
445ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

27 DE JULHO DE 1998

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA:
Ata Resumida da 444ª Reunião Extraordinária

29 de junho de 1998

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

2) MESA DIRETORA
Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidência : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretaria : Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria : José Carlos Apasse

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

Presidente - Depois de determinar o recolhimento do livro de presença, declarou instalada a 
reunião. Desde logo, comunicou a ausência justificada do Vice-Presidente Sérgio Lazzarini. 
Para completar a Mesa Diretora dos Trabalhos, nomeou o Primeiro Secretário Paulo Cesar de 
Arruda Castanho para ocupar a Vice-Presidência, a Segunda Secretária Dulce Arena Avancini 
para a Primeira Secretaria e indicou o Conselheiro José Carlos Apasse para ocupar a Segunda 
Secretaria. Aprovada a indicação o Conselheiro José Carlos Apasse tomou assento à mesa.

3) EXPEDIENTE
Entrega solene dos Diplomas de Atleta Benemérito concedidos pelo Conselho Deliberativo em 
sua 442ª Reunião Extraordinária, de 27 de abril de 1998, aos atletas Erik Michael Seegerer e  
Guilherme de Andrade Pinciroli, ambos da seção de Polo Aquático.
Presidente -  "Senhores Conselheiros, dando início ao Expediente da nossa reunião, quero 
dizer que em 27 de abril do corrente ano o Conselho Deliberativo teve a grata oportunidade de 
conceder a dois Atletas da Seção de Polo Aquático o Título de Atleta Benemérito, o que, nos 
termos do inciso VI do Artigo 6º do Estatuto Social só é possível quando o homenageado haja 
atendido aos seus rigorosos requisitos que são, em resumo, estar inscrito no Departamento 
Esportivo do Clube há 7 anos ininterruptos, no mínimo, defendendo o Clube ou a Seleção 
Brasileira,  conquistar  até  o  terceiro  lugar  em  Jogos  Olímpicos  ou  Pan-americanos,  em 
Campeonato Mundial, na categoria Adultos ou atingir recordes olímpicos, mundiais ou pan-
americanos, na categoria Adultos e que tenham tido um comportamento exemplar. Nessas 
exigências concentram-se os grandes ideais traduzidos na correta dedicação, para conseguir 
os objetivos e os resultados que foram predeterminados, não só para si, como também para o 
Clube e para o País, tudo sendo coroado como exemplo a ser seguido por todos, em especial 
pelos jovens a quem é oferecido esse bom modelo a ser seguido. Convidou os homenageados 
para tomar assento à Mesa dos Trabalhos, o que aconteceu em seguida. Estiveram presentes 
D. Maria Cristina Cordaro Seegerer, mãe, Sr.Alfredo Michael Seegerer, pai e Cristiane Cordaro 
Seegerer, irmã do homenageado Erik Michael Seegerer; bem como D. Olga Alice de Andrade 
Pinciroli, Sr. Pedro Pinciroli Júnior, o Sr. Pelágio de Andrade, avô e Cristina de Andrade Pinciroli 
e Filipe Pinciroli, irmãos, Sra. Lilian e Srs. André Ortolan Monte e José Eduardo Napolitano, tios 
do homenageado Guilherme de Andrade Pinciroli; aos quais dirigiu os cumprimentos da Mesa 



do Conselho. Convidou o Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri, para com ele, 
Presidente, entregar os Diplomas a ambos os atletas, como ocorreu.

Mário Carotini – Convidado, saudou os novos Atletas Beneméritos do Clube em nome do 
Conselho.  Agradecendo  a  deferência,  manifestou-se  nos  seguintes  termos:  "Guilherme 
Pinciroli,  universitário,  cursando  Administração  de  Empresas  na  FAAP.  Erik  Seegerer, 
universitário,  cursando  Engenharia  na  Politécnica,  mais  conhecida  como  Poli.  Estou 
acompanhando esses garotos - Desculpem-me chamá-los de garotos - há mais ou menos oito 
anos  no Polo  Aquático.  Outro  dia,  fazendo  umas contas  em casa,  eu  me deparei  com o 
seguinte. Se o ano tem 365 dias, eles treinaram 8 anos, teremos, fazendo essa multiplicação, 
2.920 dias. Descontando mais ou menos 220 dias entre sábados, feriados e férias, são 2.700 
dias  de  treino,  pessoal.  Isso  como  uma  média  de  treino  desses  rapazes,  entre  Seleção 
Brasileira e Clube Pinheiros, eles tiveram 4 horas-dia, o que eqüivale hoje que eles nadaram 
10.800 horas de treino para chegarem onde eles chegaram. Pessoal,  sabem o que é isso, 
10.800 horas de treino! Não preciso nem dizer o quão difícil foi para eles, que tiveram de optar 
entre outros afazeres, abrir mão  de momentos até com a própria família, para conseguirem 
conquistar esse objetivo. Sempre foram atletas amadores, não onerando quase nada para o 
Clube. Em um esporte que é conhecido como o segundo em grau de dificuldade e um dos mais 
viris  do mundo, souberam, muito, representar,  com respeito e dignidade, o Esporte Clube 
Pinheiros. Foram Campeões Infantis, Juvenis, Juniores e culminando com o Vice-Campeonato 
Pan-americano de Adultos, fazendo assim com que este nobre Conselho a eles outorgasse esta 
importante  honraria.  Por  fim,  gostaria  de  agradecer  ao  Técnico  deles,  Sr.  Guilherme 
Guimarães, ao ex-Diretor de Polo Aquático, José Ricardo Pinheiro Lima, que também fez parte 
desse contexto,  juntamente com a Diretoria  de Esportes,  e ao meu amigo, Presidente do 
Clube, Betinho, que sempre estiveram presentes nesses momentos. Concluindo, para não me 
alongar por demais, essa vitória pessoal dos Atletas é nossa também, deve ser repartida com 
todos os Diretores, Conselheiros e Sócios da Família Pinheirense, pois estes rapazes que aqui 
estão foram, são e sempre serão verdadeiros filhos do Esporte Clube Pinheiros.".

