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ATA DA 585ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2010. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e seis de julho do ano dois mil e dez, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e cinco 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur 
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino 
Primeiro Secretário: Apparecido Teixeira 
Segundo Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião, desde logo determinando a execução do 
Hino do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso Associado Francisco 
Roberto Pignatari). 

 
 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 
 
 
4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Associados: Grupo B 
- Chapa Pinheiros Sempre: Caio Eduardo Nucci; Chapa Pinheiros de Todos Nós: 
Mário Montenegro Gasparini; e, Chapa Fala Pinheiros – MCI: Carlos Roberto Mira 
Santos. Não compareceu para tomar posse a Sra. Telma Magalhães Buckup, da 
Chapa Pra Frente Pinheiros. 
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Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas 
de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Submeteu ao Conselho, tendo sido aprovadas, as seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho, pelo falecimento 
da Sra. Yolanda Calle Pereira, mãe do Conselheiro Ademir Pereira, Diretor Adjunto 
de Suprimentos, tendo subscrito a proposta o Conselheiro José Roberto Coutinho 
de Arruda; 2) de autoria da Conselheira Cintia Turella di Stasi, pelo falecimento da 
associada Luci Chagas Oliveira Moraes, proposição que a Mesa do Conselho 
subscreveu; votos de louvor: 1) formulada pela Comissão de Esportes, a destaques 
esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, Esgrima, Natação e Polo Aquático, 
conforme relações disponibilizadas no site do Conselho; 2) de iniciativa do 
Conselheiro Luis Alberto Figueiredo de Sousa, a cada um dos 34 associados que 
representaram o Clube na Meia Maratona e Maratona Internacional (Rio de 
Janeiro/RJ – 18/07/2010), cuja relação anexou à proposição; voto de congratulações 
proposto pela Mesa do Conselho, ao Conselheiro Efetivo Alberto Fasanaro, pela 
recente assunção do cargo de Vice-Presidente das Regionais do Sindicato dos 
Clubes do Estado de São Paulo - Sindi-Clube. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para consulta na 
Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal (antigo A.V.O.), 
referente ao mês de maio/2010. 
 
Sérgio Vergueiro – Discorreu prolongadamente sobre a trajetória esportiva do 
saudoso Atleta Benemérito João Gonçalves Filho, tendo o Plenário, ao final, a seu 
pedido, o acompanhado na sua saudação, num último rei ao Sensei João: Key, ôô 
Sensei João Gonçalves, Sama. Rei. 
 
Presidente – Sensibilizado, informou ao orador que encaminharia a transcrição da 
homenagem à Família de João Gonçalves Filho. Dando sequência à reunião, 
informou sobre a Missa de Sétimo Dia de Falecimento da Sra. Yolanda Calle Pereira. 
 
Silvia Schuster – Propôs voto de louvor à Seção de Bocha, pela conquista dos 
títulos de Campeão Paulista Estadual - 1ª Divisão Especial A, A1, e de Bicampeão - 
1ª Divisão A2, categoria Masculino, e Vice-Campeão Brasileiro, no Feminino. Voto 
aprovado. 
 
Aldegonda Matarazzo – Propôs fosse consignado voto de louvor à atleta Stella 
Soares, que naquela noite estava representando São Paulo no Campeonato 
Brasileiro de Boxe Feminino - categoria 51kg (Aracaju/SE). 
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5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Reivindicou melhor sinalização e aumento do 
número de câmeras de vídeo no Estacionamento. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Ivanilce Simão Cappellano – Solicitou o seguinte: 1) abertura de horários livres na 
Seção de Hidroginástica, distintos dos horários das aulas, para utilização pelos 
associados que não praticam essa atividade e têm que caminhar na piscina 
aquecida por recomendação médica ou por outro tipo de necessidade; 2) cuidados 
com a limpeza da piscina infantil; 3) revisão dos preços praticados no Salão de 
Beleza; e, 4) seja verificada a questão do aumento dos bares e restaurantes. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pediu que nos fins de semana, a partir das 
11h00, o uso das piscinas seja priorizado para os associados, que acabam sendo 
prejudicados em razão dos treinos/competições de Natação ou Polo Aquático. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luis Alberto Figueiredo de Sousa – Pleiteou à Diretoria: a emissão de uma 
declaração anual de quitação, desobrigando o associado de manter um arquivo 
extenso de comprovantes e aumentando o seu conforto na gestão do 
relacionamento com o Clube; para evitar desperdício de calor durante a noite e 
economizar energia, pediu que a Diretoria voltasse a colocar a capa de proteção na 
piscina descoberta; e que a água quente que está vertendo da piscina grande seja 
redirecionada para a piscina de Polo. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 584ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

28 de junho de 2010. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, conforme 
apresentada. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-15/2009, referente à proposta da 

Diretoria de concessão do título de Atleta Benemérito a Flávia 
Renata Delaroli Cazziolato, da Seção de Natação. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
André Perego Fiore – Falou em homenagem à atleta, discorrendo sobre a boa 
conduta, capacidade técnica e firmeza de caráter de Flávia Delaroli. Tendo 
constatado a presença da atleta na plateia, pediu que o Plenário a saudasse com 
uma salva de palmas, o que ocorreu na sequência. 
 
Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – Intercedeu, dando o seu testemunho do 
apreço de Flávia Delaroli pelo Pinheiros. 
 
Presidente – Não havendo outros oradores inscritos, deu por encerrada a 
discussão. Dirigindo-se, elogiosamente, à nadadora Flávia, colocou a matéria em 
votação. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Conselho decidiu aprovar a proposta da Diretoria, 
concedendo o título de Atleta Benemérito a Flávia Renata Delaroli Cazziolato, da 
seção de Natação. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2005, referente à primeira discussão 

e votação de proposta formulada pela Mesa do Conselho 
Deliberativo, endossando integralmente projeto elaborado por 
Comissão Especial para tanto constituída, de alterações no 
Regulamento Geral com o objetivo de regular a questão 
concernente à inclusão de associados na categoria Veteranos. 

Presidente – Fez uma síntese do processado e abriu a discussão. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine (pela ordem) – Pediu que a Presidência confirmasse 
se a proposta pretendia desobrigar a alienação do título a ascendente, descendente 
ou cônjuge de associado de qualquer classe social, como vigora atualmente. 
Observou que decisão recente deixou patente o objetivo do Conselho de manter 
unida a família Pinheirense, parecendo-lhe mais sensato, então, manter inalterada 
essa obrigatoriedade. 
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Presidente – Respondeu que nesta fase da instrução do processo não havia mais 
possibilidade de o Conselheiro apresentar emenda. Entretanto, tinha analisado este 
aspecto previamente e resolvido que, se depois da discussão houvesse consenso 
em manter a parte final do atual inciso V, do Art. 6º, do Regulamento Geral, 
valendo-se do disposto no Precedente nº 01/95, de 15/09/1995 - que permite que 
à Presidência, isoladamente ou em nome da Mesa, apresentar propostas ao 
Plenário - formularia proposição para estabelecer a obrigatoriedade de alienação 
do título social a ascendente, descendente ou cônjuge de associado de qualquer 
classe social. 
 
Sérgio Vergueiro – Discordou do entendimento de que a cada associado que se 
torna Veterano e transfere seu título para um novo associado, registra-se o 
aumento do quadro social, e, em contrapartida, o quadro de contribuintes 
permanece o mesmo, ou reduz.  Quanto ao argumento de que, no caso de título 
Familiar, saem dois contribuintes e adentra apenas um, ora, esta diferença de 
maneira alguma é significativa num Orçamento de Custeio de R$ 100.000.000,00. E 
é preciso deixar bem claro o respeito pelo direito legitimamente adquirido pela 
contribuição pessoal, não apenas monetária, mas física e ética à construção do 
Clube. Finalizando, enfatizou que o Custeio é responsabilidade de todos os 
Conselheiros, quando aprovam o Orçamento anual, e se a ideia é reduzir o 
Orçamento de Custeio, devemos conter custos, e não atribuir isso ao Veterano. 
 
Presidente – Ressaltou que em momento algum o Conselho, ou a Mesa, permitirá 
que se atribua ao Veterano a responsabilidade, porque se o Clube tem um presente 
bonito e um futuro promissor, haverá de reverenciar e sempre ao seu passado 
honrado, que se expressa e se representa pelos Veteranos. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Manifestou-se favorável à proposta. Ponderou 
que os Veteranos contribuíram e contribuem muito com o Clube, tanto 
pessoalmente quanto financeiramente. Então, essa condição não lhes foi um favor 
concedido; eles a adquiriram respeitando todos os regramentos internos do Clube 
e contribuindo financeiramente com o Clube durante esses anos todos. Com a 
presente proposta, a grande maioria do corpo associativo ingressou anteriormente 
a 2007 - quando se extinguiu o instituto da veteranice para novos associados – 
demorará um pouco mais para se transferir para Veterano. Quanto à questão 
financeira, o Clube vive da contribuição social; a atual e futuras Diretorias deverão 
estudar o aumento das fontes alternativas de receita, além de contar com os 
recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e os patrocínios, que são importantes. 
Também entendeu interessante a emenda do Conselheiro Roberto Cappellano, 
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aplicando o mesmo índice (1,20%) tanto ao tempo de contribuição quanto à idade, 
porque, em tese, haveria uma distorção. 
 
