
ATA RESUMIDA DA 360ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 24/6/91

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e quatro de junho de novecentos e noventa e um, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, com cento e trinta e nove Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente em exercício       : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário              : ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segunda Secretária "ad hoc": MARIA JOSÉ VILLAÇA

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3. EXPEDIENTE :
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, passando ao expediente. Inicialmente, propôs 
ao plenário que a Conselheira Maria José Villaça ocupasse a Segunda Secretaria, nesta reunião, à 
vista da ausência do Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda. (Proposta acolhida, tendo a Sra. 
Conselheira  tomado  assento  à  mesa).  Em seguida,  deu  conhecimento  de  carta  do  Conselheiro 
Antonio Guerra dirigida à Mesa, tecendo observações no sentido de que o Expediente fosse feito de 
forma  a  respeitar  estritamente  o  que  dispõe  o  Regimento  Interno  do  Conselho.  Em nome  do 
Presidente Sérgio Vergueiro, dos demais integrantes da Mesa, e em seu próprio nome, lembrou que 
realmente existem duas normas regimentais que necessitam ser cumpridas; passando a esclarecer 
suas  características.  Dando  continuidade,  propôs  a  inserção  de  voto  de  pesar  pelo  recente 
falecimento da Sra. Elizabeth Glória Melges, irmã da Secretária Lurdinha. (Voto aprovado).

Primeiro Secretário - Procedeu a leitura  de correspondências  da Diretoria,  a  saber:  a)  sobre  o 
recebimento  de  comunicação  da  Secretaria  do  Meio  Ambiente,  relativa  a  Auto  de  Infração, 
conhecimento  de  recurso  do  Clube  e  cancelamento  da  multa  aplicada;  b)  respondendo  abaixo-
assinado encaminhado pelo Conselheiro Byrd Bianchi, sobre o solário e lanchonete da piscina; c) 
sobre eventual reavaliação do orçamento corrente para este exercício.

Presidente -  Observou  equívoco  ocorrido  quando  da  elaboração  da  ata  da  359ª  reunião,  lendo 
proposta da Mesa de retificação relativa ao pronunciamento do Presidente Sérgio Vergueiro, no item 
"Várias",  e  que  se  referia  à  relação  das  pessoas  homenageadas  pela  colaboração  dedicada  nos 
trabalhos de atualização estatutária. Àquele rol de pessoas nomeadas naquela ocasião, que são os 
Conselheiros José Edmur Vianna Coutinho, Adriano Amaral Resende, Ângelo Ney Mendes Corrêa, 
Antonio  Alberto  Foschini,  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda,  Mariângela  Guarianas  Tumani  e 
Sérgio Lazzarini, deverá ser acrescentado o nome do Conselheiro Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, que 
também colaborou de forma muito especial nesta tarefa.

Pedro Paulo de Salles  Oliveira - "Depois  de tecer  considerações  sobre  o volume crescente  de 
mortes em acidentes de trânsito em todo o País, lamentou ter de vir à tribuna para pedir votos de 
pesar  pelo  falecimento  de  dois  jovens  pinheirenses,  pertencentes  a  famílias  conhecidas:  Paulo 
Menotti  Del  Picchia  e  Rita  Maria  Amaral  Castello  Branco,  falecidos  em  acidentes.  Solicitou 
também votos de pesar pelo falecimento de d. Maria Lucy de Moraes Passarelli, e do ex-Diretor 
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Tesoureiro  (2  mandatos)  e  ex-Sub-Diretor  de  Patrimônio  Waldeck  Wells  Thompson."  (Votos 
aprovados).

Presidente -  Comunicou  que  o  Conselheiro  Antonio  Guerra  também  apresentara,  por  escrito, 
proposta  de  voto  de  pesar  pelo  falecimento  da  Sra.  Maria  Lucy  Passarelli,  à  qual  a  Mesa  se 
associava.  Em seguida,  submeteu ao plenário  proposição do Conselheiro João Bacchin  Neto no 
sentido de consignar voto de pesar pelo falecimento de sua sogra, Sra. Isaura de São José Loureiro 
Gomes, mãe da Sra. Iracema Bacchin. (Voto aprovado).