Guilherme  de  Andrade  Pinciroli -  "Eu  me  sinto  honrado  de  estar  recebendo  esta 
homenagem do  Esporte  Clube  Pinheiros.  De um lado  como  atleta,  ao  ver  reconhecida  a 
qualidade e também o tempo que dediquei ao Polo Aquático.  E  de outro como homem, 
quando recebo um prêmio que me dá confiança e que se torna uma alavanca para a minha 
vida futura. E também quanto aos meus companheiros, jogadores, e ao meu Técnico, Betão, 
que  tanto  se  dedicaram junto  comigo,  sem o  que  não  seria  possível  esta  conquista  tão 
significativa para mim. É com orgulho e satisfação que faço parte desta entidade tão gloriosa e 
centenária e que tanto apoia a juventude brasileira. Por fim, o meu muito obrigado a todos os 
Conselheiros, aos Diretores, aos Presidentes. E não poderia deixar de agradecer também à 
minha  família,  em especial  ao  meu  pai  e  à  minha  mãe.  .  Minha  mãe  como Diretora  da 
Confederação Brasileira de Polo Aquático. Meu pai um líder, com várias conquistas, como por 
exemplo a participação nas Olimpíadas do México e do Japão, onde foi considerado um dos 
sete melhores jogadores do mundo. Eles me ajudaram a ter esse sangue de aquapolista nas 
veias. Muito obrigado.".

Erik Michael Seegerer - "Eu queria agradecer aos Conselheiros que apoiam o esporte aqui 
no Clube, sobretudo o Polo Aquático, que sempre honrou o nosso Pinheiros. Queria agradecer 
também ao meu Técnico, Betão, que além de um ótimo profissional, é um grande amigo acima 
de tudo, que sempre me deu muita força e incentivo. Por último, queria agradecer aos meus 
pais,  aqui  presentes,  que  sempre  me  apoiaram  no  esporte,  desde  as  minhas  primeiras 
braçadas até os dias de hoje. Eu devo muito a eles esta conquista. Muito obrigado a todos.".



Presidente  – Terminada  a  fala  dos  atletas,  pediu  à  Sra.  Segunda  Secretária  que 
homenageasse  as  genitoras  dos  novos  Atletas  Beneméritos,  Sras.  Olga  Alice  de  Andrade 
Pinciroli, mãe de Guilherme, e Maria Cristina Cordaro Seegerer, mãe de Erik, com flores, o que 
foi feito em seguida. Finalizando a solenidade, cumprimentou os familiares dos homenageados 
e os convidou para assistir a parte formal da reunião, caso quisessem.

Posse de Conselheiro eleito e de Suplentes de Conselheiros convocados para esta reunião.
Primeira Secretária - Chamou para tomar posse o Sr. Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, eleito 
pelo Grupo A na Assembléia Geral e 09 de maio deste ano para mandato de 4 anos, até 2002, 
bem como os Suplentes João Bacchin Neto, do Grupo A e Eugênio Lancsarics Neto, do Grupo 
B, ambos convocados para esta reunião.

Sergio  Luiz  Bourgogne Sodré  -  Convidado  pelo  Sr.  Presidente,  leu  o  Compromisso  de 
Posse, tendo os demais repetido os mesmos termos.

Presidente – Após a leitura do Compromisso de Posse, declarou empossados nos cargos de 
Conselheiros do Clube, para os respectivos mandato e gestão.

Comunicações  gerais;  comunicações  da  Diretoria;  comunicações  dos  Presidentes  das 
Comissões.
Presidente - Em nome da Mesa do Conselho, propôs a inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento do ex-Conselheiro  Alício  Antunes de Oliveira,  tendo o plenário  como um todo 
aprovado a proposta, inclusive aderindo à moção. Apresentou, também, proposta consignando 
em ata  voto  de  pesar  pelo  falecimento  da  Sra.  Maria  Helena  Ewbank  Pacheco,  mãe  do 
Suplente de Conselheiro Marcelo Ewbank Pacheco. Aprovada. Ainda em nome da Mesa do 
Conselho,  propôs  fosse  inserido  em  ata  voto  de  pronto  restabelecimento  ao  Gerente  de 
Tesouraria  do Clube, Sr.  Sálvio Sálvia,  hospitalizado para  tratamento de saúde.  Aprovado. 
Sobre a renúncia do Conselheiro Angelo Pio Buonafina do quadro de Conselheiros, disse o 
seguinte: "o “Mestre”. Foi eleito Conselheiro em maio de 1994 e seu mandato terminaria em 
maio do ano 2000. A comunicação feita pelo Conselheiro foi singela e mostrando que a sua 
atitude era baseada em motivos de ordem profissional. Entretanto, é preciso lembrar que, na 
realidade, como o inciso I do §2º do art. 66 do Estatuto Social permite licença de até doze 
(12) meses, no máximo, e que o Conselheiro terá que ficar dois (2) anos na Europa, não 
haveria como conciliar ambas as situações. Das conversas que sempre mantive com o “Mestre” 
e da leitura de seu currículo, posso dizer que, nascido em 1925 na Itália, veio para o Brasil em 
1949, tendo, desde então,  se dedicado ao ensinamento da arte da Esgrima em inúmeros 
clubes, em especial no Esporte Clube Pinheiros , neste por vinte e dois (22) anos. Orgulha-se 
de  ter  formado  campeões  nacionais  e  internacionais  e  ter  representado  o  Brasil  em 
Campeonatos Mundiais  como Técnico,  bem como de ter  o filho Campeão Brasileiro,  Vice-
Campeão Sul-Americano  e Medalha de Bronze nas Olimpíadas do México de 1975. A sua 
contribuição,  pelos  conhecimentos  que tem da  arte  da  Esgrima,  foi  além dos  limites  dos 
clubes, tendo participado de novelas e seriados. O “Mestre” é pessoa de todos conhecida, cujo 
valor  precisa  ser  realçado  neste  momento  em que  se  despede  do  Conselho  Deliberativo, 
certamente merecedor dos votos que ora faço, de uma estadia feliz e de sucesso na Europa 
com sua família, e de um breve regresso para que possa, de novo, participar dos destinos do 
nosso Clube, voltando a ocupar uma cadeira neste Conselho, voto que neste momento a Mesa 
propõe seja aprovado e inserto em ata.". Aprovado. Submeteu ao plenário proposta formulada 
pela Comissão de Esportes, de inserção em ata de votos de louvor aos destaques esportivos 
no período de dezembro de 1997 a abril deste ano, a saber: Atletismo: ao Diretor Adjunto de 
Atletismo Roberto Azevedo Júnior, aos Técnicos Ricardo de Souza Barros e Lilian Riedel Zogaib 
e à Atleta Karen Borges da Silva, Campeã no 3º Torneio Federação Paulista de Atletismo, 
categoria Adulto; Basquete: ao Diretor Adjunto Carlos Eduardo Ferraro, ao Técnico Edson Fabri 



