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ATA  RESUMIDA  DA  441ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 1998

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e sete de abril  de mil novecentos e noventa e oito, em segunda 
convocação,  às  vinte  horas  e  trinta  minutos,  tendo  assinado  a  lista  de 
presença cento e sessenta e cinco Conselheiros.

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3) EXPEDIENTE
Comunicações  gerais;  comunicações  da  Diretoria;  comunicações  dos 
Presidentes das Comissões
Presidente  -  Determinou à Secretária  que aguardasse mais cinco minutos 
para  o  recolhimento  das  duas   listas  de  presença,  pois  ainda  havia  um 
número  considerável  de  Conselheiros  aguardando  e  declarou  instalada  a 
reunião. Em nome da Mesa submeteu ao plenário proposta de inserção em 
ata dos seguintes votos de pesar: a) pelo falecimento do Sr. Paulo Namias 
Filho, suplente de Conselheiro, ocorrido no último dia 22 de abril, associando-
se a este voto os Conselheiros Amarílis Pacheco Orsi e Ayrton Orsi; b) pelo 
falecimento  do  Sr.  Carlos  Ângelo  Mendes  de  Almeida,  ex  Vice-Presidente 
desta Casa, informando a data do falecimento, o local e o horário do velório e 
do enterro. Foi proposta ainda, pela Mesa do Conselho, a inserção de  voto 
de  pronto  restabelecimento  do  Diretor  de  Relações  Sociais,  Conselheiro 
Walter Carvalho Silva, que se acha hospitalizado. Aprovadas. Reiterou convite 
aos Conselheiros que estavam se candidatando às eleições de 9 de maio, 
para participar de uma simulação do processo eleitoral no dia 28 de abril, das 
20  às  21  horas,  no  Auditório  do  CCR.  Comunicou  também  que  se 
encontravam à disposição dos Srs. Conselheiros, na Secretaria do Conselho 
Deliberativo,  o  relatório  A.V.O.  -  Análise  de  Variação  Orçamentária  e  o 
Balanço Patrimonial do Clube, ambos do mês de março deste ano.

Mário Lima Cardoso -  Teceu comentários a respeito do Sr. Carlos Ângelo 
Mendes de Almeida, associando-se ao voto de pesar.



Miguel Carlos Cagnoni - Disse que foi á tribuna para pedir aos Conselheiros 
que  aprovassem  voto  de  breve  restabelecimento  ao  Conselheiro  Walter 
Carvalho Silva dizendo que neste momento ele realmente precisa que todos 
se unam para que possa recuperar-se.

José  Manssur -  Solicitou  a  inserção  em  ata  de  voto  de  pesar  pelo 
falecimento do Professor Napoleão Mendes de Almeida.

Ivete  Pompeu Del  Picchia  -  Discorreu  sobre  a  situação  das  crianças  do 
Nordeste e que uma das características do pinheirense é solidarizar-se  e 
envolver-se em campanhas comunitárias, sendo que no momento está sendo 
lançada uma campanha de coleta de alimentos não perecíveis e de roupas 
que serão enviados ao Nordeste, graças à cooperação da F.A.B.

Anna  Maria  da  Carvalheira  Baur -  Enviou  mensagem  de  Páscoa  aos 
Conselheiros e Associados, falando sobre a Ressurreição de Cristo. 

Paulo  Carotini -  Agradeceu  os  colegas  de  Conselho  (quase  170 
Conselheiros) que haviam endossado a proposta que ora fazia, de inserção 
de votos de louvor com relação às conquistas que os jovens pinheirenses da 
Equipe de Polo Aquático conseguiram no dia anterior, 26 de abril, ou seja o 
título de Campeão Brasileiro de Polo Aquático, Categoria Masculino Juniores, 
cujos  nomes  citou:  Luiz  Flavio  Barros,  Marcelo  Afonso  Lazareth,  Luiz 
Guilherme Botura Pereira, Maurício Bussanra Amadeu, João Lopes Coelho, 
Renato  Esper,  Luiz  Roberto,  Fabio  Botura  Pereira,  Mario  Carotini  Júnior, 
Gustavo  Mendes,  Fabio  Afonso  Lazareth,  Roberto  Soares  Moreno,  Eric 
Carvalho, Igor Kojin, Leonardo Bonamura e Diogo Ferreira Neto. Falou ainda 
sobre o trabalho do Técnico, Ricardo Mello Figueiroa, do Supervisor Técnico, 
Gilberto  de  Freitas  Guimarães  Júnior  e  do  Diretor  da  Seção  Wanderley 
Lazareth.