Ruy Lansaro  Paganini -  Observou que  o  associado  Gilberto  Arantes  Lanhoso  há  vários  anos 
distribui matérias sobre assuntos da Diretoria, sem se identificar como sócio ou Conselheiro, apenas 
assinando seu nome. Nesta noite, ao adentrar o saguão presenciou cena desagradável: o Conselheiro 
Luiz Koji Ohara indagava o sócio se deveria ou não estar procedendo daquela forma; houve uma 
discussão  entre  ambos.  Assim,  pedia  que  a  Mesa  esclarecesse  a  respeito,  pois  muitas  pessoas 
identificam o Sr. Lanhoso como Conselheiro, e, se ele é um representante do sócio, isso deve ficar 
bem claro.

João Benedito de Azevedo Marques - Em seu nome, em nome de seu pai, Dr. Plínio de Azevedo 
Marques e em nome de sua família, prestou homenagem à Sra. Lucy Passarelli, pessoa com quem 
conviveu na sua juventude vez que era amigo de seus filhos José, Eduardo e Sílvia, todos tenistas 
pinheirenses.

Edgard Ozon - Destacou a atuação  dos atletas  da seção de Judô,  em especial  Sérgio Oliveira, 
Douglas Vieira, Renato Dagnino e Mauro Oliveira, todos medalha de ouro em torneios realizados no 
exterior; e Mário Alberto Antoni, Marcos Cury, Cesar A. Goulart Xavier, Gerson Bertolosi, Marcel 
Weber e Belmiro Boaventura da Silva, campeões em outros campeonatos. (Neste momento, o Sr. 
Presidente pediu ao orador que deixasse expostas as medalhas, dada a importância das competições 
conquistadas). Prosseguindo, enalteceu o trabalho dos técnicos e dirigentes daquela seção, propondo 
votos de louvor aos atletas mencionados. (Votos aprovados).

Eduardo Lobo Fonseca -  Comunicou a  indicação  do  associado  João  Eduardo  Guimarães  para 
complementar o mandato do cargo de Membro da Comissão Financeira à vista da vacância pelo 
afastamento  do  Conselheiro  Marcos  Augusto  de  Carvalho  Senna.  Disse  que  durante  o  período 
passado a Comissão teve oportunidade, principalmente, de debater  a respeito do parecer sobre o 
Orçamento de Investimento, que estava à disposição dos Conselheiros. Basicamente seriam estas 
comunicações,  mas  ele  foi  surpreendido  com  uma  carta  da  Presidência  pedindo  fosse  dado 
conhecimento ao Conselho que a Diretoria encontra-se, com a assessoria da Comissão Financeira, 
reavaliando o comportamento do Orçamento corrente para este exercício. Havia sido marcada uma 
reunião para a quinta-feira seguinte; portanto, não houve de fato nenhum assessoramento sobre o 
assunto  até  o  momento.  Disse  que  era  importante  deixar  isso  registrado,  porque  a  função  da 
Comissão é assessorar, como ela sempre o fez. Mas assessorar em condições objetivas.

Mário  Lima  Cardoso -  Propôs  voto  de  pronto  restabelecimento  ao  prof.  Dr.  Oscar  Sala; 
recentemente empossado na Presidência da Academia Brasileira de Ciências; que foi vítima de um 
acidente  vascular-celebral.  (Voto  aprovado).  Prosseguindo,  registrou  homenagem ao Conselheiro 
Arlindo Virgílio Machado Moura, Vice-Presidente do Clube, pela eficiência administrativa com que 
se houve no exercício da presidência do Clube durante a viagem do Presidente Antonio de Alcântara 
Machado Rudge ao exterior,  em especial  no que se refere  à reabertura  do Restaurante  da Sede 
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Social, após reforma, na data programada e divulgada pela Diretoria, com destaque ao esforço dos 
Diretores de Promoções Sociais, Walter Persson Hildebrandi, de Patrimônio, Antides Baroni Filho, 
e de Serviços Sociais, Walter Leonelli.

Sérgio Lazzarini - Consignou voto de louvor e júbilo à Diretoria, pelo brilhantismo da tradicional 
Festa Junina realizada dias 21, 22 e 23 pp., notadamente sob o comando do Diretor de Promoções 
Sociais, Walter Persson Hildebrandi. (Voto aprovado).