Roberto Cappellano – Referiu que a expectativa de vida aumentou. Contudo, a 
Comissão adotou 10 anos de acréscimo na expectativa de vida e 10 anos na 
contribuição; 16% de acréscimo na idade e 33% de acréscimo na contribuição. 
Explicou que sua emenda aplicava o mesmo índice – 20% - tanto na idade quanto 
no tempo de contribuição social faltante, dentro do critério vigente, isto é, sendo a 
idade mínima o dobro do tempo de contribuição exigido. Com relação à proposta 
principal, aumentava a idade de 70 para 72 anos e diminuía o tempo de 
contribuição, de 40 para 36. O percentual de 20% também facilitaria no 
arredondamento e evitaria a diferenciação na expectativa do direito, que será a 
mesma para todos, não privilegiaria uma ou outra categoria; o beneficiado seria o 
Clube. Citou exemplos. Sugeriu que seja feito um levantamento, depois dessa 
alteração regulamentar, para apurar a receita do Clube com o aumento de 
contribuições sociais por um determinado número de anos - que é o período entre 
60 mais o plus, que o título que será alienado para o associado tornar-se Veterano. 
Então, considerando essa receita, mais a resultante da recente emissão de títulos 
autorizada pelo Conselho, as próximas gestões poderão estudar alternativas de 
receita e redução de custos. Finalizando, tornou a esclarecer que sua emenda visava 
a equilibrar o saldo sobre a expectativa de vida, adequando para 20%, que seriam 
72 anos de idade e 36 anos de contribuição. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – Entendeu que faltou um estudo atuarial mais 
complexo, feito por profissionais da área, com gráficos indicativos do impacto 
financeiro e da população no Clube com o passar dos tempos. Discorreu sobre a 
evolução do tema, desde a criação da categoria Veteranos até a sua extinção para 
os associados admitidos a partir de 2007. Hoje existem três grupos: os Veteranos 
que possuem o direito adquirido, os que adquiriram o título após 2007 e não 
entrarão nesta categoria, e a categoria dos pré-Veteranos, que têm a chamada 
expectativa de direito. Discute-se se existe e existirá desequilíbrio financeiro de 
população se não for alterada a condição de pré-Veterano. Recomendou a 
aprovação da proposta, para o bem do Clube, e que se continue trabalhando para o 
seu aperfeiçoamento. Disse que concordava com a aplicação do coeficiente 
proposta pela Comissão, mas propôs que ao ser transferido para a categoria 
Veteranos o associado passasse a contribuir com a mensalidade equivalente à 
categoria Infantil, hoje em torno de R$ 90,00, até idade de 70 anos. A partir de 
então, ficaria isento de contribuição. Justificando, lembrou que a renda do 
associado com idade avançada tende a diminui, e o valor que propunha não 
impactaria em suas finanças, mas contribuiria com o Clube por mais um tempo. 
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Presidente – Pediu aos oradores que fossem breves em seus pronunciamentos, 
pois fora comunicado pela Secretaria que a Eletropaulo interromperia o 
fornecimento de energia elétrica, por motivos operacionais, entre meia-noite e 
02h00 da madrugada. Então, a Mesa seria rígida na observância do horário, para 
permitir a votação da matéria nesta oportunidade. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Explicou que retirou as emendas que havia 
formulado, pois não conseguiu deixar clara sua intenção de atribuir a cobrança de 
mensalidade exclusivamente àqueles que tivessem expectativa de direito à 
condição de Veterano. Em segundo lugar, depois de analisar o estudo estatístico 
financeiro elaborado pela Diretoria, percebeu que era possível identificar, ano a 
ano, a quantidade de contribuintes que passariam a Veteranos, até o último, em 
2067. Assim, entendeu que a proposta tinha condições de equacionar o problema 
ao qual se destinava. Manifestou-se pela aprovação da proposta original, desde que 
observada a questão da alienação do título que havia colocado no início da 
discussão. 
 