e aos Atletas  Bruno Enrico Mortari,  Eduardo Caviglia,  Marcelo Rosário  da  Barrosa,  Thiago 
Gomes  Anastácio,  Douglas  Ferreira,  Ivan  Mendes  Sader,  Leonardo  Camarcho  Machado, 
Guilherme Joanoni, Emerson Egea Garcia, Lucas Moura Costa e Vitor Gonçalves, pela conquista 
do título de Vice-Campeão no Campeonato Estadual, categoria Cadete;  Esgrima: à Diretora 
Adjunta Maria Valéria Espíndola Domingues, ao Técnico Ramon Luiz Hernandez e aos Atletas 
Marco Antonio Trevisani Martins, Rodrigo José Marcondes Pedrosa, Roberto Lazzarini, André 
Lippe Camillo Prazeres, Francisco Itálico Buonafina, Pedro Chiuzo Bucão Oya, Marília Pellegrino 
Camargo Mello, Tatiane Spada Vito, Paula Lazzarini, Carolina Xavier Silveira Moreira, Priscila 
Vallinoto e Marina Nani Haddad Saade, por resultados obtidos nos Torneios Nacional Cidade de 
Nacional  Cidade do Rio  de  Janeiro  e  Nacional  Cidade  de  Porto  Alegre;  Handebol:  Diretor 
Adjunto Reinaldo Fernandes Campos, ao Técnico Washington Nunes Silva Júnior e aos Atletas 
Alex Fonseca da Silva, Geraldo Pestalozzi, Ivan Raimundo Pinheiro, Lucas Pestalozzi, Tomaz 
Reuter de Carvalho, Maurício Antonucci, Rogério Fiacadori, Paulo Rogério Moratore, Júlio Calil, 
Eduardo Antônio Amorosino, Marcelo Minhoto Ferraz Sampaio, Carlos Eduardo Baptista, Lúcio 
Mauro Martins, Heric Lopes, Marcelo Narezzi Napoli, Fábio Ferraresi Vanini, Luís Bisconti Puig, 
Rodrigo Narezzi Napoli e Renato Borelli Fernandez Valentim, Vice-Campeões da Liga Nacional, 
categoria  Adulto  Masculino;  Natação:  ao  Diretor  Adjunto  André  Perego  Fiore,  ao  Técnico 
Alberto  Bernardo  Klar  e  aos  Atletas  Augusto  Celso  Figueiredo  da  Silva,  Eduardo  Scavone 
Schiesari,  Stephan  Eisenhauer  Baptista,  Ellen  Cristine  Pouman  Borgo,  Juliana  Machado, 
Cassiano Schalch Leal, Gustavo França Borges, Rafael Fabrega Teixeira e Julyana Bassi Kury, 
por resultados obtidos nas competições: Campeonato Mundial, Fina Swimming World Cup, VIII 
Fina World Championship, Fina Swimming World Cup e Multinations Youth Swimming Meet; 
Saltos  Ornamentais:  à  Diretora Adjunta  Wilma de  Almeida  Gonçalves,  ao  Técnico Roberto 
Gonçalves e aos Atletas Emerson Souza Neves, Ivan Costa Paixão e Evelyn Wallace Winkler, 
por  resultados  obtidos  no  XXXIV  Campeonato  Sulamericano;  Voleibol:  ao  Diretor  Adjunto 
Juracy Telles de Menezes, ao Técnico Ailton Ming Perez e ao Atleta André Luiz Ferraz Eloi, pela 
conquista  do  título  de  Campeão,  categoria  Infanto-Juvenil  no  Campeonato  Sulamericano; 
Tênis:  ao  Diretor  Adjunto  Gilberto  De  Luccia,  aos  Técnicos  Ricardo  Eichenberg  Camargo, 
Otávio Antonio Della, Arivaldo Galinari, Evanildo Mondeck e Tadeu Luiz e aos Atletas Beatrice 
Mira Chrystman, Úrsula Iracema Beck Abeling, Erika Miglioratti,  Joan Saltsman Oeschlager, 
Celso José Maria Ribeiro Neto, Patrícia Moraes Barros Coimbra, Fernanda Berbel Migueres e 
Natasha Chrystman Lucki, por resultados obtidos nas competições: Cajú Bowl, Torneio Cidade 
de Salvador, 5ª Copa Cidade de 1º Circuito Nacional Infanto-Juvenil do Estado do Rio Grande 
do Sul,  Copa  Sajotur,  VIP  Internacional  de Veteranos,  VIP  Internacional  de  Veteranos de 
Curitiba e Sulamericano Veteranos por Equipe. Aprovada.

Primeira Secretária
Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria o relatório A.V.O. - Análise 
da Variação Orçamentária referente ao mês de maio de 1998 e o Balanço Patrimonial do Clube 
em 31 de maio deste ano.
Comunicou a nomeação, por indicação dos respectivos Presidentes, dos seguintes membros 
das Comissões Permanentes, para o biênio 1998/2000: Comissão de Veteranos: Conselheiros 
Juarez Rufino Freire, Fábio Della Nina e Edgard Ozon e o Associado Stathis Scretas; Comissão 
Financeira:  Conselheiros  Marco  Antonio  Senise  Gereto,  Luís  Eduardo  Dutra  Rodrigues  e 
Ronaldo  de  Miranda  Amaral  e  o  Associado  Fernando  Silva  Rohrs;  Comissão  Jurídica: 
Conselheiros José Manssur, Evandro Antônio Cimino e Associado Luiz César Gama Pellegrini; 
Comissão de Obras: Conselheiros Marcelo Amarante Mendes Filho e Zarath Maggiorini de Jesus 
Glass  e  os  Associados  Reinaldo  Pinheiro  Lima  e  Luiz  Dias  Patrício  Júnior;  Comissão  de 
Esportes: Conselheiros Mário dos Santos Guitti, Sílvia Schuster, Luiz Koji Ohara e Luís Eduardo 
Pinheiro  Lima;  Comissão  de Saúde e  Higiene:  Conselheiros Pedro Guilherme de Vergueiro 
Lobo, Waldir Lachowsky, Geraldo de Oliveira Couto e Nelson da Cruz Santos.



