
ATA  RESUMIDA  DA  422ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA EM 25/11/96

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e seis, em segunda 
convocação, às 20h30min, com cento e cinquenta e seis Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidente              : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidente      : Sérgio Lazzarini
Primeiro Secretário: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretária: Dulce Arena Avancini

3) EXPEDIENTE
Presidente - Determinou a execução do Hino do Clube, e o recolhimento do 
livro  de  presença,  declarando  instalada  a  reunião.  Submeteu  ao  plenário 
proposta do Cons. Plínio de Azevedo Marques, de louvor e congratulações com 
a Sra.  Lucy Lima de Araújo Delduque,  Diretora  do Jardim da Infância,  pela 
realização  e  êxito  da  ECO/96,  considerando  o  intuito  e  benefício  que  este 
evento  traz  para  o  desenvolvimento  dos  alunos.  Aprovada.  Apresentou 
proposição do Cons. Achiles Roberto Miglioli, subscrita pelo Cons. Antonio da 
Silva Villarinhos, consignando voto de pesar pelo falecimento do ex-Diretor de 
Sinuca, Sr. Paulo Marcelo Caiuby de Araújo (31/10), em acidente aéreo com um 
avião da TAM. Aprovada. Leu propostas da Mesa do Conselho, consignando 
votos  de pesar pelo falecimento do Sr.  Henrique Nery Ramos, pai do Cons. 
Benedito Dias Ramos Neto (14/11) e pelo falecimento do Sr. Luís Antonio de 
Paula, irmão da funcionária Edinalva Aparecida de Paula (13/11) e da Segunda 
Secretária  Dulce  Arena  Avancini,  subscrita  pelo  Cons.  Edmundo  Comino, 
consignando  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Eugênio  Storino,  ex-
Subdiretor  de Voleibol (7/11). Aprovadas. Levou à consideração do plenário 
proposta da Comissão de Esportes, consignando votos de louvor aos seguintes 
destaques esportivos:  1) Atletismo: ao Técnico Ricardo de Souza Barros e ao 
atleta  Daniel  Merigo  Kassab,  pelos  resultados  obtidos  nos  Campeoantos 
Brasileiro e Sulamericano, cat Menor; 2) Basquete: ao Técnico Savério Augusto 
Theófilo  e  aos  atletas  Eduardo  Farhat  Caviglia,  Bruno  Enrico  Mortari, 
Guilherme Joanoni,  Lucas Moura Costa,  Maximiliano de A. Abbott,  Tiago T. 
Timoxenco,  Emerson Egea Garcia,  Miguel  Varca  Filho,  João  da Rocha  Lima 
Neto, Pedro Henrique Romão de Azevedo, Thiago Gomes Anastácio, Douglas 
Ferreira e Fernando Barreto Sarli, Tetracampeões Paulista, cat Infanto-Juvenil; 
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3) Bocha: aos atletas Adilson Faria Gaeti, Angelo Bulla, Eduardo Cristofoletti, 
Humberto Luiz Passarelli,  Sérgio Dalla Nora, Marcos Roberto Macedo e Ney 
Antonio  Debatim,  Bicampeões  Paulista,  cat  Especial/Masc;  4)  Ginástica 
Olímpica:  ao  Técnico  Ulisses  Leão  Schlosser  e  aos  atletas  Michel  Moreno 
Conceição, Thales Tavares Aburaya, Rogerio Innocenti Pereira, Plínio Eduardo 
Coelho,  Marcelo  Souza  e  Rodrigo  Domingos  de  Oliveira,  pelos  resultados 