Presidente – Informou que encerraria a discussão depois do próximo orador. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Elogiou o trabalho e a composição 
pluripartidária da Comissão Especial, recomendando que comissões dessa natureza 
cuidem de temas de relevância, para que essas soluções complexas sejam tomadas 
sempre em favor do associado e ninguém seja taxado de interesses pendentes. 
Propôs que a questão fosse analisada pelo seu aspecto mais amplo. Ponderou que 
quem compartilha a infraestrutura do Clube não é só o Veterano, mas o Militante, 
convidados, agendados, acompanhantes, por diversas razões. Há todo um cuidado 
em relação à contribuição, mas é necessário haver o mesmo zelo também em 
relação ao Custeio, que deve ser melhor examinado. Disse acreditar que o estudo 
da Comissão não abordou a amplitude de todos que estão compartilhando o uso. 
Solicitou que o Conselho, com seus poderes, faça a recomendação da criação de 
uma Comissão Permanente de Redução de Custos. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Defendeu a emenda do Conselheiro Antonio di 
Stasi, que pretendia computar o tempo de Clube anterior daqueles que tinham se 
desligado e retornaram ao quadro social, para fins de enquadramento na categoria 
Veteranos. Observou que a contribuição social paga pelo associado é que cobre o 
Orçamento do Custeio, fornecendo recursos para manutenção da infraestrutura dos 
equipamentos e melhorias do Clube em todas as diversas áreas. Ora, se o 
importante para o Clube é a contribuição por 30 anos, ou 40 anos, atingindo-se 
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este período de contribuição, não fará nenhuma diferença se houve uma 
interrupção temporária. 
 
Cândido Padin Neto – Disse que sua emenda procurava exclusivamente manter o 
equilíbrio financeiro. Explicou 65 anos de idade e 40 de contribuição, seria o teto 
máximo para se obter a veteranice, para minimizar esses efeitos: alguns que 
estivessem prestes a se tornar Veteranos pagariam apenas dois ou três meses; os 
que tivessem longe disso estariam sendo penalizados com mais de 10 anos de 
pagamento de mensalidade. Então, seria necessário evitar essa injustiça. A proposta 
pretende reduzir o impacto do número de contribuintes que começam a pagar 
mais pelos Veteranos, mas no decorrer do ano esse número aumenta e o de 
Veteranos diminui. Óbvio que existirá um momento uma defasagem, porque haverá 
alguns Veteranos a mais, mas temos que contar que aqueles que teriam direito à 
veteranice também poderão sair do Clube, vir a falecer. A tendência é uma linha 
decrescente; ao longo do tempo haverá um número maior de contribuintes e 
menor de Veteranos, até chegar a um determinado tempo em que essa categoria 
não mais existirá.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Parabenizou o Sr. Presidente pela exposição, 
demonstrando as alterações havida na categoria no decorrer do tempo, até decidir-
se pela extinção da categoria para os novos associados, em 2007. Disse que esse 
seria o momento adequado para se tomar essa decisão, no seu entender acertada, 
recomendando a aprovação da proposta, desde que mantendo a exigência da 
alienação do título a descendentes, ascendentes e cônjuges de associados. 
Lembrou que na última reunião o Conselho aprovou a emissão de títulos 
exatamente para manter a união familiar. Propôs a rejeição do §9º, que permite que 
o associado aliene o título ao atingir 30 anos de contribuição e 60 de idade, 
entendendo que essa venda deveria seguir como o „pedágio‟; é inteligente que se 
aprenda a vender títulos mais paulatinamente. Isso cria uma receita, durante algum 
tempo, que depois diminuirá, obrigatoriamente. E, no futuro, talvez seja necessário 
reajustar a mensalidade para compensar essa redução de receita. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – Nessa linha de raciocínio, perguntou como 
ficaria se a pessoa vendesse o título e depois de algum tempo deixasse de 
contribuir, pois, atualmente, se o associado não paga as mensalidades e perde o 
título. 
 
Presidente – Interveio, lembrando que o inadimplente, observado o processo legal, 
perde a condição de associado. 
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Alexandre Perrone Lomonaco – Propôs a rejeição do §9º e a aprovação do 
restante da proposta. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) – Cumprimentou o orador pela 
manifestação, entretanto, reportando-se à proposta de rejeição do §9°, que permite 
a alienação do título pelo associado que complete 60 anos de idade e 30 de 
contribuição, esclareceu que essa faculdade é o que existe atualmente, e impedir o 
seu exercício, somente iria ocasionar mais um ônus ao associado, além da extensão 
dos prazos para a obtenção da veteranice. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Reiterou que isso causaria desequilíbrio 
financeiro no futuro, portanto não concordava. O título não é patrimonial, então o 
associado não tem que ter expectativa de vendê-lo. Seria como retroceder ao 
tempo em que se pagava joia e passava a ser contribuinte sem título. Não se deve 
vender o título antecipadamente. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Concordando com o orador, observou que 
antecipação de receita é sempre perigosa, e que o §9º da proposta não 
possibilitava geração de receita, mas antecipação de receita. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Agradeceu. 
 
