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Ata  Resumida  da  484ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada no dia 25 de março de 2002

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e cinco de março do ano dois mil e dois, com início em segunda 
convocação, às vinte horas, tendo assinado a lista de presença cento e 
quarenta Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidente : Sergio Lazzarini
Vice-Presidente : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária : Dulce Arena Avancini
Segundo Secretário: Paulo Roberto Taglianetti

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros,  propostas de caráter 
cívico, votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente  –  Submeteu  ao  plenário  e  foram  acolhidas  as  seguintes 
proposições:  1)  voto  de  pesar  de  iniciativa  da  Mesa do Conselho,  pelo 
falecimento  da  Sra.  Floriza  Madeira,  mãe  da  Sra.  Eliana  e  sogra  do 
Conselheiro  Pedro  Guilherme  de  Vergueiro  Lobo;  2)  voto  de  pesar  de 
iniciativa do Conselheiro Benedito Dias Ramos Neto, pelo falecimento da 
Sra. Zalfa Marquez da Fonseca, esposa do Associado Waldemar Fonseca; 
3) voto de pesar de autoria do Conselheiro José Manssur, pelo falecimento 
do  Associado  Ubirajara  Keutenedjian;  4)  voto  de  louvor  de  iniciativa  da 
Conselheira Maria Luiza Maldonado Hoop, à tenista Mariângela Feliciano, 
que se tornou 1ª Classe aos 51 anos de idade.

Primeira Secretária – Informou que a Federação Paulista de Judô oficiou 
comunicando que o Conselheiro Edgard Ozon foi graduado para o 8º DAN 
em  cerimônia  oficial  realizada  no  Centro  de  Aperfeiçoamento  Técnico 
daquela Entidade em 24 de março deste ano.

Presidente – Diante da informação, propôs voto de congratulações com o 
Conselheiro Edgard Ozon, tendo o plenário aprovado.
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Apparecido  Teixeira  –  Discorrendo  sobre  o  evento  organizado  pelo 
Departamento  de  Assistência  Social,  DAS,  propôs  voto  de  louvor  aos 
funcionários do Clube, cujo Dia neste ano comemorou-se em 18 de março. 
Elogiando a atuação da Presidente do DAS Irene Sinkus Calil, propôs fosse 
consignado  voto  de  louvor  em sua  homenagem,  extensivo  à  Assistente 
Social Maria Eulália Borges e às Associadas que colaboram com aquele 
Departamento dando assistência aos funcionários e a seus familiares.

Luiz Eduardo Fernandes –  Elogiou o andamento do Ginásio de Fitness, 
que vem mantendo um bom índice de aceitação e qualidade, o que atribuiu 
ao Vice-Presidente da Diretoria Antonio Moreno Neto, que vem atendendo 
aos pedidos dos freqüentadores quanto à melhoria e adequação da seção, 
bem como ao Diretor Adjunto de Futness Jalil Habib Saad, que se dedica 
diuturnamente em benefício da comunidade pinheirense.