Presidente - Leu moção assinada pelos Conselheiros Luiz Ernesto Kawall. Wilton Guimarães, 
Plínio de Azevedo Marques, Pedro Paulo de Salles de Oliveira, Osmar Rocha, Dirceu Bonturi 
Pereira, Zarath Maggiorini de Jesus Glass, Hugo Ulbrich Júnior e Ernesto Julio Santos Corrêa 
Schleier, consignando voto de congratulações com a família Couto de Magalhães,  através do 
Diretor  de Patrimônio Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, pela  doação, ao Clube,  de um 
esquife antigo - em perfeito estado de conservação, que vem sendo exibido pelo Centro Pró-
Memória Hans Nobiling ao lado de exposições de fotos específicas em diversas dependências 
do Clube, remontando às lides do setor de Remo, nos gloriosos anos de 20 e 30, do Sport Club 
Germania. Proposta aprovada.

Anamaria Andrade Damasceno - Manifestou-se prestando homenagem póstuma ao ex-
Conselheiro Alício Antunes de Oliveira.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior -  Propôs voto de pesar pelo falecimento do sócio 
Nelson  Vaz  Toste,  ex-Conselheiro  e  ex-Diretor  Adjunto  de  Tênis.  Aprovado.  Em  seguida, 
prestou  homenagem  à  Diretora-Orientadora  do  Jardim  da  Infância Lucy  de  Araújo  Lima 
Delduque, parabenizando-a e a sua equipe de trabalho pela passagem do 53º aniversário de 
fundação da "Escolinha.

Arnaldo  Osse  Filho  -  Aproveitou  a  oportunidade  para  agradecer  o  plenário  pela  sua 
reeleição,  em 25 de maio,  para  Presidência  da  Comissão  de  Obras  no biênio  1998/2000. 
Comunicou,  detalhadamente,  os  serviços  que  estão  sendo  executados  pela  Diretoria  de 
Patrimônio e vêm sendo acompanhados pela sua Comissão, seja em termos de obras, seja 
como manutenção.

Presidente - Submeteu ao plenário a possibilidade de prorrogar o prazo regimental, para que 
fosse ouvido um orador inscrito. Aprovado.

Sérgio  Henrique  de  Sá -  Começou  a  tratar  de  determinado  requerimento,  mas  o  Sr. 
Presidente o lembrou sobre a destinação daquela parte da reunião. Respondeu que se tratava 
de questão de ordem, que demandaria uma correção, ou um esclarecimento por parte da 
Presidência.

Presidente - Entendeu inadequado o momento, pedindo ao orador que deixasse claro o que 
estava  acontecendo  e  qual  dispositivo  estatutário  estava  sendo  atingido,  caso  contrário, 
regimentalmente, não permitiria a manifestação, que deveria ser feita em Várias.

Sérgio Henrique de Sá - Insistiu tratar-se de uma questão de ordem, prevista nos Arts. 53 a 
55 do Regimento Interno, explicando que não estava sendo cumprido o inciso VI do Art. 77 e o 
Art. 85 do Estatuto Social.

Presidente - Leu os termos dos Arts. 77, VI e 85 do Estatuto Social, informando ao orador 
que tomaria seu pronunciamento no item Várias.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 443ª reunião, realizada no dia 25 de maio de 1998.
Presidente  – Apresentou  proposta  da  Mesa  do  Conselho  no  sentido  de  que  fossem 
considerados automaticamente retificados, na ata resumida, a data constante por extenso, de 
30 de março para 25 de maio de 1998, bem como o sobrenome do Conselheiro  Tarcísio de 
Barros Bandeira no item 1 da Ordem do dia, onde constou Tarcísio de Barros Madeira. Não 
havendo impugnação, deu por aprovada a ata, com as correções supra.



Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-02/98  -  Primeira  discussão  da  proposta 
subscrita pelo Conselheiro Mário Lima Cardoso e outros cento e onze (111) 
Conselheiros, de alteração do Art. 19 do Estatuto Social.

Presidente  –  Fez  um resumo da  proposta  e  das  emendas  a  ela  oferecidas,  explicando  o 
procedimento desde a  primeira  discussão até  a  votação da  redação final.  Antes de  abrir  a 
discussão, para que pudessem ser feitas eventuais anotações, submeteu ao plenário os nomes 
dos Conselheiros José Roberto Coutinho de Arruda, Luís Eduardo Dutra Rodrigues e Alberto 
Antônio Pascarelli Fasanaro para fazer parte da Comissão Especial de Redação. Aprovado. (Logo 
que foi comunicado, interrompeu para informar sobre a missa de sétimo dia de falecimento do 
ex-Conselheiro Alício Antunes de Oliveira).