alcançados no Campeonato Brasileiro Interclubes, cat Infantil; 5) Handebol, aos 
Técnicos Washington Nunes Silva Júnior,  Sérgio  Hortelan e  Walter  Holanda 
Júnior e aos atletas Marcelo Minhoto Ferraz Sampaio, Alex Fonseca da Silva, 
Tomaz Reuter de Camargo, Ivan Raimundo Pinheiro, Paulo Rogério Moratore, 
Eduardo  Antonio  Amorosino,  Marco  Antonio  Zambrana,  Julio  Calil,  Carlos 
Eduardo Baptista, Renato Fernandes Borelli Valentim, Fábio Ferraresi Vanini, 
Wesley  Ricardo  Mesquita,  Maurício  Antonucci,  Lucas  Pestalozzi,  Wagner 
Nagae  Caraça  Ono  e  Luís  Felipe  Barbosa  Campos,  pela  conquista  do 
Vicecampeonato  Sulamericano  Adulto/Masc;  6)  Judô:  ao  Técnico  João 
Gonçalves  Filho  e  aos  atletas  Sérgio  Ricardo  de  Souza  Oliveira  e  Enio 
Kanayama, 1º e 2º Colocados, respectivamente, no US Open Colorado Springs 
cat Senior; 7) Natação: ao Técnico: Alberto Bernardo Klar e aos atletas Fernanda 
Scavone Schiesari, Ana Laura T. Mazzei, Mônica Patrícia Alves, Felipe Borges, 
Cristina  Nogueira  da  Gama  de  Souza,  Fábio  Gonçalves,  Marcelo  Augusto 
Tomazini, Estephan E. Baptista, Rafael Fabrega, Rui de Almeida G. de França, 
Maurício Geannico, Lizandra Zimbres de Carvalho, Andreza Rage Sunao, Igor 
Smolentzoo, Rogério Pechiae e Diogo Gomes Bezerra, pela conquista de 1º e 2ª 
colocação,  cat  Júnior,  no Campeonato Brasileiro de Natação/Troféu Júlio De 
Lamare; 8) Peteca: aos atletas Fernanda Caccese de Mattos, Giovanna Narcisi, 
Artur  Granato,  Claudionor  de Mattos,  Olamir Conrado,  Sérgio Danilas,  Ana 
Cristina Alvares Mutarelli, Ivan Gilberto Castaldi Filho, Marisa Macedo Moura 
Lopes,  Ana  Marília  Vieira  Alvares,  Claudia  T.  Sadi,  Gisele  Volpi  Monte  e 
Guaracy  Isidoro  Pereira,  pelos  resultados  alcançados  no  VII  Campeonato 
Brasileiro;  9)  Tênis:  aos  Técnicos  Evanildo  Mondeck,  Sérgio  da  Silva  Sarli, 
Otávio  Della,  Ricardo  Camargo  e  Arivaldo  Galinary  e  aos  atletas  Ursula 
Iracema Beck Abeling, Vilma Rosa Huerta Munoz Santangelo, Ingrid Charlotte 
Drechsler,  Celso  José  Maria  Ribeiro  Neto,  Carla  Bruscagin  Andrade,  Thiago 
Ramos Pignalosa, Celso José Maria Ribeiro Neto e Patrícia M. B. Coimbra, pelos 
resultados obtidos nos Campeonatos VIP de São Paulo, VIP de Porto Seguro, 
Brasileiro e Brasileiro de Veteranos; Torneio Brasileiro/ XVII Torneio Aberto do 
PIC/MG, Fortaleza Open, V Indiano Open, II All Raquets Sports, XIII Gerdau - 
Copesul  Cup  Internacional;  10)  Voleibol:  ao  Técnico  Ariovaldo  F.  Xavier 
Rabello  e  às  atletas  Ana  Paula  Ferreira  Gomes,  Carolina  Demartine 
Albuquerque,  Aline  Gomes  da  Silva,  Iara  Lopes  dos  Santos,  Raquel  Lopes 
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Broges, Isabela Miranda Lopes, Simone Silva Ferrarezi, Marina Barros Gaspar, 
Valeska dos Santos Menezes, Cassia Mariane Jazal Weilel, Fabiana Berto e Keyla 
Cristina  Borlino  Gomes,  pela  conquista  do Campeonato  Estadual  Aspirante; 
todos extensivos às respectivas Diretorias Adjuntas. Aprovada.