Joaquim Dias Tatit -  Lembrou que na reunião plenária de 31/08/1998 o 
Conselho autorizou a Diretoria a utilizar recursos do Fundo Especial para 
executar do Projeto Nova Rede de Distribuição de Água, e que naquela 
oportunidade,  ele,  orador,  manifestou-se  comentando  e  enaltecendo  o 
projeto elaborado pelo Engenheiro Flávio Tonelli Pimenta e prevendo que 
aquela seria, certamente, a grande obra do centenário do Clube. Reportou-
se a matéria publicada na revista Engenharia, periódico oficial do Instituto 
de Engenharia  de São Paulo,  que seleciona criteriosamente os  projetos 
nela inseridos, referente ao projeto do Anel Hidráulico do ECP, explicando a 
concepção  da  solução  adotada  e  premissas  do  projeto,  o  sistema  de 
abastecimento,  avaliação  da  vazão  de  derivação  para  cada  edificação, 
detalhes construtivos, volume de serviços e benefícios produzidos. Disse 
que  a  partir  dessa  publicação  dezenas  de  milhares  de  profissionais  de 
engenharia  conhecerão  o  que  o  Clube  realizou  nesse  setor,  talvez  até 
servindo de modelo para outros clubes congêneres. Solicitou à Presidência 
que distribuísse a reportagem aos Conselheiros, desde logo esclarecendo a 
mesma não constitui matéria paga, não configura material de propaganda, 
nem cita nomes de diretores do Clube. Propôs fosse consignado voto de 
louvor à Direção da revista Engenharia, pela maneira com que focalizou e 
elogiou  a  obra  de  tão  grande  alcance  para  a  sociedade  pinheirense. 
Parabenizou especialmente os Conselheiros,  por terem aprovado a obra 
por  unanimidade  de  votos  –  embora  esse  detalhe  não  tenha  sido,  por 
omissão comprovada nas notas  taquigráficas,  registrado na ata  daquela 
reunião – bem como porque, em última análise, foram co-autores dessa 
magistral obra, que jorra por todos os lados para quem quiser enxergar, o 
pioneirismo do centenário Clube Pinheiros. Proposta aprovada.
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Carlos Cavalcanti de Araújo – Relatou alguns fatos do Futebol Maior, no 
seu  entender  a  base  do  Futebol  Menor.  Comentou  que  entre  abril  e 
outubro/novembro é realizado um campeonato. Que no período de 8 a 10 
de março o decano do futebol, Conselheiro Vicente Tena Garcia, o Diretor 
Adjunto  de  Aldo  Malagoli  e  o  Assessor  Willian,  reuniram  4  times  para 
participar  de  um campeonato  em Serra  Negra,  às  expensas  deles  com 
famílias,  e  realizaram  um  belíssimo  torneio,  dentro  de  um  espírito  de 
companheirismo,  esportividade,  congraçamento,  companheirismo  e 
solidariedade. Propôs votos de louvor para os organizadores e para os mais 
de  70  Atletas  e  acompanhantes  que  participaram  da  competição, 
informando que já estava sendo organizada uma viagem para novo torneio, 
que  passou  a  ser  mensal,  agora  talvez  para  Barra  do  Una.  Proposta 
aprovada.

Wilma de Almeida Gonçalves -  Propôs voto de louvor ao Esporte Clube 
Pinheiros  por  ser  um  formador  de  Campeões  Sul-americanos, 
engrandecendo  a  Equipes  Brasileira  de  Natação,  Saltos  Ornamentais  e 
Pólo Aquático. A par de propôs votos de louvor,  destacou a atuação de 
Cassius  Ricardo  Duran,  dos  Saltos  Ornamentais,  ganhou  de  outros 
olímpicos  da  Colômbia,  da  Venezuela,  deu  um  show  na  prova  10m 
plataforma - prova nobre do campeonato – para um público de 4 a 5000 
pessoas  diariamente,  e  também  foi  Medalha  de  Ouro  na  prova  de 
sincronizado; de Evelin Wintler, Medalha de Bronze na prova 1m trampolim 
e, juntamente com Fabiana Hashimoto, foi  Medalha de Bronze na prova 
sincronizado; na Natação, Gustavo Borges, também olímpico, Campeão e 
recordista de campeonato do 200m livre,  Vice-Campeão dos 100m livre, 
estava prestes a embarcar para o mundial, foi Campeão dos revezamentos 
4x100m livre, 4x200m livre e 4x100m 4 estilos; Flávia de la Rolle, Campeã 
e  recordista  de  Campeonato  também,  dos  50m  livre,  Campeã  Sul-
americana  dos  revezamentos  4x100m  e  4x50m  livre;  Tatiana  Lemos, 
Campeã Sul-americana dos 100m livre e dos 4x100 e 4x200m livre; Fábio 
Mauro Silva, Vice-Campeão Sul-americano dos 200m, e o Técnico Alberto 
Pinto da Silva, que treina Gustavo Borges e todos esses Atletas. Também 
propôs  voto  de  louvor  ao  Presidente  da  Confederação  Brasileira  de 
Desportos Aquáticos Coaracy Nunes Filho, que em parceria com o Governo 
do Pará deu ao Campeonato Sul-americano uma conotação de campeonato 
mundial. Votos aprovados.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Propôs fosse inserido em ata de voto 
de  louvor  ao  Jornalista  Salomão  Schvartzman,  Associado  sempre 
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interessado nos assuntos do Clube e do Conselho,  pela  sua estréia  no 
Programa Raio X, da Rede Bandeirantes de Televisão. Voto aprovado.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri  –  A  respeito  do  36º  Campeonato  Sul-
americano Absoluto de Esportes Aquáticos, realizado em Belém do Pará, 
disse que o Atleta Cassius Duran, dos Saltos Ornamentais, conseguiu 593 
pontos na prova Plataforma,  garantindo o Bi-campeonato da modalidade 
para o Brasil; além disso, receberá um prêmio que é concedido a ex-atletas 
ilustres do País - como João Avelange e Maria Lenke - bem como a Ordem 
dos  Cavaleiros  Sul-americanos.  Destacou  conquista  dos  esgrimistas 
Marcos de Faria Cardoso (Campeão – Florete Masculino),  Rodrigo José 
Marcondes  Pedrosa  Oliveira,  Roberto  Lazzarini  (Campeão  da  Espada 
masculina),  Yuzo Koga,  Fernando Augusto Dias Scavasin,  Elton Shimbo 
Carmona, Maurício Lúcio, Taís de Morais Rochel, Livia Maximiano Lanzoni, 
Carolina  Xavier  Silveira  Moreira  (Campeã -  Espada  Feminina),  Carolina 
Oliveira Preto Amaral Santos, Paula Lazzarini, Camila Rodrigues Freitas M. 
Barbosa  e Priscila Vallinoto,  Campeões do Torneio Nacional Cidade de 
Porto  Alegre,  realizado  de  14  a  17  de  março.  Registrou,  ainda,  que 
aconteceu  há duas  semanas  o  torneio  Banana  Bowl,  tradicionalmente 
realizado  no  Clube,  que  neste  ano  contou  com  a  participação  de  256 
atletas, entre eles o primeiro no ranking da ITF, 18 anos, Masculino: Brian 
Dabu,  um argentino,  e  a  segunda  no  Feminino:  Barbola  Stricola,  tendo 
vencido na final Masculina Marcos Bragdat, do Chipre, e na final Feminina 
Mirian Casanova, da Suíça, que ficaram maravilhados com a estrutura e a 
beleza do Clube. Votos aprovados.