Eduardo Lobo Fonseca -  Disse que a proposta original tinha mérito, mas acabava tornando 
permanente no Estatuto uma situação que pode ser absolutamente circunstancial, aspecto que 
vários Conselheiros muitas vezes contestaram. É muito importante que a Diretoria apresente 
uma proposta  fundamentada,  dentro  da  necessidade do momento,  porque em determinada 
ocasião pode ser mais interessante que se destine os títulos a determinado grupo de sócios, em 
outra talvez seja necessário adotar outra política. Defendendo sua idéia, disse que sua emenda 
tinha exatamente essa característica, deixando a definição de índices para o projeto específico a 
ser submetido pela Diretoria a cada caso. Lembrou que várias vezes divergiu da interpretação de 
que a sobra de títulos deveria ser automaticamente colocada à venda para terceiros. Sempre 
achou que deveria  haver  essa  "possibilidade"  que,  inclusive,  a  proposta  principal  pretendia 
eliminar. Neste sentido, se aprovada a proposta e se o Clube resolver lançar títulos e tiver 
dificuldade na programação, e existe aí Plano Diretor, e for preciso arrecadar fundos junto a 
terceiros, isso não só será possível com nova reforma estatutária. Assim, era importante que 
este  aspecto  fosse  colocado  como  um ato  de  gestão,  desde  que  aprovado  pelo  Conselho 
Deliberativo.  Esclareceu  ao  Sr.  Presidente  que  a  razão  de  pretender  inserir  no  Estatuto  a 
obrigatoriedade de constar do pedido da Diretoria a quantidade de títulos, o preço de venda de 
cada título, as condições de pagamento, a destinação dos recursos arrecadados e o prazo de 
validade da proposta, era porque da forma como o processo fora apresentado isso ficaria solto 
no ar.  Na verdade ele,  orador,  tinha em mente que o ideal  seria  se constasse do Estatuto 
apenas que a Diretoria procederia à venda de títulos com base em uma resolução do Conselho. 
Como o processo de reforma estatutária muitas vezes causa confusão, na sua visão a melhor 
forma para compatibilizar a situação seria a apresentada na sua emenda, ou seja, por se tratar 
de ato de gestão, deixar que a Diretoria, que dispõe dos elementos e informações necessários, 
submeta ao Conselho a proposta que julgue mais adequada para o momento. Aproveitou para 
lembrar que deixou de constar do comparativo distribuído aos Conselheiros faltaram as alíneas 
“c” e “d” da emenda que apresentou, dando a entender que não há mais possibilidade de venda 
para os cônjuges e ascendentes dos sócios.

Sérgio Henrique de Sá - Reparou aspecto da manifestação da Comissão Jurídica sobre sua 
emenda, dizendo que sua intenção era aumentar do número de títulos a serem adquiridos pelos 
cônjuges, considerando casos concretos que demonstravam essa necessidade.

Mário  Lima  Cardoso  - Disse  que,  preliminarmente,  deveria  ser  analisado  o  espírito  da 
proposta. Pretendeu-se, mantendo a mesma filosofia que criou prioridades para a distribuição ou 
venda de títulos sociais pela Diretoria, apenas e tão somente aperfeiçoar e tornar mais justa e 
equânime  a  mesma  idéia.  Em 1985,  quando foram estabelecidas  as  prioridades,  o  espírito 
vigente foi o de preservar e proteger a família dentro do Clube. Ao longo desse extenso período 
de 13 anos, concluiu-se que a redação atual não atendeu em absoluto aos fins para os quais foi 
colimada, pois nenhum título social teve outra destinação que não a do filho de sócio. Nenhum 
cônjuge, nenhum ascendente e muito menos qualquer terceiro teve a menor possibilidade de 
adquirir um dos cerca de 400 títulos anualmente colocados à venda. A idéia era premiar também 



os  outros  componentes  da  família,  isto  é,  cônjuges,  pais,  mães  e  avós.  Os  percentuais  se 
nivelavam pelo número de dependentes existentes, pois o maior número deles situa-se na classe 
de filhos de sócios, seguindo-se os cônjuges e, finalmente, os ascendentes. A proposta não traz 
inovações, apenas pretende atingir a vontade dos legisladores de 1985, que parece permanecer 
imutável até hoje: a preservação da família como objetivo maior deste nosso Oásis. Quanto à 
proposta do Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca, que sempre se pronunciou contra terceiros, a 
partir do momento em que propunha que os títulos pudessem ser oferecidos a terceiros, ele, 
orador, não se opunha a qualquer solução que pudesse ser acrescentada à proposta principal. 
Enfatizou que a  proposta  fosse  analisada  dentro  do fundamento de  preservação da  família 
pinheirense.

Presidente - Antes de submeter a matéria à votação, corrigiu lapsos havidos na montagem do 
comparativo distribuído aos Conselheiros. O primeiro, no sentido de que  não tinha sido anotado 
que a letra "f" ora vigente do Art. 19 dizia respeito aos terceiros como última das classes que 
tem direito  a  eventualmente  comprar  títulos  vendidos  pela  Diretoria.  O segundo,  conforme 
lembrou o proponente, era que na emenda do Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca constou que 
as classes de adquirentes são descendentes e tutelados da classe Familiar,  descendentes e 
tutelados,  devendo ser  consideradas,  também,  como sendo  eventualmente  beneficiadas,  os 
cônjuges  de  sócios,  na  letra  “c”,  e  os  ascendentes  de  sócios  na  letra  “d”.  A  emenda  não 
contemplou os colaterais até o quarto grau. A proposta principal e a emenda do Conselheiro 
Sérgio Henrique de Sá afastam o direito dos terceiros. Tornou a explicar, pormenorizadamente, 
a sistemática da votação. Durante o encaminhamento da votação, entre outros esclarecimentos 
respondeu ao Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira que a Diretoria detém a posse de títulos 
que coloca à venda em virtude do disposto no Art. 18 do Estatuto Social, cujo texto leu em 
seguida. O Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca levantou questão de ordem, entendendo que o 
inciso II de sua emenda não tinha sido votado.

Deliberação
• Rejeitada a proposta de fixação de percentuais atribuíveis a cada classe;
• Rejeitada a proposta de exclusão dos terceiros do elenco daqueles que podem adquirir títulos 

vendidos pelo Clube;
• Rejeitada a exclusão dos colaterais até o quarto grau do elenco daqueles que podem adquirir 

títulos vendidos pelo Clube;
• Aprovada emenda do Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca no sentido de que da proposta de 

venda  a  ser  submetida  pela  Diretoria  ao  Conselho  Deliberativo  devam  constar, 
obrigatoriamente, a quantidade de títulos a serem colocados à venda, o preço de venda de 
cada título, as condições de pagamento, a destinação dos recursos arrecadados e o prazo de 
validade da proposta;

• Aprovada emenda do Conselheiro Eduardo Lobo Fonseca no sentido de que opcional, porém 
fundamentadamente, a Diretoria poderá propor que eventual sobra seja colocada à venda 
junto a terceiros.

Item 3 - Várias.
Carlos Fernandes Andrade - Detalhou pedido de esclarecimentos e providências da Diretoria 
com relação ao recinto da Cabana do Pai Thomaz, Campo de Handebol e Futebol; Pista de 
Atletismo, Natação, Polo Aquático, Futebol, Tênis e outros aspectos da Área Esportiva.