Primeiro Secretário - Informou que os Cons. José Danilo de Paiva Carvalho e 
Ivo  Kesselring  Carotini  solicitaram  licença  por  45  dias  cada  um  deles,  por 
motivo de ordem profissional e viagem, respectivamente.

Hugo Nivaldo Napoli - Informou que a seção de Bocha, além de ter levantado o 
Campeonato  Paulista  Estadual,  cat.  Especial/Masc  (Troféu  Ouro),  sagrou-se 
Campeã invicta no Torneio Master realizado entre 8 equipes da Capital e do 
interior.  Propôs  voto  de  louvor  à  respectiva  Diretoria  Adjunta,  tendo 
acompanhado  o  voto  os  Cons.  Juarez  Rufino  Freire  e  Anna  Rocha  Lima 
Nacarato. Aprovada. Referindo-se à seção de Boliche, propôs voto de louvor às 
equipes Hang Loose e Tainy Toons, pela conquista dos Campeonatos Internos 
de Boliche de 1996, categorias Mista A e B, respectivamente, voto este subscrito 
pelo  Cons.  Geraldo  de  Oliveira  Couto.  Aprovado.  Apresentou,  também, 
proposta de voto de congratulações com o Cons. Geraldo de Oliveira Couto, 
pela  participação  e  conquista  da  Melhor  Média  de  Pinos  no  Torneio 
Internacional  de  Boliche  realizado  em  Cancum/México.  Aprovada.  Deu 
conhecimento do encerramento da temporada da peça Portobello Circus, uma 
História de Muitos Amores. Agradeceu à Diretoria, em especial à Área Cultural, 
pelo apoio dado ao Teatro do Clube. Informou que no período de 18 a 22/12/96 
será exibida a peça Testemunha de Acusação, de Ágatha Christie.

Nice de Lima - Propôs votos de louvor aos Técnicos Mauro dos Santos Oliveira 
e Sérgio Malhado Baldijão e ao Supervisor Técnico João Gonçalves Filho, pelo 
esplêndido  trabalho  desenvolvido  junto  aos  atletas  entre  6  e  16  anos, 
considerando os resultados alcançados no Festival de Judô realizado no Clube 
sábado passado, do qual participaram 20 academias. Aprovados.

José Paulo de Camargo Mello - Propôs voto de louvor às atletas Ana Maria 
Mutarelli,  Ana  Marília  Álvares,  Cláudia  Trabulsi,  Fátima  Ricardo,  Isabel 
Rainha, Joercy Nardi (Melhor Levantadora), Kátia Tanzillo, Maria Cristina de 
Souza  (Melhor  Jogadora  do  torneio),  Fernanda  Vianna  Marcos,  Scarlet 
Angelotti,  Sílvia  Montanari  (capitã),  Valéria  Marras,  da  Equipe  Master  de 
Voleibol Feminino, comandada pela Atleta Benemérita Maria Cristina Moraes 
Moura  (Técnica),  que  conquistou  o  Campeonato  Brasileiro  da  modalidade. 
Discorrendo sobre o evento em si e o destaque do Clube, pediu a atenção da 
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Diretoria no sentido de facilitar  o acesso dessas atletas, considerando que elas 
treinam semanalmente com entusiasmo para defender  as  cores  pinheirenses. 
Somente  2  delas  são  sócias  do  Clube  e  as  demais  sequer  podem utilizar  o 
Estacionamento,  porque  não  são  militantes  (o  esporte  não  é  competitivo). 
Aprovado.

Pedro De Camillo Netto - Propôs voto de louvor aos funcionários da Segurança 
que trabalham no Estacionamento, que agiram com presteza ao socorrê-lo, na 
semana passada, quando seu veículo se incendiou. Aprovado.

Primeiro Secretário - Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta 
na  Secretaria  do  Conselho,  o  Balanço  Patrimonial  em  31/10/96,  tendo  a 
Comissão  Permanente  Financeira  apresentado  sua  análise  da  avaliação 
orçamentária relativa a set/96, encaminhada com a convocação desta reunião. 
Comunicou o recebimento  de carta da Diretoria,  solicitando a devolução do 
processo CI-026/95, tendo em vista que o sócio Bruno Minioli, representado por 
seus  pais,  Mara  e  Edson  Minioli,  desistiu  do  Recurso  Ordinário  que  havia 
interposto contra penalidade de suspensão de 180 dias aplicada pela Diretoria. 
Deu  conhecimento  de  agradecimento  da  família  Sampaio  Salgado,  pelas 
manifestações de pesar por ocasião do falecimento da Sra. Marina, esposa do 
Cons. Antonio Franco Salgado e do agradecimento da Sra. Marga Müller, pela 
manifestação  do  Conselho  por  ocasião  do  falecimento  de  seu  irmão,  o  ex-
Conselheiro Otto Hermann Neumann.