Presidente -Disse que pela manifestação do Plenário, foi acolhida a proposta 
e que serão feitas as devidas comunicações. 

Sérgio Vergueiro - Propôs voto de pesar pelo falecimento de Paulo Namias 
Filho.

Presidente - Informou ao Conselheiro que a Mesa já havia feito a proposta e 
sua  manifestação  seria  recebida  como  adesão  à  homenagem.  A  seguir 
apresentou a proposta do Conselheiro Mário de Britto Pereira, de inserção em 
ata de voto de louvor aos pinheirenses que correram na Maratona de Paris, 
numa extensão de 42km145m, mencionando os tempos obtidos por  esses 
atletas: Luiz Colombo, 2h48min1s; Roberto Serra, 3h24s; José Marques Neto, 
3h9min29s;  Jean  Carlos  Matarazzo,  3h21min48s;  E  Ary  Lopes  Cardoso, 
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3h42min44s. A seguir, tendo em vista a manifestação do plenário, declarou 
que a proposta foi  acolhida e que, como não havia mais inscritos,  deu por 
encerrada a parte destinada ao Expediente.

ORDEM DO DIA.
Item 1 - Apreciação  da  Ata  da  440ª  Reunião  Extraordinária, 

realizada em 31 de março de 1998.
Presidente - Posta em discussão e não havendo objeção, deu por aprovada 
a ata, conforme apresentada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-13/98, referente ao relatório da 
Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e 
despesa do exercício de 1997.

Presidente  - Informou  que  a  matéria  encontra-se  regulamentada  pelos 
Artigos 70, I, “a”, e 76, VI, do Estatuto Social, bem como no Artigo 5º, inciso 
III,  do  Regimento  Interno  da  Diretoria  e  que já  foram ouvidas as  sete  (7) 
Comissões  Permanentes,  tendo  o   material  sido  encaminhado  aos  Srs. 
Conselheiros.