Presidente - Antes de encerrar o Expediente, propôs fosse observado um minuto de silêncio em 
homenagem às pessoas  falecidas,  e  que anteriormente  tinham sido  nomeadas.  (É observado um 
minuto de silêncio).

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 359ª reunião extraordinária, realizada dia 3 de junho de 1991.
Presidente -  Submeteu  ao  plenário  a  ata  com  as  retificações  propostas  pela  Mesa,  lida  no 
Expediente, e pelo Conselheiro Alício Antunes de Oliveira no sentido de que constasse da ata a 
íntegra do seu pronunciamento em aparte, no item Várias. Não havendo manifestação em contrário, 
declarou a ata aprovada.

Item  2  -  Apreciação  do  processo  CD-004/91,  referente  ao  Plano  de  Obras  proposto  pela 
Diretoria.
Reinaldo Fernandes Campos - Com relação à pista de atletismo, perguntou que material será 
utilizado para revestimento do piso.
Alício Antunes de Oliveira - Comentando a diferença dos termos "obra", reforma e manutenção", 
disse  que  não  tinha  conseguido  fazer  tal  identificação.  O art.  142  do Estatuto  menciona  que o 
Orçamento  de  Investimento  destina-se  a  despesas  com  obras;  não  se  reporta  a  reforma  ou 
manutenção. O Estatuto atualizado sim, já admite isso. Os recursos do Orçamento de Investimento 
são  provenientes  das  taxas  de  transferência.  De outro  lado,  declarou  a  sua  aprovação  quanto  à 
necessidade das reformas em questão, porque obras serão somente aquelas exigidas pela Prefeitura. 
Embora  criticando  o  caráter  emergencial  que  motivou  a  não  apresentação  ao  Conselho,  pois  a 
proposta fala em despesas já efetuadas - e a respeito pedia explicações - seu voto favorável era em 
homenagem aos  Conselheiros  Eduardo  Lobo  Fonseca  e  José  Roberto  Carneiro  Novaes  Júnior, 
respectivamente Presidentes das Comissões Financeira e de Obras, e companheiros de Comissão. 
Pediu,  também à Comissão Financeira,  esclarecimentos  a respeito  da  distribuição  das  verbas  de 
custeio e de investimento; sobre a necessidade do encaminhamento antecipado ao Conselho; e se 
houve concorrência ou licitação.