Presidente - Antes de adentrar a Ordem do Dia, lembrou que a Diretoria havia 
encaminhado ao Conselho uma errata da pág. 57 da Proposta Orçamentária/97, 
tendo  a  Mesa  do  Conselho  providenciado  sua  distribuição  na  entrada  da 
reunião.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 421ª reunião extraordinária, realizada em 28 

de novembro de 1996.
Presidente - Não havendo contestação, declarou a ata aprovada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-22/96,  referente  à  Proposta 
Orçamentária  apresentada  pela  Diretoria,  para  o  exercício  de 
1997.

Eduardo Lobo Fonseca - Observou tratar-se de peça bastante complexa, a qual 
os Conselheiros têm pouco tempo para analisar. Sobre a indexação, comentou 
que ela passou a integrar o Orçamento há questão de 5/6 anos, a fim de que se 
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pudesse  conviver  com  uma  situação  em  que  as  despesas  cresciam 
permanentemente, todo mês, e a taxas muito elevadas. No momento em que 
esse quadro inflacionário deixou de existir, a prática da indexação perdeu o seu 
sentido,  sendo  necessário  enfrentar  a  questão.  Antes  da  estabilização  da 
economia,  a  despesa era indexada por fatores externos ao Clube,  os salários 
eram corrigidos mensalmente, assim como as contas de luz, água, telefone, etc. 
Daí a necessidade do Clube também corrigir suas despesas mensalmente, para 
fazer face a essa situação. Hoje a correção não se justifica. Quanto à multa de 
10%  por  atraso  na  contribuição  social,  entendeu  exagerada  e,  na  forma 
apresentada, incongruente, pois quanto maior o prazo do atraso, menor a multa 
em termos de taxa ao mês. Um sócio que atrasasse, por exemplo, 10 dias, estaria 
pagando  uma  multa  da  ordem  de  30%  ao  mês,  10%  por  10  dias, 
aproximadamente 1%/dia. Outro que atrase 70 dias pagará o equivalente a 5% 
ao mês, 12% por 70 dias ou o equivalente a 0,17% ao dia. Propôs alteração do 
item  4  da  pág.  21,  que  passaria  a  ter  a  seguinte  redação:  4  -  Acréscimo  - 
Pagamento após o vencimento normal, multa de 2%. A partir do mês seguinte 
ao  vencimento,  acréscimo  de  3%  no  primeiro  mês  e  de  4%  a  partir  do 
subseqüente,  até  o  efetivo  pagamento.  Explicou que esta  fórmula procurava 
distribuir  melhor as multas ao longo do tempo que penalizava efetivamente 
aqueles devedores de longo prazo, permitindo ao Clube, no caso de alienação 
por  falta  de  pagamento,  se  ressarcir  pelas  rendas  não  auferidas.  Quanto  à 
indexação, considerando o que expôs anteriormente e que os principais itens de 
despesas  passaram  a  ter  correção  anual  ou  aumentos  periódicos;  que  os 
rendimentos  básicos  do  associado,  como  honorários,  salários,  aluguéis,  etc, 
deixaram  de  ser  indexados  e,  portanto,  corrigidos  mensalmente.  E 
principalmente que o Orçamento do Clube já incorpora variações previsíveis, 
tais como a folha de salários, já atualizada pelo dissídio e previstas para 1997, 
propôs  a  modificação  do  seguinte  texto  da  pág.  4:  Os  valores  de  receita  e 
despesa serão mensalmente atualizados a partir de setembro de 1996, pelo IGP-
DI, até  o mês de referência,  ver tabela IGP-DI, pág.  20,  alterando o final do 
mesmo, “d”, até o mês de referência, para até jan/97, conforme aprovado no 
Orçamento em vigor. Ou seja, mantendo a correção que já foi aprovada para o 
Orçamento vigente. Explicou que dessa forma estar-se-ia adequando a Proposta 
Orçamentária às despesas previstas e mantendo as condições de boa gestão do 
Clube, tudo com o menor ônus possível para o corpo associativo. Deixou claro 
que sua proposta implicava na não aceitação da prática da indexação mensal, 
devendo ser desconsideradas no Orçamento quaisquer citações a esta prática.