Sérgio  Vergueiro -  “Senhor  Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  demais 
Membros da Mesa; Senhoras e Senhores Conselheiros, Senhores Associados 
e Senhores Diretores. Tenho sempre procurado manifestar com sinceridade, 
com lealdade e com isenção a minha opinião como membro deste Conselho 
Deliberativo,  sempre  que  julgo  que  posso  trazer  alguma  contribuição, 
modestas  mas sincera,  sobre  os assuntos  da nossa agremiação.  Estamos 
aqui apreciando o Relatório da Diretoria, relativo ao ano de 1997 e as suas 
contas.  Acho que é um dever de todo Conselheiro debruçar-se sobre este 
assunto. É um dever principalmente como uma homenagem àqueles a quem 
nós  delegamos  as  tarefas  executivas  na  administração  do  nosso  clube, 
porque é uma tarefa ingente, é uma tarefa desgastante e é uma tarefa que 
exige que esse espírito, especificamente este espírito pinheirense,  que nos 
une  a  todos  nesta  Casa,  neste  Clube,  nesta  grande  família. 
Conseqüentemente,  é  com a mais clara convicção de que as palavras de 
apoio  ou  as  palavras  de  crítica  são  ambas  significado  de  apreço,  de 
reconhecimento e de respeito absoluto às pessoas, aos companheiros, aos 
Conselheiros e aos Associados, que desincumbem neste momento as suas 
atividades. Como o tempo é limitado, e evidentemente este belo relatório, que 
traz informações amplas e precisas sobre todas as atividades, deve falar a 
todos nós por si. Quero, em primeiro lugar, deixar bem claro o meu respeito a 
esta  tarefa  que  está  contida  em  todo  este  trabalho,  que  se  alicerça  nas 
Diretorias  que  antecederam  a  esta,  e  que  sem  dúvida  será  suporte  do 
trabalho que continuará, porque o Pinheiros está sempre acima de nós, acima 
das  pessoas,  acima,  graças  a  Deus,  dos  nossos  defeitos,  das  nossas 
qualidades  e  das  nossas  vaidades.  Portanto,  vou-me  ater  a  algumas 
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observações, porque cingido pelo tempo e, evidentemente, pelas limitações 
da minha competência. Mas isso não significa que eu não tenho apreço e que 
não tenha nenhuma restrição, ao contrário, só respeito ao trabalho que vem 
sendo  desenvolvido  neste  Clube pelas  Diretorias,  às  quais  eu  tenho  dado 
testemunho  neste  Conselho  ,  e  especialmente  a  esta  Diretoria  que 
empossamos e que delegamos há um ano atrás. E, realmente, chamou-me a 
atenção especificamente um dado que eu considero da maior importância. E 
que está nas fls.  184 do Relatório da Diretoria, onde consta o resumo das 
despesas  por  Diretoria.  Este  Conselho  foi  enfático,  este  Conselho  foi 
determinado quando criticou e quando exigiu posturas da Diretoria. Portanto, 
também deve ter a mesma ênfase e a mesma determinação quando verifica 
que no resumo das despesas por Diretoria, no exercício de 1997, todas, todas 
economizaram.  Todas  gastaram  menos  do  que  o  previsto.  Houve, 
conseqüentemente,  um  esforço  no  sentido  da  economia  da  administração 
atenta,  da  administração  de  acordo  com,  a  realidade.  Nós  temos  de 
administrar o nosso Clube de acordo com a realidade externa, nós fazemos 
parte da conjuntura econômica e social deste país, quer queiramos ou não. 
Portanto,  se  critiquei,  e  critico,  que  houve  um  aumento  muito  importante, 
muito grande nas despesas de custeio do Esporte Clube Pinheiros, na série 
histórica  de  1993  para  cá,  vejo  com  alegria  que  há  uma  determinação 
expressa nesses números de uma atenção, e atenção não é uma qualidade 
que  se  possa  dar  num universo  tão  grande  e  complexo  como  o  de  uma 
administração de um Clube como o nosso, a este ou àquele ponto. É uma 
atenção  que  demonstra  uma  intenção,  uma  política,  uma  filosofia. 
Conseqüentemente,  considero  este  resultado,  esta  economia  em todas  as 
Diretorias, esta realização abaixo do previsto no orçamento como um esforço 
e uma filosofia que merecem o meu respeito, o meu aplauso, porque eu sei 
que  isso  é  difícil.  E  foi  generalizada,  e  foi  em  todas  as  Diretorias.  Isso 
demonstra uma diretriz. Por quê? Porque nós temos de ler nos números não 
apenas a grandeza da tarefa que a Diretoria executa, não apenas a grandeza 
do nosso Clube e esta alta responsabilidade, como os indicativos e resultados 
da  filosofia  da  Administração,  e  sobretudo  como  um  comportamento  em 
relação à nossa conjuntura econômica e social,  repito.  Porque nós tivemos 
aqui momentos, e muitos companheiros estão aqui há muito mais tempo do 
que  eu  neste  Conselho  e  participaram  desses  momentos,  onde  nós  não 
podíamos saber, numa inflação estonteante, com planos que se sucediam, o 
que que ia acontecer no dia de amanhã. E essas Diretorias navegaram por 
mares extremamente agitados e este Conselho sempre as apoiou lealmente, 
elogiando  e  criticando.  E  o  Pinheiros  singra  este  caminho  como  grande 
agremiação, moral, cívica, pessoal e material, porque nem todos são clubes 
que têm um orçamento deste porte, desta grandeza. Vemos, então, que com 
este esforço, nós fechamos o custeio, e aí o balanço orçamentário, nas fls. 
177, traz para aqueles que não são profundos nessa matéria, como eu, uma 
visão geral que é importante porque demonstra tendências. Nas fls. 177 está 
o orçamento e o balanço orçamentário, onde nós verificamos que o realizado - 
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interessado é o realizado - em 1997, no orçamento de custeio, nós gastamos 
R$33.269.000,00 e alguns reais, contra uma previsão de R$32.643.000,00 e 
alguns reais, com um déficit de R$625.917,00. Isso demonstra a propriedade 
deste esforço e desta redução de despesas por Diretoria, o que redundou em 
uma economia, e está aí nas fls. 184, de R$2.000.565,00. Quer dizer, se não 
houvesse  esta  postura  da  Administração,  nós  estaríamos  amargando  um 
déficit de R$3.000.100,00. Portanto, ao apontar um déficit de R$625.000,00, é 
necessário que se apontem a qualidade e a necessidade dessa Administração 
contida. Muito bem. Estamos em 1998, e quando vemos 1997, é bom que 
traga  lições  para  o  que  nós  estamos  singrando  agora.  Singrando  um 
orçamento previsto em R$38.686.000,00 de custeio.  Não está aqui  porque 
este é o relatório de 1997. Mas nós aprovamos essa peça de 1998 com este 
aumento,  onde  fomos  buscar  recursos,  uma  parte  no  aumento  das 
mensalidades  e  uma  parte  transferindo  recursos  do  orçamento  de 
investimento. Então é muito importante esta política de contenção. Porque se 
eu reduzo os meus custos, tiro o dinheiro do investimento, vamos jogar isso 
no nosso lar,  se eu reduzo os meus custos e para custeá-lo eu tenho de 
deixar  de  comprar  instrumento  de  trabalho,  o  meu  automóvel,  reformar  a 
casa, eu estou tirando dinheiro do investimento e colocando no custeio. Se eu 
estou reduzindo os meus custos, ótimo. Se eu continuo querendo ir todo fim 
de semana ao Fasano, à Churrascaria Jardineira e a gastar dinheiro, e para 
isso eu reduzo o meu investimento, isso não é bom. Portanto, eu vejo que nós 
fizemos uma redução no investimento em 1997. Realmente, nós investimento 
R$1.800.000,00,  a grosso modo,  contra uma receita  de R$2.700.000,00,  e 
ainda  estamos  com  um  saldo  no  orçamento  de  investimento  de 
R$951.000,00. Praticamente é o que nós transferimos para custeio em 1998, 
para não gravar ainda mais a mensalidade do associado. Também é verdade, 
deve-se  considerar  que  esta  redução  de  investimento  é  uma  política  que 
reflete o investimento que foi feito nos anos anteriores e na Diretoria anterior e 
que não precisa ser mais feito. Mas demonstra que nós pudemos usar este 
artifício agora, em 1998, mas se nós continuássemos com a mesma política, 
sem prestar atenção no custeio, nós temos só mais uma vez para ir ao pote 
do investimento, vai sobrar mais R$1.000.000, e depois acaba, não tem mais 
onde por. Portanto,  este relatório,  e o comportamento de 1998, me mostra 
com satisfação que a linha de contenção geral  de custos está muito  bem 
aplicada,  e eu me congratulo  com isso e desejo firmemente que continue. 
Porque nós tivemos um aumento para R$38.000.000,00, onde o Pessoal pesa 
em  R$20.000.000,00.  Onde  o  INSS  pesa  em  R$3.500.000,00  desses 
R$20.000.000,00..  É uma verba muito  difícil  de  comprimir.  E às vezes um 
pouco desagradável de comprimir, mas que precisa ser comprimida, porque é 
um item dos mais importantes nos custos do Clube. E aí é o grande dilema. 
Tem de manter a qualidade, tem de aumentar a eficiência e abaixar os custos. 
Esta é a demonstração de uma Administração sadia.
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Presidente - Conselheiro, o seu tempo já nos 5 minutos excedentes.