Francisco Carlos Collet e Silva – Propôs voto de louvor ao novo Ministro 
de  Esporte  e  Turismo,  Dr.  Caio  Luiz  Cibella  de  Carvalho,  também 
pinheirense. Voto aprovado.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.
Luiz Eduardo Fernandes – Propôs que seja reservado espaço na Revista 
Pinheiros  para  a  divulgação  das  atividades  do  Conselho  Fiscal. 
Justificando,  disse  que  sendo  o  Conselho  Deliberativo,  a  Diretoria  e  o 
Conselho Fiscal  órgãos independentes,  com essa providência  estar-se-á 
caminhando  para  a  transparência  e  eficiência  na  informação  do  corpo 
associativo. Aprovado o encaminhamento da proposta à Diretoria.

Edgard  Ozon  –  Propôs  que  sejam  publicados  na  Revista  Pinheiros,  o 
balancete resumido, junto com o relatório A.V.O, que é o acompanhamento 
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da  variação  orçamentária,  porque  recebendo  essa  informação  o  sócio 
poderá  estudar  como  é  empregado  o  dinheiro  e  como  a  Diretoria  está 
gerindo as finanças do Clube. Aprovado o encaminhamento da proposta à 
Diretoria.

Tarcísio de Barros Bandeira – Parabenizou o Departamento Médico do 
Clube, pelo atendimento que recebeu recentemente na quadra, solicitando 
que fosse designado alguém para ouvir suas sugestões depois de ter sido 
diretamente  beneficiado  por  esse  serviço.  Com  base  em  dispositivos 
estatutários,  solicitou  ao  Sr.  Presidente  do  Conselho  que  adequasse  o 
sistema de votação, limitando (em 10, como sugestão) o número de votos 
por  cédula  nas  eleições  de  maio  próximo,  pois  a  manutenção  do  atual 
sistema na prática priva parte dos sócios do direito de votar e ser votado 
por vários fatores, a saber: a possibilidade de conhecer bem os candidatos; 
a  relação  entre  número  de  votantes  e  o  de  sócios;  o  respeito  aos 
candidatos  independentes,  etc.  Colocou-se  à  disposição  para 
esclarecimentos. Aprovado o encaminhamento da proposta à Presidência 
do Conselho, para posterior deliberação

Item 2 - Apreciação da ata da 483ª reunião extraordinária, realizada 
no dia 25 de fevereiro de 2002.