Ricardo  Coutinho  Carvalhal -  Disse  que  não  dispunha  de  elementos 
substanciais para apresentar uma emenda. Explicou sua ponderação referindo-
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se à menção feita pela Comissão Financeira no item 1 de seu parecer, quanto ao 
Orçamento de Custeio, quando destacou um aumento médio significativo de 
38%  nas  taxas  de  serviços  por  modalidade  esportiva  em  relação  a  1996, 
percentual este incompatível com a expectativa inflacionária prevista para 1997, 
de  aproximadamente  10%.  Pediu  que  a  Diretoria  esclarecesse  por  que  um 
aumento de 10% na correção das contribuições sociais e outro de 38% nas taxas.

Sérgio Fuschs Calil - Designado pelo Sr. Presidente da Diretoria, explicou que o 
Orçamento/97 reflete todas as necessidades de receita do Clube para fazer face 
ao Plano de Ação/1997 elaborado pela Diretoria,  adotando-se basicamente a 
sistemática dos anos anteriores. Sobre as considerações do Cons. Eduardo Lobo 
Fonseca,  explicou  que  a  indexação  é  um  processo  ainda  não  abandonado, 
aplicável em todas as esferas orçamentárias. A indexação não deve ser motivo 
de preocupação, porque o aumento da mensalidade só ocorrerá na medida em 
que a inflação justificá-lo. Sobre a multa, embora não haja impedimento legal 
para a adoção de determinado critério no tipo de serviço que o Clube presta, ela 
deve  permanecer,  porque  do  esforço  da  Diretoria  em  1996,  o  índice  de 
inadimplência está um tanto alto, podendo trazer problemas de caixa no fim do 
ano. Com relação ao aspecto abordado pelo Cons. Ricardo Coutinho Carvalhal, 
explicou que, mesmo havendo uma expectativa de cerca de 12.500 inscritos nas 
diversas  modalidades  esportivas  e  sociais  em  1997,  enquanto  havia  8.000 
inscritos  em  1996,  foi  necessário  adotar  uma  medida  que  não  onere 
demasiadamente a  contribuição social,  que deve sofrer  um aumento  real  de 
10%. No caso das taxas esportivas esse aumento vai acima dos 10%, porque elas 
são calculadas em função das despesas diretas (material+mão de obra) e em 
função da expectativa de inscritos para o próximo ano. Há alguns anos não vem 
sendo cobradas as despesas indiretas (manutenção), entendendo a Diretoria que 
esse ônus pode ser distribuído pelo Clube, ou seja, recair sobre a contribuição 
social e não sobre aquela taxa. Mesmo com o aumento das taxas superior ao da 
contribuição  social,  ainda  existem  setores  subvencionados,  com  exceção  da 
Musculação e da Hidroginástica, que subvencionam outras modalidades. Se não 
for adotado esse critério, toda a receita que o Clube deixar de auferir nas taxas 
esportivas  recairá  sobre  a  contribuição  social.  O  aumento  de  10%  para  as 
contribuições  sociais  é  baixo  se  comparado  com  o  aplicado  em  clubes 
congêneres (12, 19, 20, 22%). De um modo geral,  as despesas se mantiveram 
iguais ou inferiores às do ano passado. Quase todas as despesas de 1997 são 
inferiores às de 1996, excetuando-se as inevitáveis, como as bancárias ou com 
Pessoal. Perguntado por que um aumento de 38% quando houve um superávit 
no  item  taxas  esportivas,  respondeu  que  a  Diretoria  trabalha  na  previsão 
sempre  com o  realizado  do exercício  anterior.  Se  a  realidade fosse  igual  ao 
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previsto,  o  aumento  seria  maior.  Perguntado  por  que 12  setores  deficitários 
foram beneficiados com um aumento para 1997, respondeu que, diferentemente 
das taxas,  o  Orçamento  de  uma Diretoria  não é  simplesmente  corrigido  em 
função do deficit  do  exercício  anterior.  São  considerados  os  incrementos  de 
atividades,  etc.  Perguntado  pelo  Cons.  Adalberto  Luiz  Federighi,  respondeu 
que  as  receitas  extraordinárias  mencionadas  na  pág.  30  são  receitas  poucos 
relevantes no contexto orçamentário, mas que dizem respeito àquilo que não 
havia  sido  previsto  e  que  os  recursos  advindos  do  patrocínio  não  são 
orçamentários, são alocados num Fundo específico para fazer frente aos gastos 
com a modalidade patrocinada.