Eduardo Lobo Fonseca - Disse que seu pronunciamento no Expediente não tinha ligação com esta 
matéria; era fruto  de uma correspondência enviada hoje pela Diretoria e ele quis exemplificar o que 
poderia ser considerado uma assessoria de Comissão objetiva e não meramente essa assessoria que é 
normal, que a Comissão dá não só à Diretoria mas a todos os Conselheiros e ao Conselho, porque é 
a sua função. Quanto ao Custeio e ao Investimento, a Comissão tomou o cuidado, inclusive quando 
do  envio  do  primeiro  rol  de  obras  ou  de  reformas.  E  algumas  foram transferidas  para  Custeio 
naquela  ocasião,  juntamente  com  a  Diretoria,  que  conseguiu  chegar  ao  entendimento  de  que 
efetivamente  tinhas  certas  obras  que  mais  adequadamente  estariam  alocadas  no  Orçamento  de 
Custeio. A interpretação que sido dada no Conselho já de há muito tempo é de que determinadas 
obras, apesar de poderem se caracterizar como manutenção dado o seu porte, têm sido colocadas a 
nível  de Investimento uma vez que não se tratam de manutenção a nível  corrente,  que se  pode 
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tradicionalmente prever. Talvez seja este o caso da pista de atletismo, que independentemente de ser 
uma manutenção  no  termo técnico  é  de  uma magnitude  tal  que  requer  recursos  específicos.  A 
Comissão Jurídica talvez possa interpretar melhor esses dispositivos estatutários e do regimentais 
específicos. Uma fiscalização mais intensa desse tipo de procedimento incumbe ao Conselho Fiscal.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Lembrou que no Orçamento/91 aprovado pelo Conselho 
constava a continuidade das obras em execução; foi caracterizado como investimento os serviços de 
manutenção e substituição de equipamentos avariados/obsoletos que se identifiquem como projetos 
de grande porte; os novos investimentos, com ordem de custos estimados devem ser submetidos ao 
Conselho. O Fundo de Emergência foi concebido para fazer face às despesas de custeio decorrentes 
de situações emergenciais e que determinem desembolsos imediatos e intransferíveis, que por força 
da estrutura interna do Clube passariam por processos morosos, com prejuízo ao corpo associativo. 
Isso foi aprovado. Na sua proposta a Diretoria separa o que já tinha sido aprovado, obras iniciadas e 
obras novas. A Comissão de Obras acompanha a correção do valor aprovado e a obra em si. Com 
relação  a  obra,  manutenção,  reforma,  recuperação,  reparo,  de  fato  o  termo "obra"  seria  o  mais 
abrangente.  Os  serviços  necessários  são  levantados,  orçados  e  é  feita  uma  planilha  de  custos. 
Aprovada a obra pelo Conselho, são consultadas outras firmas, optando-se por aquela que oferecer 
melhores  condições  num  sentido  mais  amplo.  Com  relação  às  obras  novas,  algumas  delas  já 
realizadas, pode-se considerar praticamente como serviços de manutenção, ou serviços de reparos. 
Para os profissionais de manutenção existe algo de importante: "Manutenção é isso. Quando tudo 
vai bem, ninguém lembra que existe. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para 
gastar, acham que não é preciso que exista. Porém, realmente quando não existe, todos concordam 
que deveria existir." O Clube está com instalações deterioradas. É o caso específico das obras já 
iniciadas e que a Diretoria agora pede seja regularizada sua situação perante o Conselho. No tocante 
à pista de atletismo, será um sistema contínuo, não mais o de placas. Inicialmente será pedido um 
laudo da impermeabilização,  porque talvez não seja  necessária  em toda a área.  O tratamento da 
fachada da Sede Social, depois de um trabalho nos jardins apareceram discrepâncias - por exemplo, 
a parte inferior tem esquadrias de alumínio e a superior em ferro. A Comissão tem trabalhado em 
conjunto, dispõe do material necessário para estudo e vem assessorando a Diretoria, seja qual for a 
natureza dos serviços  de patrimônio.  Comunicou ainda,  que a Comissão de Obras  deixou de se 
reportar somente a dois itens: o poço artesiano e o filtro da piscina, pois será utilizada verba de 
custeio.

José de Barros - Como freqüentador assíduo da pista de atletismo, perguntou o tipo de material a 
ser utilizado, se a substituição do piso será parcial ou total e o prazo para encerramento das obras.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Atendendo pedido, designou para prestar esclarecimentos 
pela Diretoria seu Diretor de Patrimônio.

Antides  Baroni  Filho - Explicou  que quando a Diretoria  deparou  com o problema da pista  de 
atletismo, ela  procurou verificar  o material  que melhor se adaptaria  dentro da sua característica 
específica de uso - não é uma pista competitiva - optando, assim, pela execução de sistema à base de 
P.D.M. (poliuretano). O prazo de entrega da obra depende de um laudo técnico já solicitado, quanto 
ao  estado  atual  das  juntas  de  dilatação.  O trabalho  será  feito  com a  maior  consciência  técnica 
possível.