Presidente  – Não  havendo  manifestação  em  contrário,  declarou  a  ata 
aprovada conforme apresentada.

Item 3 - Apreciação do processo CD-19/2001,  referente  à proposta 
da Diretoria  de  concessão  de  ingresso  do atleta  Rodrigo 
Narezzi  Napoli,  da  seção  de  Handebol,  como  sócio 
Contribuinte,  na  classe  Individual,  independentemente  da 
aquisição de título

Presidente  –  Não  havendo  oradores  inscritos,  submeteu  a  matéria  à 
votação.

Deliberação:
Submetida  a  proposta  à  votação  pelo  Sr.  Presidente,  o  plenário,  por 
unanimidade  de  votos,  resolveu  conceder  o  ingresso  do  Atleta  Rodrigo 
Narezzi Napoli, da seção de Handebol, como sócio Contribuinte, na classe 
Individual, independentemente da aquisição de título social.

Item 4 - Várias.
Luiz Eduardo Fernandes – Fazendo referência ao parecer da Comissão 
de  Saúde  e  Higiene  a  respeito  dos  convênios  médico  e  odontológico 
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mantidos pelo Clube, informou ter recebido resposta da Diretoria, no sentido 
de que esta agiria segundo os seus interesses e de acordo com o que rege 
o Estatuto, contudo sem contra-argumentar qualquer das restrições feitas 
com relação aos serviços prestados e sem dizer se pretende, ou não, abrir 
licitações conforme havia sido recomendado pela Comissão. Disse que a 
despeito de ter-se ouvido na tribuna que não havia propostas de caráter 
administrativo sendo discutidas no Conselho, no seu entender a resposta 
lacônica da Diretoria alijava a discussão da matéria. Observou que também 
não  tem visto  propostas  da  Diretoria  dessa  ordem,  encaminhadas  para 
discussão.  Ponderou  sobre  a  dificuldade  que  um  Conselheiro  tem  em 
conseguir  assinaturas  para  trazer  matérias  para  discussão,  bem  como 
sobre o tempo que a Comissão leva para elaborar um parecer. Entendeu 
que  a  resposta  lacônica  e  singela,  não  valoriza  o  trabalho  desses 
pinheirenses, cujo único intuito é a melhoria do Clube. Que se mantenham 
as atuais empresas que hoje detêm os serviços, mas que estas aumentem 
a  cobertura  dos  seus  contratos,  para  que  o  Clube  não  saia  perdendo. 
Lembrou que no evento "Fique por Dentro" o Sr. Presidente da Diretoria 
havia dito que o Pinheiros não tinha R$40.000,00 para alugar geradores, 
justificando em parte o fechamento do Clube às segundas feiras. Solicitou 
que o Diretor de Serviços Sociais Waldir Lachowski ocupasse a tribuna e 
argumentasse o parecer da Comissão de Saúde e Higiene.

