tomar  as  providências  a  respeito.  Ressaltou  que  cada 
Conselheiro deve ter em mente que sua presença é fundamental em todas as etapas de cada reunião. 
Finalmente, agradeceu a colaboração dedicada pelos Srs. Conselheiros nos trabalhos de atualização 
estatutárias  que  ora  se  encerravam e,  ainda  que  a  destempo,  personalizou  os  agradecimentos  e 
propôs  votos  de  louvor  aos  integrantes  das  Comissões  Especial  de  Ordenação  da  Atualização 
Institucional,  e  de  Redação,  a  saber:  José  Edmur  Vianna  Coutinho  (Presidente  de  ambas  as 
Comissões), Adriano Amaral Resende, Ângelo Ney Mendes Corrêa, Antonio Alberto Foschini, José 
Roberto Coutinho de Arruda; Mariângela Guarianas Tumani e Sérgio Lazzarini; e ao Conselheiro 
Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, que também atuou prestando a sua importante colaboração. (Votos 
aprovados).

José  Edmur  Vianna  Coutinho -  Em  nome  daqueles  que  foram  especificamente  nomeados, 
agradeceu  a  menção.  Destacou  que  foi  um conjunto  de  pessoas  interessadas,  entre  Comissões, 
Diretoria e Conselheiros, que se dispuseram a trabalhar em prol do Clube. Encerrando, reportou-se à 
determinação  e  à  tenacidade  do  Presidente  Sérgio  Vergueiro,  muito  marcante  à  atividade  do 
Conselho Deliberativo. Deu seu testemunho pessoal, porque o Presidente o fustigou, no sentido de 
levar a termo este trabalho. Se de um lado as Comissões trabalharam, tinham elas certeza de que 
tinham à sua frente um líder como o Conselheiro Sérgio Vergueiro. Parafraseando, na pessoa do 
Presidente Sérgio Vergueiro elogiou seus companheiros de Mesa e a sua Secretaria, pela magnífica 
obra que em seu modo de ver o Conselho pôde produzir.
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Presidente - Agradeceu comovido a manifestação, declarando encerrados os trabalhos da reunião às 
24 horas.

Obs: Esta  ata foi  aprovada nos termos do item 1 da ordem do dia da 360ª reunião extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, em 24 de junho de 1991, com as retificações propostas pela Mesa Diretora e 
pelo Conselheiro Alício Antunes de Oliveira.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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