Presidente - Em não havendo mais oradores inscritos, antes de submeter a matéria à votação, leu 
voto em separado apresentado por escrito pelo Conselheiro Antonio Guerra, nos seguintes termos: 
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"abstenho-me de votar  a matéria objeto do item 2 da ordem do dia,  pois não tive condições  de 
analisá-la, mesmo porque, das indagações que fiz por carta, só recebi respostas hoje.". Em seguida, 
encaminhou a matéria à votação, tendo o Conselho deliberado aprovar a proposta da Diretoria de 
utilização de verba do Orçamento de Investimento para a execução de obras, com um plano assim 
distribuído:  1)  obras  aprovadas  anteriormente  pelo  Conselho  Deliberativo,  para  as  quais  foram 
apresentados custos, estimativas e cronograma físico-financeiro, devidamente atualizados de acordo 
com a projeção para os períodos subseqüentes, de molde a assegurar-se da viabilidade econômica e 
financeira,  abrangendo  Sauna,  Ginásio  de  Ginástica  Olímpica,  Quadra  do  4º  andar  do  Centro 
Esportivo,  Elevador  da  Sede  Social,  iluminação  das  Quadras  de  Tênis,  num  total  de 
Cr$67.131.836,00 para 1991, e Cr$8.830.200,00 para 1992; 2) novas obras, que a Diretoria entende 
absolutamente necessárias, apresentando justificativa na exposição de motivos e cronograma físico-
financeiro, a saber: 2.1) Cozinha da Sede Social e do Ponto de Encontro - 63.995.512,00; 2.2) Piso 
do Ginásio Poliesportivo C.E. (térreo)  - Cr$30.291.720,00;  2.3)  Regularização do Clube junto à 
Prefeitura  Municipal  de  São  Paulo  (1ª  etapa)  -  Cr$13.126.100,00;  2.4)  Pista  de  Atletismo  - 
Cr$90.400.000,00; 2.5) Tratamento da fachada da Sede Social - Cr$30.000.000,00.

Item 3 - Várias.
Marta Vella de Freitas - Inicialmente, parabenizou os associados e funcionários que colaboraram 
para a realização da Festa Junina. Em seguida, disse que verificou que nos três dias houve uma 
freqüência muito alta, e, sem fazer discriminações, muitos estranhos e de nível inferior ao do sócio 
do Clube; vendeu-se bebidas alcoólicas para menores de idade; o Boliche foi fechado para evitar 
depredações,  etc.  (Neste  momento,  aparteou  o Conselheiro  Ruy Paganini  com relação  ao termo 
"empregada doméstica" utilizado pela oradora, portanto, podendo ser visto como discriminatório.) A 
Conselheira ratificou sua intenção de não discriminar, mas entendia que o preço do convite deveria 
ser repensado, e menos acessível. (Houve uma breve discussão entre o Presidente da Mesa e um Sr. 
Conselheiro com relação a aparte). Continuando, observou os atos de vandalismo praticados pelos 
jovens presentes. Em que pese o sucesso da festa, ressaltou que esses assuntos devem ser estudados.

Antonio Guerra - Explicou sua abstenção de voto na decisão do item 2 da ordem do dia, porque 
tinha feito algumas indagações à Diretoria, inclusive encaminhou matéria para publicação em Várias 
no mesmo sentido. Ocorre que as respostas que necessitava para bem votar somente se lhe foram 
apresentadas nesta noite, ficando, portanto, sem tempo material para analisar o assunto. Chamou a 
atenção a regularização do Clube junto à Prefeitura, que é bem mais ampla do que só o Salão de 
Festas.

Alexandre Barradas de Oliveira - Congratulou-se com o pronunciamento da Conselheira Marta 
Vella  de  Freitas,  dizendo  que  a  freqüência  nos  dias  da  Festa  Junina  também  tinha  sido  sua 
preocupação.  Segundo informações,  na sexta-feira compareceram 9.545 pessoas,  das quais 1.559 
eram convidados. No sábado, das 14.369 pessoas 2.456 eram convidados. O número de convidados 
não  atingiu  20%  da  freqüência,  portanto,  é  necessário  que  seja  feita  uma  campanha  de 
conscientização junto aos  jovens associados,  de  forma a não trazerem para  o Clube pessoas  de 
posturas inadequadas. Ele próprio deixou sua família lá fora, pois foi solicitado para colaborar numa 
das portarias: houve dificuldade em se conter uma aglomeração de pessoas, que exigiam convites, 
que já tinham se esgotado. Realmente os jovens perderam o controle da bebida, mas não ocorreram 
maiores incidentes. A atitude de fechar o Boliche lhe pareceu perfeitamente correta, porque se não 
fosse tomada essa medida dificilmente o pessoal deixaria o Clube. Sua preocupação, inclusive, é 
pelo fato de os convites serem vendidos somente por intermédio dos sócios; daí a necessidade de se 
conscientizar  o  sócio  sobre  o  acesso  de  convidados.  (A  Conselheira  Marta  Vella  de  Freitas 
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interrompeu o orador para sugerir que a venda de convites seja acompanhada por um diretor  ou 
conselheiro).

