
 
 
 

ATA DA 284ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 19h30m, em sua 1 
sede social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino 2 
Zini, e em segunda convocação às 20h, com a presença de 31 (trinta e um) 3 
Conselheiros, LUIZ CARLOS COSTA, ROGERIO BUENO DA SILVA, 4 
ELISIANE JULIATO M. COSTA, RENATO LUIZ, EDGARD 5 
GIAMPAOLI, PEDRO LUIZ POZZUTO, ADRIAN ROBERTO 6 
CHIMINAZZO, JOSE CARLOS SARTORI, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 7 
VALDIR GARCIA, JULIANA DE BRITO SARAIVA, PAULO R. 8 
GONZALES RANDO, CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, ANDRÉ 9 
LUIZ DA SILVA PINTO, TIAGO DOS SANTOS, CLAUDIO ROBERTO 10 
GRIGOLON, FERNANDO DA SILVEIRA, MARIO ACACIO DE 11 
FREITAS, NELSON VICENTINI, FILIPE JOSE BRECIANI, GUSTAVO 12 
H. TENARI MOYSES, UMBERTO SCATELLONI JR., CLAUDINEI 13 
PARANHOS, AMAURI ZANINI LUNA, WALDENILSON ROBERTO DE 14 
SOUSA, JOSELENE SILVA DE SOUSA, GERSON SOARES GOMES, 15 
HERIBERTO POZZUTO, JOSE CARLOS GOMES DA SILVA, CLAUDIR 16 
GONÇALVES DE SOUZA, KARINE BARBARINI DA COSTA, e 03 (três) 17 
convidados, a seguir OSVALDO SEROTINE, MOYSES A. MOYSES, 18 
DANIEL MOURA conforme assinaturas no Livro nº 06 "REGISTRO DE 19 
PRESENÇA", às folhas 05 (cinco) anverso e 05 (cinco) verso. O edital foi 20 
publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 10 de novembro de 2017, na 21 
página DIVERSOS B9 e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a 22 
seguinte ordem do dia: item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião 23 
Anterior 283º, b) Leitura do Expediente, c) Leitura, Apreciação e Votação do 24 
Balancete do 4º Trimestre 2017 encerrado em 31/12/2017, d) Leitura, Apreciação, 25 
Entendimento e Deliberação do Título II, Artigo 4 – VII – Veterano do Estatuto 26 
Social, e) Leitura, Apreciação e votação da proposta da Diretoria para Inclusão de 27 
dependente irmão, f) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de Emenda 28 
Orçamentária para Climatização do Ginásio Social e Esportivo. Complementando 29 
o Plano de Obras e Realizações de 2018, g) Assuntos Gerais. O Presidente da 30 
Mesa PEDRO POZZUTO cumprimenta a todos os conselheiros e inicia a 31 
reunião solicita um minuto de silencio pelo falecimento do associado Ademir 32 
Augusto Sutero, “Indio” e também o falecimento do Sr Geraldo Bueno pai de 33 
Norberto Bueno, membro da Comissão de Sindicância. Na sequência da ordem do 34 
dia, item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior 283º. O 35 
conselheiro André Luiz Pinto solicita correção na linha 215, onde seu nome foi 36 
digitado erroneamente; a segunda secretaria JULIANA SARAIVA faz a leitura 37 
referente a autorização da participação na reunião da Diretoria Executiva e 38 
Diretores Adjuntos; leitura da inclusão de temporários conforme resolução 39 



 
 
