
1992 - Cinqüentenário do Conselho Deliberativo

ATA  RESUMIDA  DA  367ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 30/3/92

1. DATA E PRESENÇA:
Dia trinta de março de mil novecentos e noventa e dois, em segunda convocação, às vinte e duas 
horas e vinte e cinco minutos, tendo assinado a lista de presença cento e vinte Conselheiros.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                       : Sérgio Vergueiro
Vice-Presidente "ad hoc": Luiz Delfino de Andrade Cardia
Primeiro Secretário        : Roberto Luiz Pinto e Silva
Segundo Secretário        : José Roberto Coutinho de Arruda

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou instalada a reunião em segunda convocação. Inicialmente, passando a palavra 
ao primeiro orador inscrito.

José  Ricardo  Pinheiro  Lima -  Propôs  voto  de  louvor  à  equipe  Infantil  de  Natação,  que 
recentemente conquistou o título de Campeão Estadual no Torneio Início, voto este extensivo ao 
Diretor da seção, Mário Carotini. (Voto aprovado).

Segundo  Secretário -  Por  determinação  do  Sr.  Presidente,  passou  a  ler  as  correspondências 
recebidas, a saber: 1) do Cons. Ovídio Lopes Guimarães Júnior, propondo a consignação de voto de 
congratulação com as associadas Dora Vaz Trevino e Lucy Mary Marx Gonçalves da Cunha, por 
terem ambas  sido  promovidas  a  Juízas  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  Segunda  Região. 
(Submetida à votação pelo Sr. Presidente, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos). 2) 
DI/029.92, da Diretoria, respondendo carta do Cons. Sílvio Lancellotti de 20/10/91, a respeito do 
estado de conservação e manutenção dos campos de futebol A e B.

Presidente - Como não havia mais oradores inscritos, propôs fosse interrompida a reunião por dez 
minutos, para que a Secretaria concluísse a redação da ata da reunião anterior e que a mesma fosse 
submetida ao plenário. (Proposta acolhida).

5. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 366ª reunião extraordinária, realizada em 30 de março de 1992.
Primeiro Secretário - A pedido do Sr. Presidente, procedeu a leitura da ata, no seu inteiro teor.

Presidente -  Submeteu  o  texto  à  votação  e,  em  não  havendo  manifestação  retificando  ou 
impugnando a ata, declarou-a aprovada.

Item 2 - Várias.
Primeiro  Secretário -  Por  determinação  do  Sr.  Presidente,  leu  carta  enviada  pelo  Cons.  Luís 
Eduardo  Pinheiro  Lima para  divulgação  em Várias,  na  qual  eram feitas  diversas  observações  e 
pedidas informações da Diretoria inerentes à Área Esportiva.
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Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Manifestou-se a respeito do acabamento da Pista de Atletismo 
recentemente reformada, detalhadamente sobre as grelhas, guia de alumínio e canaletas de concreto, 
bem como  sobre  a  drenagem  do  Campo  de  Futebol,  indagando  se  houve  projetos  específicos 
aprovados pela Comissão de Obras. Aparteou-o a Cons. Ana Emília Margoni, sugerindo ao orador 
que se dirigisse à Diretoria de Patrimônio para obter tais informações. O orador respondeu que já o 
tinha feito, mas que tentaria novamente colher tais esclarecimentos junto à referida Área.

Dulce Arena Avancini - Pronunciou-se pedindo à Diretoria informações relativas à Área de Bares e 
Restaurantes, mais especificamente sobre a sobra de alimentos nos Restaurante do CCR em dias de 
reuniões do Conselho.

Décio Cecílio Silva - Reportando-se à Área Esportiva, pediu esclarecimentos sobre a origem dos 
subsídios: 1) da hospedagem e treinos da Seleção Brasileira de Handebol; 2) da hospedagem dos 
atletas da Equipe de Franca quando vêm disputar partidas em São Paulo; 3) a contratação de atletas 
americanos para a equipe Principal de Basquete.

Presidente - Não havendo outros oradores  inscritos,  determinou fossem os trabalhos da reunião 
encerrados, às 23h40m.

Obs: O Cons. Antonio Guerra encaminhou matéria por escrito, que foi divulgada em Várias da 
366ª  reunião.  Na  correspondência,  o  Conselheiro  manifestou-se  cumprimentando  o  Presidente 
Sérgio Vergueiro pela condução dos trabalhos da reunião 364ª, bem como posicionou-se sobre o 
recurso então apreciado. Essa correspondência não constou do resumo da ata aprovada, tendo em 
vista que o plenário aprovou fossem tomadas as inscrições nesta 367ª reunião.

Obs: Esta  ata  foi  aprovada  por  unanimidade  de  votos  na  368ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada em 27 de abril de 1992.

Roberto Luiz Pinto e Silva Sérgio Vergueiro
Primeiro Secretário Presidente
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