Presidente - Como o orador tinha exposto ao microfone pedido que havia apresentado por 
intermédio do Conselho Deliberativo, explicou que a solicitação estava sendo encaminhada à 
Diretoria, que responderá todos os seus pedidos de esclarecimentos, os quais serão aqui em 
plenário também apresentados, para que os Srs. Conselheiros saibam o que a Diretoria tem a 
falar a respeito do pronunciamento do Conselheiro.



Ana Maria da Carvalheira Baur - Teceu comentários elogiosos e pormenorizados sobre a 
Festa  Junina,  abrangendo  a  decoração,  barracas,  serviços,  atrações  musicais,  etc, 
parabenizando a Diretoria como um todo e o DAS - Departamento de Assistência Social.

Pedro Antônio Lousan Badra (pela ordem) - Pediu à oradora que poupasse os detalhes da 
festa.

Presidente  -  Entendendo  indelicada  a  manifestação  determinou  que  o  Conselheiro 
interrompesse imediatamente seu pronunciamento e pediu à oradora que continuasse.

Anna Maria da Carvalheira Baur - Continuou a falar sobre a Festa Junina, dando ênfase à 
medida tomada pela Diretoria para evitar a superlotação a exemplo do que ocorria nos anos 
anteriores. Estendeu os cumprimentos à Presidência do Conselho Deliberativo e a todos os que 
colaboraram para o sucesso desse evento que marca o calendário social do Clube e da Cidade 
de São Paulo.

Pedro Antônio Lousan Badra - Retratou-se com a oradora que o antecedeu, dizendo que sua 
intenção foi sugerir que houvesse um adjetivo para a festa e não uma descrição desta, no seu 
entender  muito  longa.  Acrescentou  que  a  festa  realmente  foi  excelente.  Tornou  a  pedir 
desculpas à Conselheira Anna Maria por aquele ato, tendo sido interrompido pelo Sr. Presidente 
para elogiar essa atitude. Continuando, fez referência à Revista do Pinheiros, que substituiu o 
Jornal  do  Pinheiros,  entendendo que nela  poderiam ser  publicadas  matérias  relacionadas  à 
atividades das Diretorias Adjuntas, como, por exemplo, a de Veteranos, que vem desenvolvendo 
um bom trabalho, congregando os sócios dessa categoria. Entre outros aspectos, abordou a 
necessidade de uma coluna que expresse a palavra dos sócios, Ponderou que a revista é tida 
como uma publicação oficial mensal do Pinheiros, que os associados fazem parte de um dos 
órgãos do Clube elencados no Art. 51 do Estatuto Social - A Assembléia Geral, perguntou se não 
seria o caso de abrir na revista uma seção na qual o associado pudesse expressar sua opinião, 
sugestão que lançou à Diretoria naquela oportunidade. Referiu-se à coluna "Finanças", dizendo 
que ela deveria trazer os números simplificados dos A.V.Os. e divulgar as atividades do Conselho 
Fiscal,  o  verdadeiro  órgão  de  fiscalização  do  Clube,  que  atua  anonimamente,  analisando 
mensalmente as contas do Clube, diferentemente da Comissão Financeira,  que é um órgão 
assessor  da  Diretoria  e  do  Conselho  Deliberativo  e  não  tem  essa  função  fiscalizadora. 
Finalizando  suas  observações,  disse  que  na  revista  só  vê  informações  da  Diretoria  aos 
associados, nunca vê uma resposta daquilo que os associados estão pedindo.

Sérgio Henrique de Sá - Esclareceu que quando levantou a questão de ordem no Expediente 
quis se referir ao Art. 14 do Regimento Interno, mais precisamente à atribuição do Presidente do 
Conselho de resolver sobre os requerimentos que lhe forem apresentados, mas, realmente, não 
era o momento oportuno. Leu requerimento/parecer subscrito por um grupo de Conselheiros, 
ponderando que o Presidente da Diretoria Cezar Roberto Leão Granieri não é mais Conselheiro 
do Clube, porque ao término de seu mandato eletivo, em maio deste ano, não se candidatou à 
reeleição, e que, não sendo ex-Presidente, ainda não alcançou a condição de Membro Efetivo do 
Conselho  Deliberativo,  embora  tenha  constado,  equivocadamente,  dos  rol  dos  Conselheiros 
desta categoria na relação distribuída com a convocação da 443ª reunião. Assim, nos termos do 
inciso VI, do Art. 77 do Estatuto Social, os signatários estavam requerendo ao Presidente do 
Conselho que fossem tomadas as providências cabíveis no sentido de excluir da "Relação Geral 
de Conselheiros"  o nome do associado Cezar  Roberto Leão Granieri;  e  deliberação sobre a 
legitimidade do referido sócio continuar exercendo a Presidência da Diretoria, tendo em vista o 
disposto no Art. 85 do Estatuto Social. 



José Osvaldo Negrini Quirino (aparte) -  Pediu que o orador esclarecesse o requerimento, 
entendendo que no momento  em que o Presidente  e o  Vice-Presidente  da Diretoria  foram 
candidatos, eles preenchiam as condições estatutárias e como o mandato não se exauriu, lhe 
parecia que não se tratava de renúncia para se candidatar de novo no meio do mandato para 
preencher as condições que ele tinha.

Sérgio Henrique de Sá -  Respondeu que quando da posse do Presidente da Diretoria, ele 
realmente  era  Conselheiro,  assim como o seu Vice-Presidente,  sendo que este o  último se 
submeteu a nova eleição em 09 de maio. Apontou-se essa possível irregularidade, cabendo ao 
Conselho Deliberativo, por intermédio de sua Presidência e dos demais conhecedores a fundo e 
estudiosos  do  assunto,  dar  esse  esclarecimento.  Não  estava  sendo  pedida  renúncia,  nem 
vacância de cargo, absolutamente, nem que se instaurasse clima de animosidade ou invalidação 
de atos. O que se pleiteava naquele momento era que a situação fosse esclarecida. A partir do 
momento  em  que  se  constate  uma  irregularidade,  que  pode  ou  não  existir,  o  Conselho 
Deliberativo, órgão máximo do Clube, estará presente para corrigi-la, com a maior tranqüilidade. 
E que outras pessoas não queiram utilizar o requerimento como meio de bravata ou algo neste 
sentido. Trata-se simplesmente da constatação de uma fato existente, de uma irregularidade 
legal, que cabe ao Presidente do Conselho e às demais Comissões e às pessoas responsáveis 
esclarecer a todos os Conselheiros.