Presidente – Declarou encerrada a discussão e deu início à votação da matéria. 
 
Votação: 
No encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros Arlindo Virgílio 
Machado Moura, Alberto Caruso, José Roberto Coutinho de Arruda, Dulce Arena 
Avancini e Andreas de Souza Fein. 
 
Deliberação: 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu o seguinte: 
- aprovar pedidos de retirada de emendas apresentadas pelos Conselheiros 
Gesualdo Di Nieri, Clóvis Bergamo Filho e Rodolfo José Sanchez Serine; 
- rejeitar emendas formuladas pelos Conselheiros Antonio di Stasi, Cândido Padin 
Neto, Antonio Carlos Marini Teixeira e Roberto Cappellano; 
- aprovar proposta formulada pela Presidência, em nome da Mesa do Conselho, 
com fundamento no Precedente nº 01/95, de 15/09/1995, acrescentando às alíneas 
“b” e “c”, do inciso V, do artigo 6º do projeto de alteração, a parte final da redação 
do atual inciso V, do artigo 6º, do Regulamento Geral, para estabelecer que o título 
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social deverá ser alienado para ascendente, descendente ou cônjuge de associado 
de qualquer classe social; 
- aprovar, integralmente, a proposta apresentada pela Mesa do Conselho, 
  ficando assim redigidos, após a primeira discussão, os dispositivos objeto da 
presente alteração regulamentar: 
 
REGULAMENTO GERAL 
 
Art. 6º - ... 
V - Veteranos  
a) - Os associados já transferidos para esta categoria, que tenham contribuído 
durante (trinta) 30 anos sem interrupção e contavam com no mínimo sessenta anos 
de idade. 
b) - Os associados que a partir da vigência desta alteração já tenham contribuído 
durante trinta (30) anos sem interrupção, que tenham no mínimo sessenta (60) anos 
de idade, e que venham requerer sua transferência para esta categoria, e se 
possuidores de títulos sociais os alienem a ascendente, descendente ou cônjuge de 
associado de qualquer classe social; 
c) - Os associados, de qualquer classe, pertencentes ao quadro associativo anterior 
a aprovação da Resolução 20/2007 de 27 de agosto de 2007, que venham a 
contribuir durante trinta (30) anos sem interrupção, que tenham no mínimo 
sessenta (60) anos de idade, e que tenham cumprido os acréscimos previstos no 
disposto do Art. 158a, e se possuidores de títulos sociais os alienem a ascendente, 
descendente ou cônjuge de associado de qualquer classe social. 
... 
§9º - Os associados referidos na alínea “c” do inciso V deste art., se possuidores de 
título social, fica facultado aliená-lo logo que atendam ao requisito de trinta (30) 
anos sem interrupção de contribuição e de ter no mínimo sessenta (60) anos de 
idade, independente dos acréscimos previstos no disposto do Art.158a. 
 
Art. 15 - ... 
§6º - Os associados referidos na alínea "b" e “c” do inciso V do Art. 6º que venham 
a se transferir para a categoria de Veteranos estarão isentos do pagamento das 
anuidades. 
§7º - Os cônjuges ou os companheiros (as) dos associados pertencentes à classe 
familiar, que não atenderem aos requisitos de qualificação estabelecidos na alínea 
"b" e “c” do inciso V do Art. 6º, permanecerão como contribuintes com pagamento 
equivalente ao do associado individual, até que os requisitos de qualificação sejam 
atendidos. 
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Disposições Transitórias 
 
Art. 158.a - A partir da vigência deste dispositivo, fica estabelecido o critério de 
proporcionalidade a ser aplicado à idade e ao tempo de contribuição dos 
associados de que trata a alínea “c” do inciso V do Art. 6o, que somente poderão 
requerer a sua transferência para a categoria de Veteranos, com a utilização dos 
seguintes índices:  
a) 1,1667 (um virgula dezesseis e sessenta e sete) ao tempo que falta para o 
associado completar 60 (sessenta) anos de idade; 
b) 1,3333 (um vírgula trinta e três e trinta e três) ao tempo que falta para o 
associado completar 30 anos ininterruptos de contribuição.” 
 
Para integrar a Comissão Especial de Redação, foram designados os Conselheiros 
José Roberto Coutinho de Arruda, Renato Lazzarini e Synesio Alves de Lima. 
 
Item 4 - Várias. 

Não houve. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrada a reunião à 23h15. 
 

*** 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 586ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 30 de agosto de 2010, com as retificações já dela constantes. 
 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

Apparecido Teixeira 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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