06/2017 de 21/11/2017, categoria futebol menores, sub8, sub9, sub12, sub14, 40 
sub16 e 1 (uma) sócia temporária na categoria bocha; leitura da agenda social dos 41 
eventos nos meses de março a junho de 2018. O Presidente da Mesa PEDRO 42 
convida o novo conselheiro GERSON GOMES para tomar posse no egrégio 43 
conselho, onde agradece pela receptividade. O Presidente da Mesa PEDRO 44 
explica a todos sobre a colocação de um cronometro, que servirá para que os 45 
conselheiros tenham noção do tempo determinado de 10 minutos cada na sua fala. 46 
Na sequência, item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 4º Trimestre 47 
2017 encerrado em 31/12/2017, convida o Presidente Executivo OSVALDO e o 48 
convidado DANIEL, Contador para fazer parte da Mesa. O Presidente Executivo 49 
OSVALDO diz que a diretoria tomou algumas medidas, o primeiro foi ajustar o 50 
valor da cesta básica, onde de acordo com a Convenção Coletiva, a nossa cesta 51 
básica estava 20% acima, foi feita reunião com os funcionários para uma 52 
adequação, ajustando o valor, com isso houve essa redução no ano e desfiliação 53 
com a CBC pois nosso Estatuto não está adequado ainda para termos os 54 
benefícios; o Presidente OSVALDO fala sobre as apresentações musicais no 55 
quiosque João do Monte, onde ano passado houve a suspensão, mas esse ano, 56 
2018, devido a pedidos as apresentações foram retomadas no período do verão, 57 
mesmo assim tivemos uma boa redução no ano; houve também uma redução 58 
devido à uma ação contra o governo, o clube consultou o jurídico, onde foi julgado 59 
improcedente, com isso deixou de recolher o Sesc e Sebrae; em eventos sociais, 60 
o Presidente Executivo OSVALDO explica que com exceção da festa junina e 61 
festa das crianças, onde já é previsto no orçamento e considerado como 62 
investimento; o evento festival de dança houve receita de locações, cobrindo assim 63 
o valor negativo. O Presidente Executivo OSVALDO, comenta também que na 64 
outra gestão, o PRESIDENTE CLAUDINEI, trouxe a apresentação do festival 65 
de dança para o clube, como fazia parte da Diretoria, tinha a certeza que outras 66 
academias viriam procurar para participar porque o clube, ginásio e  67 
estacionamento, é muito bom para isso;  também facilita pois não temos que 68 
deslocar nossos funcionários, facilitando o trabalho de transporte e limpeza; no 69 
final de 2017, tivemos duas academias que pagaram locação aproveitando assim 70 
a estrutura já montada. O Presidente Executivo OSVALDO diz que mesmo com 71 
as dificuldades do momento em que vivemos, considera o resultado positivo, onde 72 
não só com o aumento que o Conselho deu à Diretoria, mas também devido as 73 
locações e cortes; as contas estão em ordem; finaliza esperando a compreensão e 74 
aprovação das contas. O Presidente da Mesa PEDRO coloca o item em apreciação 75 
e votação, foi aprovado com uma abstenção, do conselheiro ANDRE LUIZ 76 
PINTO. Dando sequência, passa para o item d) Leitura, Apreciação, 77 
Entendimento e Deliberação do Título II, Artigo 4 – VII – Veterano do Estatuto 78 
Social; O Presidente da Mesa PEDRO explica que o motivo desse item em pauta 79 
foi devido a solicitação de um associado que perdeu o direito de ser categoria 80 
Veterano devido a transferência do título para sua filha no ano de 2008, passando 81 
a ser dependente por um período de 10 anos, atualmente o associado está 82 



 
 
pleiteando voltar a ser titular na categoria Veterano. O Presidente da Mesa faz a 83 
leitura do artigo do Estatuto Social que trata da categoria Veterano, diz ainda que 84 
como não houve nenhuma proposta a respeito, mas surgiu dúvidas, o conselho 85 
poderá discutir, entender e definir o que será valido. O Presidente Executivo 86 
OSVALDO lê o artigo 4 - VII do Estatuto Social no telão; explica também que a 87 
categoria Veterano paga metade do valor da manutenção em relação as demais 88 
categorias; O conselheiro JOSE SARTORI sugere que o Estatuto seja revisto 89 
pois nesse artigo não está dizendo se é interrupto ou não. A conselheira 90 
ELISIANE diz que conhece associados de sua família nessa situação, e se 91 
preocupa quantos mais possam ter e com isso acarretar um impacto financeiro. 92 
Em seguida o primeiro secretário HERIBERTO faz a leitura do parecer jurídico 93 
sobre o artigo em questão. O Presidente Executivo OSVALDO explica que nesse 94 
caso o associado transferiu e ficou dependente da filha para tirar a esposa de 95 
associada, se ele voltar a ser titular a esposa terá que retornar. O conselheiro 96 
ANDRE LUIZ PINTO considera que é uma questão de interpretação no estatuto, 97 
falha de digitação do texto, pontuação; acha que o associado não tem direito pois 98 
“abriu mão” da titularidade. O conselheiro GERSON diz que pelo seu 99 
entendimento o estatuto não é claro que o associado perca seu direito de categoria 100 
veterano, mesmo que a contribuição como titular tenha tido um lapso de 101 
tempo quando dependente, respeita o parecer jurídico, mas entende que o 102 
associado terá direito do benefício. O conselheiro CLAUDIO diz que todos têm 103 
sua razão, mas concorda que para o associado ter esse benefício, deva ser o titular, 104 
o filho (a) caso queira permanecer associado, deverá comprar outro título. O 105 
conselheiro ROGERIO também concorda que o benefício seja dado desde que 106 
retorne na categoria titular, sua filha (o) perdendo essa condição, acredita que 107 
nesse caso especifico de transferência ocorreu por uma questão econômica, 108 
passando a dependente para diminuição de custos das obrigações. O 109 
conselheiro NELSON considera um assunto polêmico, não se pode ir contra o 110 
estatuto, precisa-se fazer um estudo mais detalhado pois interfere diretamente no 111 
valor taxa de manutenção, e há casos de associados dependentes de filhos (as) que 112 
atualmente estão situação semelhante. O primeiro secretário HERIBERTO se 113 
preocupa pelo fato de ser um caso particular, concorda com a conselheira 114 
ELISIANE, que possa ter casos iguais, na mesma situação; o que poderá impactar 115 
no orçamento do clube. Continua dizendo que não foi encaminhada propostas, 116 
nem termos de resolução para essa mudança; concorda que o associado tem o 117 
direito de reivindicar o interesse, mas o conselho a responsabilidade de tomar 118 
decisão em uma proposta encaminhada, ou pela Diretoria ou por Membros do 119 
Conselho; o associado encaminhou um requerimento onde questiona mas também 120 
não propõe que mude o estatuto ou interprete de outra maneira; finalizando o 121 
Primeiro secretario  HERIBERTO solicita  que a mesa com a devida anuência do 122 
plenário, retire a votação, pois não há o que votar. A conselheira KARINE 123 
BARBARINI diz que não concorda com o benefício para esse associado pois 124 
entende que o artigo do estatuto em questão, está claro dizendo que o tempo de 125 