Presidente - Disse que a respeito seriam tomadas as devidas considerações e que não recebia 
o  pedido  como questão  de  ordem no sentido  exato  do  termo,  mas  considerava  como um 
requerimento que seria processado diretamente.

Arnaldo Osse Filho -  Parabenizou a Seção de Ginástica Olímpica, pelos resultados que vem 
obtendo e o trabalho que está sendo executado. Elencou algumas conquistas alcançadas no 
Campeonato da Liga do Interior, com destaque a Priscila Hon; Heine Araújo, que foi convocada 
para os Jogos da Juventude, o Mundial da Juventude, integrante da Seleção Nacional Juvenil; 
Patrícia Aoki, que participou do Campeonato Blue Watter e Wild Rose, integrante da Seleção 
Brasileira; e Michel Conceição, convocado também para o Mundial da Juventude integrando a 
Seleção Brasileira Juvenil e para participar da competição Estrelas do Mundo. (A Conselheira 
Silvia  Schuster  o  interrompeu  para  lembrar  que  Heine  Araújo  faz  parte  da  equipe  Juvenil 
Feminina).  Continuando,  deu  ênfase  à  preparação  das  20  atletas,  dentre  as  quais  6  pré-
militantes, as outras são sócias, que participarão do Campeonato Brasileiro em 1999. Informou 
que  referidas  atletas  obtiveram  vários  resultados  importantes  pelo  Clube  no  Festival  do 
Mackenzie e no Torneio Cisplastina, com destaque a Flávia Cardoso, Juliana Benincasa, Júlia 
Bonfanti,  Helena  David,  Natasha  Araújo,  Maria  Luiza  Quirino,  Tatiana  Araújo  e  Fernanda 
Quaresma,  Naime  Iosimuta,  Juliana  Prezzoti.  Aproveitou  para  estender  os  cumprimentos  à 
Diretora  Adjunta  Idely  Florence  Lelot.  Respondeu  ao  Sr.  Presidente  que  recebeu  essas 
informações na própria de seção de Ginástica Olímpica.

Presidente - Explicou que existe uma recente decisão do Conselho Deliberativo, no sentido de 
que as propostas formuladas em plenário não devem ser oficiadas sem que os feitos esportivos 
que  a  motivaram  sejam  confirmados  pela  Diretoria.  Embora  a  proposta  devesse  ter  sido 
apresentada no Expediente, como o plenário havia aplaudido a iniciativa do orador, considerou-a 
acolhida.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Comentou que o resultado das eleições de 09 de maio a 
fez refletir sobre alguns aspectos e que essa experiência  foi bastante afetada e bastante justa. 
Essa experiência, somada aos seus 8 anos de exercício do cargo de Conselheira a deixou mais 
enriquecida  de  saber,  de  humildade,  podendo,  novamente,  compartilhar  com o Conselho  e 
contribuir para o engrandecimento do Clube. Agradeceu aos associados que lhe confiaram o 



voto e  colocou-se  à  disposição  para  colaborar  no que for  preciso,  comprometendo-se  a se 
manter íntegra nos seus preceitos e nos valores que acredita que possa repartir. Com relação à 
recente instalação de um ponto de taxi junto à Portaria do Boliche, inclusive com toda a infra-
estrutura necessária, reiterou reivindicação de alguns associados que entende seja muito mais 
premente, no sentido de que sejam colocadas faixas de pedestres e um pisca-alerta indicando a 
entrada e saída de veículos, tudo para garantir a segurança das crianças que atravessam a Rua 
Tucumã que tem cruzamentos perigosos. Sobre a seção de Ginástica Olímpica, pediu à Diretoria 
que contrate um profissional habilitado, que fique responsável por esse setor, por se tratar de 
modalidade de alta periculosidade devido ao grande risco de lesões que ela oferece. Informou 
sobre trabalho que vem sendo prestado, graciosamente, pelo grupo de Medicina Esportiva do 
Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo, de avaliação dos atletas do Polo 
Aquático,  Natação,  Ginástica  Olímpica,  Handebol,  Basquetebol,  tanto  no Pinheiros como em 
outros clubes, visando melhorar o rendimento desses atletas. Nesta semana a coordenadoria do 
Instituto estará enviando ao Clube a compilação dos resultados desse trabalho. Acrescentou 
outros comentários técnicos e detalhes da matéria. 

Arlindo Virgílio Machado Moura -  Mencionando os Destaques apresentados pelo relatório 
A.V.O./Balanço  Patrimonial/Conta  Patrocínio  Pró-Amador  do  mês  de  abril,  elaborado  pela 
Comissão Financeira, fez referência elogiosa à Diretoria, pela magnífica gestão administrativa e 
financeira que vem sendo feita. Analisou o comportamento das receita e despesa previstas com 
as receita e da despesa realizadas, dizendo que a posição orçamentária do Clube em abril foi 
superavitária  em R$4.432.000,00.  O Clube arrecadou a  menos  cerca  de  R$1.400.000,00 da 
receita  prevista.  Considere-se  que  hoje  existe  uma  situação  difícil  e  em  quase  todos  os 
segmentos, de serviços principalmente, a inadimplência tem aumentado de forma considerável e 
até perigosa. No Clube isso não é muito diferente, mas a sua situação atual deve nos encher de 
orgulho e de tranqüilidade. Lembrou que também no orçamento de Bares e Restaurantes está 
havendo uma grande recuperação. Em abril o resultado já foi superavitário, o que levou a uma 
redução do  tradicional  déficit  para  um número bastante  pequeno de  2%. O orçamento de 
investimento também está equilibrado, está até superavitário. Poder-se-ia alegar  que algumas 
coisas não estão sendo feitas, é verdade. Outras estão sendo feitas em um ritmo mais lento, 
mas isso demonstra uma precaução da Diretoria.  Isso é muito  importante.  Ao contrário  de 
algumas  referências  até  irresponsáveis  que  ouviu  há  algum  tempo,  com  base  no  referido 
relatório da Comissão Financeira demonstrou sua tranqüilidade com relação à atual situação do 
Clube.