Antonio  de Alcântara  Machado Rudge – Pronunciou-se  a  respeito  da 
comunicação do Conselho Fiscal sobre a existência, no recinto do Clube, 
da firma Coco Press, vendendo coco e água de coco sem estar respaldada 
por  qualquer  contrato,  prática  que a  Diretoria  permitiu  sem atender  aos 
mínimos requisitos  do  seu Regimento  Interno,  conforme por  ela  mesma 
confirmado quando esclareceu que referida empresa prestou um serviço 
experimental  nas  dependências  do  Clube  e  que,  tendo  o  produto  sido 
aprovado, havia solicitado aos interessados os documentos exigidos para a 
celebração do respectivo contrato. Referiu-se às observações do Conselho 
Fiscal,  que sequer foram esclarecidas pela Diretoria,  que se restringiu a 
informar, posteriormente, que se encontrava regularizada a prestação de 
serviços referente à venda de água de coco nas dependências do Clube. 
Também  se  reportou  à  análise  do  contrato  feita  pelo  Conselho  Fiscal, 
detalhando  os  aspectos  por  este  questionados,  concluindo  que  estava 
sendo  aberto  um  precedente  grave,  pois  qualquer  filho  de  qualquer 
Conselheiro  ou  Associado,  ou  parente,  poderia  reivindicar  o  mesmo 
privilégio, sem que a Diretoria tivesse argumento para negar. Ponderou que 
mesmo  que  se  tratasse  da  prestação  de  um  serviço  de  utilidade  ao 
Associado,  teria  que  haver  alguma  vantagem  para  o  Clube,  o  que  lhe 
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parecia não ocorrer no caso, pois essa empresa vende o coco a R$2,50, 
quando se vê na rua a R$1,00,  R$1,50.  Portanto,  não há vantagem de 
preço para o Clube e não há nenhuma retribuição. Foi feito o contrato e 
todo contrato tem direitos e obrigações, só que os direitos estão do lado do 
concessionário e as obrigações do lado do Clube. Com base no Art. 76, XIII 
do  Estatuto,  solicitou  que  a  Diretoria  envie  o  contrato  para  análise  do 
Conselho Deliberativo, aproveitando para informar que tentou conhecer o 
contrato, mas não teve sucesso. Finalmente, reclamou não estava sendo 
atendido  o  que  tinha  sido  unanimemente  aprovado  ainda  este  ano,  no 
sentido de que a Diretoria envie, mensalmente, ao Conselho Deliberativo, 
além de disponibilizar na Revista Pinheiros e na Internet,  a  relação dos 
contratos efetivados para ciência dos Associados, providência que solicitou 
à Presidência do Conselho fosse cumprida, bem como que o contrato em 
questão  fosse  encaminhado  para  exame  e  discussão  sobre  as  suas 
vantagens e desvantagens para o Clube.

Ruy  Sérgio  de  Azevedo  Sodré  –  Reportou-se  a  um  espetáculo  com 
músicos,  cantores  interpretando  músicas  das  Américas,  dançarinos  e 
sapateadores, realizado no Clube há duas semanas, que atrasou e ficou em 
parte prejudicado devido às chuvas e à falta de energia elétrica em São 
Paulo. Disse que no dia seguinte ao evento veio ao Clube e constatou que 
o gerador existente atende somente ao Tênis e ao Futebol, não vendo uma 
explicação razoável para isso e entendendo que deve haver uma eqüidade 
no  atendimento  a  todos  os  setores,  eventualmente  comprando-se  ou 
alugando-se mais geradores para que não haja prejuízo para o sócio, como 
aconteceu  naquele  dia.  Outro  assunto  que  tratou  foi  com  relação  aos 
serviços de manutenção. Disse que na piscina, construída em 1934, havia 
uma  corrente,  pesada  para  apoio,  articulada,  talvez  importada  da 
Alemanha, que foi retirada e substituída por outra de anéis plásticos, muito 
leve, tendo sido colocado dentro dos seus elos um cabo de aço,  o que 
também  não  está  funcionando.  Reclamou  sobre  a  troca  de  azulejos 
trincados na parte rasa da piscina, que originalmente eram brancos e foram 
substituídos por amarelos, que não têm nada a ver, perguntando se o Clube 
não poderia  comprar  e  manter  em estoque caixas  de  azulejos  brancos. 
Finalmente,  que se disse preocupado com o serviço de manutenção do 
Clube, que nunca foi assim, esperando que melhore e que se conserte o 
que foi feito errado.

Djalma Funaro – Manifestou estranheza com relação à votação havida na 
última reunião, por entender que numa época em que abrimos os jornais e 
vemos  que  em  todos  os  setores  se  tenta  acabar  com  o  nepotismo,  a 
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Diretoria é quem deveria ter levantado essa bandeira e perdeu uma grande 
oportunidade de fazer isso.  Que, frente a outras coisas, como os cafés da 
manhã que vêm sendo servidos, só poderia concluir que a Diretoria estava 
usando intensamente esses favores como moeda de troca, o que achava 
lamentável.

Olympio  da  Silva  Caseiro  – Comentando  sobre  as  reclamações  e 
indagações  que  recebeu  de  associados  a  respeito  sobre  a  venda  de 
convites para as festas do Clube. Disse estranhar que o sócio chegue cedo 
e não haja mais convites, perguntando se as reservas são pagas na hora, 
como deveriam ser. Pediu providências da Diretoria, no sentido de que o 
associado  que  for  buscar  convites  que  os  pague  na  hora  e  se  quiser 
reservar para seus convidados, não Associados, que isso seja feito e que 
esses aguardem a sobra de convites.