Mário  Lima  Cardoso -  Lembrou  que  foi  membro  da  Comissão  de  Sindicância  durante  duas 
gestões,  e  que  naquela  época  existia  o  cuidado  de,  na  admissão,  esclarecer  o  sócio  das  coisas 
agradáveis e das dificuldades que ele enfrentaria no Clube. Acontece que a população do Clube 
mudou. O novo sócio,  para justificar  a importância que pagou para ingressar,  passou a explorar 
todos os setores, usufruindo ao máximo do que o Clube oferece. Isso requer da Diretoria uma infra-
estrutura muito adequada e bem organizada.  A idéia  de conscientização do sócio é muito sadia, 
inclusive a Conselheira Maria José Villaça há alguns anos apresentou plano neste sentido. Disse que 
vê  com  grande  entusiasmo  o  fato  de  o  jovem  pinheirense  usufruir  dos  espaços  que  lhe  são 
dedicados.  Ocorre  que  ultimamente  esse  espaço  está  extremamente  reduzido  e  isso  deve  ser 
carinhosamente estudado no sentido de proporcionar mais opções ao jovem pinheirense.

Sérgio  Lazzarini -  Aproveitou  a  oportunidade  da  exposição  do  Conselheiro  Mário  Cardoso, 
dizendo  que  foi  o  primeiro  que  falou  da  Festa  Junina  e  que  se  congratulou  com a  Diretoria. 
Compartilhou com as preocupações dos Conselheiros Marta Vella e Alexandre Barradas. Tudo o fez 
lembrar de uma posição que de há muito vem defendendo no Conselho, e que é motivo para que se 
reflita profundamente a respeito da filosofia e da ideologia que estão adotadas no Clube. Alguns 
defendem, na melhor das intenções, o título individual, que é mercantilizado fora das fronteiras do 
Clube e que tem trazido esse tipo de problema. É necessário que se volte a prestigiar a família, 
evitando que esses casos se agravem; ou mantém-se uma política mercantilista, de títulos de sócio 
sujeitando-se  a  chegar  ao ponto  de  que  a  festa  do Clube  deixe  de  ser  dirigida  ao  sócio  e  seja 
destinada a estranhos.

Ruy Lansaro Paganini - Disse que toda a argumentação em torno da Festa Junina também deveu-se 
ao seu sucesso. A questão do acesso de pessoas estranhas, sem distinção de classe social, porque o 
sócio pode ter em casa uma pessoa amiga, um parente que queira trazer ao Clube. Essas pessoas 
devem ser bem recebidas. O problema de fiscalização compete à Diretoria; é um poder de gestão.

Severiano Atanes Netto - Ainda referindo-se à Festa Junina, disse que seu filho observou o horário 
de encerramento (meia-noite), que levou os jovens a procurarem outra festa.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Salientou que há alguns anos vem defendendo a tese de que o 
espaço do jovem no Clube deve ser  estudado e ampliado.  É necessário que se encontre alguma 
solução. Ela própria pode verificar o consumo de bebida alcoólica pelos jovens na  Festa Junina. A 
falta de opção revolta os jovens, que acabam se tornando destruidores por sentirem que incomodam 
os adultos no Clube. É imprescindível que haja ambiente saudável e apropriado para os adolescentes 
pinheirenses,  pois  é muito fácil  identificá-los em qualquer uma das festas aqui  realizadas e eles 
realmente  são  privilegiados  com relação  aos  estranhos,  quer  pela  educação,  pelo  tipo  físico  e 
aparência - esportistas na sua maioria. Essa nova geração tem que ser honrada e respeitada, para que 
se possa ter o seu respeito.

Antonio Guerra - Encaminhou pronunciamento por escrito (distribuído com o material da reunião), 
reportando-se à sua manifestação na 359ª reunião,  quando proferiu  diversas considerações sobre 
obras e serviços executados, em execução e a serem executados, que resolveu objetivar em cartas 
dirigidas  à  Diretoria.  Deu  conhecimento  dos  termos  das  referidas  correspondências, 
comprometendo-se a trazer as respostas ao conhecimento tão logo as receba.
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Presidente - Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada a reunião às 22h42m.

Obs: Esta ata foi aprovada na 360ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, em 19/8/1991.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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