Pedro Antônio Lousan Badra (aparte)  - Disse que compartilhava da satisfação do orador no 
tocante à gestão do Clube. Têm sido tomadas algumas atitudes saneadoras. Porém, lembrou 
que previsão é uma meta. Dizer que houve valores a menor de uma previsão como um fator 
positivo, isso é quase que uma obrigação. Uma das funções do administrador em entidade que 
não tem fins lucrativos é fazer com que as despesas diminuam e acha superávit.

Arlindo  Virgílio  Machado Moura -  Respondeu  que  não achava  isso  premissa,  mas  uma 
grande virtude e que não estava falando de previsão, mas de realidade.



11

Pedro Antônio Lousan Badra - Concordou neste sentido, mas chamou a atenção para o fato 
de que as receitas estão caindo e as despesas estão aumentando.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Disse que o aparteante deveria conhecer a mecânica do 
orçamento do Clube , o que não estava demonstrando.

Pedro Antônio Lousan Badra - Respondeu que conhecia a mecânica. O orçamento no Clube 
é feito através do envio de folhetos e planilhas a todos os Diretores, eles colocam os valores, 
esses valores são reajustados ou são acertados, e é enviada uma previsão para o Conselho. E é 
obrigação, o direito, a vantagem, a virtude da Diretoria fazer com que esse orçamento pelo 
menos se iguale. É isso que deve ser feito. E as receitas estão caindo e as despesas estão 
aumentando, o que não significa que a administração não seja boa. É um alerta. Tanto alerta 
quanto o índice de liquidez.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Disse que a receita não está caindo. E a despesa do mês 
de abril, em relação à previsão orçamentária do mês foi menor. Portanto, ela caiu.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira  (aparte) -  Observou  que  encaminharia  requerimento  no 
sentido de que o demonstrativo  elaborado pela Comissão Financeira  fosse mais detalhado, 
porque ele tem alguns números cuja diminuição necessariamente não é uma boa gestão. Como 
o  imobilizado,  69%  a  menor.  Como  a  despesa  de  água  e  esgoto,  36%  a  maior. 
Concomitantemente, deixar de produzir um serviço como o anel hidráulico, cujo investimento 
previsto foi de R$42.938,00 e foi realizado R$5.000,00, quer dizer, deixaram de ser  gastos 
R$37.938,00, o que não é uma economia e pode ser conseqüência de um aumento no custo. 
Isso é um custo, 36% a maior em água e esgoto. De modo que este relatório, nesse nível de 
detalhamento,  é  inconcludente,  precisaria  de  um  maior  nível  de  detalhamento  para  ser 
acompanhado.  E,  especificamente,  nas  contas  que  significam  centros  de  custos,  como  o 
orçamento de Bares e Restaurantes  e conta de patrocínio, os percentuais são de pouquíssimos 
valores. Isso precisaria ser balancete a nível de conta mesmo.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Respondeu que não estava se referindo a balancete, nem 
a  balanço,  mas  a  números  absolutamente  claros.  A  receita  acumulada  prevista  era  de 
R$18.143.000,00. Uma previsão que se pode ou não alcançar. Mas não estava falando mais da 
previsão.  Estava   falando  do  que  aconteceu,  do  dinheiro  que  entrou  no  caixa  do  Clube, 
R$16.730.000,00, que não é uma coisa fictícia. Quanto ao que saiu do caixa, estava previsto no 
orçamento  sair  R$13.710.000,00.  Isso  é  uma  previsão,  pode  ou  não  ocorrer.  O  que 
efetivamente saiu do caixa foram R$11.818.000,00. Até o mês de abril o orçamento previa um 
superávit de R$4.432.000,00. O que efetivamente ocorreu é que no final de abril havia no caixa 
R$4.912.000,00. Isso é uma realidade.

Tarcísio de Barros Bandeira   - Pediu a palavra para esclarecer alguns pontos dos quais 
discordava do orador, que utilizou de um novo conceito de que não fazer despesa é lucro, o que 
não é verdade. Explicou que não tem nada contra a manifestação de congratulações com a 
Diretoria,  mas  que,  necessariamente,  a  diminuição  de  uma  despesa  não  é  um  lucro.  A 
diminuição  de  um imobilizado  necessariamente  não  se  coaduna  com a  idéia  de  lucro.  "A 
diminuição de despesa, pelo fato de não se fazer especificamente o anel hidráulico, em 
que foram gastos 80% a menor do previsto, provavelmente ocasionou o aumento da 
conta  de água e  esgoto.  Isso  deixa  claro  que essa  diminuição de despesa não é 
lucro.".



Eduardo Lobo Fonseca -  Complementando o requerimento apresentado pelo  Conselheiro 
Sérgio Henrique de Sá,  encaminhou para análise uma outra questão que lhe parecia estar 
envolvida no caso, relacionada à posição do atual Presidente do Conselho. Disse que o atual 
Presidente do Conselho Deliberativo é um ex-Presidente, portanto um membro efetivo deste 
órgão, que não pode ser efetivo e ao mesmo tempo ser eleito. Então, o atual Presidente da 
Diretoria não deve constar da relação geral de Conselheiros, nem como membro efetivo, e o 
Presidente do Conselho deve. Ao mesmo tempo, deve ser aberta mais uma vaga para um 
suplente, a nível dos eleitos. Considerou importante este esclarecimento, porque tem sido praxe 
no Clube que os ex-Presidentes automaticamente passem para o grupo de efetivos, acreditando 
que a solução será benéfica para o Clube, uma vez que aumenta a representatividade dos 
sócios no Conselho.

Presidente - Respondeu que já estava tratando do assunto, aliás com o adjutório de várias 
manifestações do orador, todas elas favoráveis. Informou o número de Conselheiros que tinham 
assinado a lista de presença, o horário e deu por encerrados os trabalhos às 23h25m.

***

Obs: Esta  ata  foi  aprovada  na  445ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada no dia 27 de julho de 1998, com as alterações já dela constantes.

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

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf.
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