Anamaria Andrade Damasceno –  A par de parabenizar a Diretoria pela 
sua realização, elogiou o evento Noite Árabe, solicitando um relatório do 
que se arrecadou e do que se gastou com esta festa. Pediu informações 
sobre o critério utilizado para a emissão dos convites para um almoço que 
foi  oferecido  no  início  do  mês  em  homenagem  às  mulheres  paulistas 
pinheirenses.

Francisco Carlos Collet e Silva – Sugeriu à Diretoria que em face da nova 
legislação  do  IPTU  verifique  da  conveniência  e  oportunidade  de  tomar 
alguma atitude específica, no sentido de instar para que haja uma efetiva 
economia  aos  cofres  pinheirenses.  E,  também conciliar,  eventualmente, 
essa atitude com providências que têm sido feitas, ou aparentemente estão 
sendo  feitas,  face  ao  passado,  a  discussão  que  o  Pinheiros  trava 
administrativamente acerca do débito ou não de exercícios passados de 
IPTU.  Também  abordou  o  sistema  de  votação  nas  eleições  para  o 
Conselho Deliberativo, mencionando proposta que subscreveu com outros 
Conselheiros,  de  convocação  de  Assembléia  para  deliberar  sobre  a 
limitação do número de votos por cédula. Observou que estudou a matéria 
e  numa primeira  análise  não lhe fazia  sentido,  em eleições majoritárias 
simples, haver a possibilidade do associado sufragar mais nomes do que 
vagas, entendendo que de um modo geral o sistema de eleição do Clube 
merece aperfeiçoamento, porque da maneira como isso tem ocorrido vem 
causando muito problema quanto à representatividade. Exemplificando, se 
um Associado sufraga um nome de um Conselheiro na cédula, ao passo 
que outro sufraga 90, 100, o voto daquele Associado vale uma centésima 
parte daquele que sufragou 100. Esclarecendo não ter qualquer interesse 
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pessoal,  lembrou que nas eleições passadas existiu a oposição, embora 
derrotada nas eleições, obteve um índice perto de 38, 40% dos votos. Ao 
passo que não elegeu nenhum Conselheiro. Sobre a questão do limite de 
votos,  disse  que  o  Código  Eleitoral,  que  se  aplica  subsidiariamente  ao 
Estatuto e ao Regimento das Eleições, é muito claro quando diz que em 
eleições majoritárias simples, o voto dado a dois ou mais candidatos para a 
mesma  vaga,  é  um  voto  nulo.  Quer  dizer,  a  aplicação  imediata  da  lei 
conduz ao entendimento de que, havendo 62 duas vagas para a categoria 
B e 9 vagas para a categoria A, o Associado poderia votar até esse limite, 
senão estaria votando de uma maneira nula. Ressaltou que esse assunto é 
relevante e mereceria um enfrentamento e que recentemente colaborou na 
redação de requerimento dos Conselheiros Luiz Eduardo do Amaral Cardia 
e  Pedro  Antonio  Lousan  Badra  que  aguarda  o  pronunciamento  da 
Comissão Jurídica e a decisão do Presidente do Conselho. Explicou que 
requerimento foi feito em tempo oportuno e de uma forma administrativa 
para que haja uma solução pinheirense e não uma solução fora do Clube, 
mas  que  ele  seja  entendido  não  com  algum  interesse  político  ou 
politiqueiro, ou partidário, porque não faz sentido, pelas regras do Estatuto, 
falarmos  em  chapas  ou  chapões,  ou  partidos.  No  Pinheiros  vige  as 
candidaturas individuais e isso deve ser observado, porque senão se atinge 
até a "mens legis" que inspira o Estatuto. Finalmente, disse que, embora a 
decisão caiba à Presidência do Conselho, entendia importante que todos os 
Conselheiros, candidatos, ou não, deveriam refletir sobre o tema.

Presidente –  Informou quantos Conselheiros haviam assinado a lista de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 21h40.

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  485ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 29 de abril de 2002, com as retificações 
já dela constantes.

DULCE ARENA AVANCINI SERGIO LAZZARINI
Primeira Secretária Presidente
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