Sérgio Vergueiro - Senhor Presidente, eu já excedi os 5 ou tenho 5?

Presidente - Já excedeu os 10 e está nos 5.

Sérgio Vergueiro - Agradeço não ter-me avisado.

Presidente - Eu não queria interrompê-lo.

Sérgio Vergueiro - Mas se me conceder mais uns 3 minutos, eu concluirei.

Presidente - Estão concedidos.

Sérgio  Vergueiro -  Portanto  é  importante  que  olhemos  Lanchonetes  e 
Restaurantes, onde fechamos com R$468.000,00 de déficit. Gastamos meio 
milhão de reais a mais do que recebemos. Mas não é só isso. Porque este 
déficit  de Bares e Restaurantes inclui uma receita de eventos de terceiros, 
onde  há  um  lucro  de  R$700.000,00.  Portanto  nós  estamos  com 
R$1.100.000,00 gastando a mais do que auferimos nas receitas dos nossos 
Bares e Restaurantes. Bares e Restaurantes é um setor complexo, é um setor 
difícil.  Todos  os  clubes  têm  problemas,  é  raríssimo  o  clube  que  não  tem 
déficit. Mas, olha, nós estamos com um déficit real, e se não fosse a receita 
de  eventos  de  terceiros  de  quase  20%  do  nosso  movimento,  que  é  de 
R$6.000.000,00. Conseqüentemente precisamos prestar muita atenção nisso. 
Porque uma de duas. Num déficit desse, se nós estivéssemos equilibrados, 
isto  é,  gastando  o  que  recebemos,  nós  poderíamos  abrir  os  Bares  e 
Restaurantes, mal comparando, por um mês, de graça e o resultado seria o 
mesmo. Portanto é muito importante. Uma Diretoria competente, como a que 
nós temos certeza que temos, precisa por o dedo na ferida, precisa mostrar a 
sua  competência,  economizando  como  está  economizando  nas  suas 
Diretorias e acabando com este déficit, mostrando que o Pinheiros é capaz de 
ter  Bares  e  Restaurantes  sem  déficit.  E  eu  acredito  que  nós  possamos 
encontrar  esse  caminho.  Senhor  Presidente,  muito  obrigados.  Senhores 
Conselheiros,  obrigado  por  terem  me  dado  mais  estes  minutos.  Mas  ao 
aprovar as contas da Diretoria, eu queria deixar consignado que sou contrário 
à  administração  que  gasta  e  que  eleva  os  gastos  e  que  tira  recursos  do 
investimento e traz para os gastos, mas também sei analisar quando começo 
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a identificar, com muito prazer, um esforço nesse sentido, que eu espero que 
continue  e  que  eu  espero  seja  cada  vez  mais  enfático.  Muito  obrigado, 
Conselheiros.”