Arlindo Virgílio Machado Moura  - Tratando do IPTU e do INSS, que sempre 
são  colocados  na  Proposta  Orçamentária  porque  ainda  não  existe  uma  lei 
efetiva no caso dos clubes amadores. Anualmente o SINDI-CLUBE e os Clubes 
interessados atuam junto à Câmara de Vereadores para manter a isenção que 
vem  tendo  ao  longo  desses  anos  sobre  o  Imposto  Predial,  o  que  vêm 
conseguindo com sucesso. A fixação dos valores para 1997 deve ocorrer no final 
deste  ano.  Disse esperar  que a isenção seja mantida,  por  entender  que uma 
sociedade como o Pinheiros  não deva ter  privilégios  em relação aos demais 
elementos da sociedade, mas que esse valor pode ser pago por alguma coisa 
que o Clube faça pela sociedade. O Pinheiros cumpre um papel que a própria 
Municipalidade deveria cumprir, dispondo de mais de 80.000 m2 de área verde, 
que se transforma em um pulmão para toda esta região, valorizando todo o seu 
entorno.  Isso já  justifica a isenção e  anima e  motiva a Diretoria  a continuar 
lutando  pela  causa.  Com  relação  ao  INSS,  no  tocante  à  contribuição  do 
empregador - não a contribuição do empregado, que é recolhida rigorosamente 
-  entende  que  se  está  próximo  de  uma  definição  e  que  é  a  questão  mais 
importante a ser enfrentada pelo Clube. Fez um histórico para esclarecer o por 
quê do atraso  na entrega  da  Proposta  ao  Conselho,  pois  Medida Provisória 
recém  editada  pelo  Governo  Federal,  trouxe  definição  quanto  ao  passado, 
podendo  o  Clube  ver  resolvida  questão  pendente  junto  ao  INSS  na  esfera 
judicial. O Clube vem atuando junto à Consultoria Geral do INSS em Brasília. A 
lei  do  INSS  veio  com  a  intenção  de  permitir  aos  clubes  que  investissem  e 
incentivassem  a  prática  dos  esportes  competitivos  olímpicos.  Portanto, 
considerando que nenhum clube do Brasil tem o número de esportes olímpicos 
que  o  Pinheiros  tem,  também  entende  justifica  esta  diferenciação  no 
recolhimento do INSS. Houve uma reedição da Medida Provisória,  mas esta 
não alterou seu texto e a Diretoria vem realizando um trabalho parlamentar em 
Brasília,  junto  aos  Deputados,  para  que  numa  próxima  edição  a  Medida 
contemple sua proposta. Entretanto, a estratégia é entrar na Justiça pedindo a 
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isonomia dos clubes com mais de 5 esportes olímpicos aos clubes de futebol 
profissional. Explicou que abordou essa matéria, porque caso a decisão não seja 
favorável  para  o Clube haverá um impacto  sobre  os  3 orçamentos,  algo  em 
torno  de  8%  a  8,5%  em  cada  um  deles.  Isto  para  não  onerar  em  demasia 
somente  o  Orçamento  de  Custeio.  A  Diretoria  não  quis  tomar  medida 
antecipada, por ter esperança que haja uma definição favorável ao Clube até 
janeiro. Se a decisão não for positiva, a Diretoria trará ao Conselho os números 
que deverão fazer frente à despesa com INSS.

Deliberação:
Prestados os devidos esclarecimentos sobre as emendas do Cons. Eduardo Lobo 
Fonseca, submetida a matéria à votação, tendo sido votados separadamente os 3 
orçamentos que compõem a Proposta Orçamentária/97 - Custeio/Lanchonetes 
e Restaurantes/Investimento, o Conselho, preliminarmente, rejeitou ambas as 
emendas e, em seguida, aprovou a proposta da Diretoria conforme apresentada.

Item 3 - Várias
Presidente - Consultou o plenário sobre a possibilidade de tomar as inscrições 
desta reunião no item Várias da reunião que a seguir se realizaria. Aprovado. 
Encerrou a reunião às 22h4m.

***

Obs: Esta  Ata  foi  integralmente  aprovada  na  424ª  Reunião  Extraordinária  do 
Conselho Deliberativo, realizada em 02 de dezembro de 1996.

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente
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