Cláudio Damasceno Júnior –  “Senhor  Presidente  do  Conselho  e demais 
Membros da Mesa;  Senhores Membros da Diretoria; Senhores Conselheiros 
e  Associados.  Eu  acompanhei  com  muita  atenção  a  apresentação  do  Sr. 
Vergueiro e gostaria só de fazer um comentário adicional. Tive oportunidade 
de estudar com bastante calma o nosso relatório da Diretoria e gostaria só de 
acrescentar uma informação, que já deve ser de conhecimento de todos nós, 
fazendo uma comparação com o relatório da Diretoria referente ao ano de 
1996 e 1997,  eu fiz  uma soma de todos os esportes  e o gasto total  com 
esporte competitivo. Em o gasto em 1996 foi de R$4.459.405,00 e o de 1997, 
no total de R$4.529.460,00, abatendo o percentual de Tênis, de Judô, que é 
dedicado ao esporte recreativo. Na verdade, como houve um acréscimo muito 
grande de patrocínio referente ao Mappin e o Blue Life,  que foi  transferido 
para o Basquete, nós estamos neste ano com cerca de R$600.000,00 a mais 
no  esporte  competitivo.  Então,  se  por  um  lado  nós  temos  uma  receita 
adicional por conta de terceiros no orçamento de bares e restaurantes, nós 
temos  também  um  acréscimo  de  R$600.000,00  referente  ao  esporte 
competitivo. Não tem paralelo. No relatório da Diretoria não tem paralelo em 
acréscimo  proporcional  no  setor  competitivo.  De  R$4.459.000,00  vai  para 
R$4.529.000,00.  Então  como  tem  uma  diferença  de   R$600.000,00  que 
ingressaram no Clube Pinheiros como dinheiro novo de patrocínio, que não é 
previsto  no  orçamento  e  que  não  foi  investido  diretamente  no  esporte 
competitivo.  Nós sabemos das dificuldades do ano passado,  o fechamento 
não foi simples. Mas isso só para nos alertar  para que no futuro, quando for 
aprovar  novo  orçamento,  quando  estiver  planejando  as  atividades  do 
Pinheiros, com novas inversões de capital, qual é a nossa vocação e que nós 
esperamos  que  do  ponto  de  vista  de  opções,  alternativas  de  inversão  de 
recursos no nosso Clube. Por outro lado, eu gostaria de elogiar a qualidade do 
nosso  material,  a  clareza  com  que  recebemos  essas  informações.  E 
parabenizar então pela realização deste relatório. E agradeço ter a palavra. 
Obrigado.”.

Eduardo Lobo Fonseca - Disse que esta é sempre uma ocasião em que é 
preciso parar para refletir um pouquinho sobre o que aconteceu no período, 
lembrando um pouco o saudoso Conselheiro Paganini. Disse que talvez, nos 
últimos  3,  4  anos,  ele  e  o  Conselheiro  Vergueiro  foram  os  que  mais  se 
dirigiram à tribuna para falar sobre o assunto. Informou que no começo do ano 
registrou  que  parecia  que  a  atual  Diretoria  estava  realmente  fazendo  um 
esforço  diferenciado  em  relação  às  anteriores,  e  o  Conselheiro  Vergueiro 
trouxe o problema de Bares e Restaurantes, que é um problema, vamos dizer 
assim, crônico. Falou sobre os últimos 5 anos, que, em todos esses anos nós 
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tivemos déficit.  Não é uma coisa recente,  não é  uma coisa nova.  E há o 
grande risco de se acostumar e imaginar que isso é assim mesmo. O déficit 
de Bares e Restaurantes no ano passado foi de R$470.000,00. Continuamos 
gastando  mais  do  que  estamos  arrecadando.  Observou,  ainda,  que  pelo 
balanço do Clube a nossa inadimplência cresce, que esta é uma outra conta 
que cresce bastante, muito acima da média no nosso balanço, que são as 
contribuições sociais a receber. Isto já foi até registrado aqui pelos próprios 
representantes  da  Diretoria,  quando  aqui  estiveram  falando  sobre  a 
inadimplência.  Embora  não  dispondo  dessa  informação,  esta  é  uma 
informação  que  se  pode  deduzir  claramente  desses  números.  Ou  seja, 
caminhar  para  uma  situação  muito  difícil,  em  que  o  sócio  cada  vez  está 
podendo pagar menos, cada vez se está dependendo mais de recursos de 
terceiros. Discorreu ainda,  sobre observação da Diretoria referente o déficit 
gerencial, quando exclui a depreciação. Aproveita, ao mesmo tempo em que 
registra uma postura diferente da Diretoria, muito mais próxima daquela do 
que ele e um grupo de pessoas há muito tempo vem dizendo, é forçado a 
reconhecer até que a atual Diretoria carrega um ônus de muitas decisões que 
já deveriam ter sido tomadas e que não foram tomadas no momento certo, e 
isso vem-se acumulando.

José  Manssur -  Abordou  aspectos  referentes  à  contribuição  patronal 
previdenciária e que ao final,  foi  aprovada aquela medida que se afigurava 
heróica  naquela  oportunidade.  E,  hoje,  examinando  as  demonstrações 
financeiras do exercício findo, às fls. 175, os auditores independentes, assim 
se manifestam:  “Conforme divulgado nas notas  2 e 6,  a  Administração da 
entidade,  suportada  também  pelos  advogados  que  representam  o  Clube, 
entende  que  as  providências  cabíveis  já  tomadas,  incluindo  o  registro  de 
provisão  para  contingência  do  INSS  de  natureza  trabalhista,  no  valor  de 
R$4.619.651,00  e  de  R$500.000,00,  respectivamente,  são  suficientes  para 
preservar  o  patrimônio  social   do  Esporte  Clube  Pinheiros,  em  31  de 
dezembro de 1997.” - A Diretoria soube, trazer um problema que, graças a 
Deus, e sem muitos maiores traumas, está praticamente equacionado dentro 
deste Clube.

Presidente - Não havendo mais quem quisesse usar a palavra e não havendo 
emendas,  deu por encerrada a discussão da matéria  e pôs em votação o 
relatório da Diretoria, o balanço e a demonstração das contas de receita e 
despesa do exercício de 1997, tal como foram apresentados e anunciou que 
foram aprovados por unanimidade. 

Item 3 - Várias
José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Tendo  em  vista  que  haveria  duas 
reuniões sucessivas, propôs a unificação do item Várias na segunda reunião.
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Presidente - Informou que a matéria iria ser colocada em votação, uma vez 
que é pertinente o requerimento, mas depende de aprovação do Plenário.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Pediu  ao  Conselheiro  que  desistisse  do 
requerimento  para  que se  mantivesse  o item “Várias”  neste  horário  e  que 
depois  fossem  abordados  outros  temas,  já  que  nesta  Casa  fala-se  muito 
sobre a importância deste item, especialmente nesta reunião, que é a última 
de  uma  legislatura.  Pode  ser  que  haja  Conselheiros  que  nem  sejam 
candidatos mais, ou que talvez nem se reelejam. Jogar o item “Várias” lá para 
o final, pode ser que chega no final e acaba não havendo

Presidente - Perguntou ao Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda se 
mantinha  o  seu  requerimento  e  como  este  respondeu  afirmativamente, 
colocou o requerimento em votação, que foi aprovado, levando o item Várias 
para a reunião extraordinária que começará a seguir. Informou o número de 
Conselheiros que tinham assinado a lista de presença e deu por encerrados 
os trabalhos, às 21h40min.

***

Obs: esta ata foi aprovada na 443ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 25 de maio de 1998, com as retificações já dela constantes.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

eap
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