 
 
contribuição, 15 anos e tempo idade 65 anos, sejam juntos. A conselheira CARMEN 126 
LILIAN diz que todas as questões colocadas são validas, respeita o parecer 127 
jurídico, mas também acha que o estatuto deva ser revisado com consciência para 128 
que o associado não seja prejudicado, inclusive todos do conselho são associados, 129 
também se preocupa com o impacto na questão financeira; termina dizendo que 130 
esse assunto não pode ser retirado da pauta e esquecido. O Presidente Executivo 131 
OSVALDO esclarece que não há propostas, pois, esse assunto foi trazido ao 132 
plenário para que houvesse um melhor entendimento, como ainda há dúvidas 133 
sugere formar uma comissão para estudo mais aprofundado. O conselheiro 134 
GERSON GOMES também é favorável na formação de uma comissão para 135 
estudar a questão do impacto e da interpretação onde talvez uma nova redação 136 
desse dispositivo do estatuto colocando a palavra “concomitantemente”, pois no 137 
estatuto, esse artigo não estabelece o período para atingir os requisitos para esse 138 
benefício. O Presidente da Mesa PEDRO esclarece que está indeferido a 139 
solicitação do associado; nomeia a conselheira KARINE BARBARINI como 140 
coordenadora de uma comissão para estudo mais profundo do assunto, farão parte 141 
da comissão: KARINE BARBARINI, ELISIANE JULIATO, LUIZ CARLOS 142 
COSTA, GERSON GOMES, CLAUDINEI PARANHOS. O Presidente 143 
Executivo OSVALDO sugere que a primeira reunião seja para pautar. Na 144 
sequência, o Presidente da Mesa PEDRO passa para o item e) Leitura, Apreciação 145 
e votação da proposta da Diretoria para Inclusão de dependente irmão. O segundo 146 
secretário HERIBERTO faz a leitura da proposta enviada pelo conselheiro 147 
NELSON, onde propõe a cobrança de 70,00 de 04 a 12 anos, e de 13 a 24 anos 148 
valor de 110,00 de manutenção e mais 30,00 de investimento. O Presidente 149 
Executivo OSVALDO explica que a diretoria trouxe a proposta devido a 150 
questionamentos de associados, pois houve aprovação para sobrinhos e não há 151 
opção para inclusão de irmãos; o administrador ROBERTO esclarece   que há 152 
perda na venda de títulos por várias outras situações como por exemplo; o pai quer 153 
transferir ou comprar um título para o filho mas não se pode   incluir irmão neste 154 
título.  O Presidente OSVALDO continua dizendo que essa proposta não se torne 155 
inviável com preço absurdo. O conselheiro NELSON comenta sobre a categoria 156 
“outros” que já existe e entende que abrange um “campo grande” de pessoas com 157 
algum grau de parentesco indicado por associado titular independentemente da 158 
idade. O Presidente Executivo OSVALDO diz que essa categoria é muito 159 
abrangente, não havendo necessidade de comprovação dependência financeira, 160 
essa nova proposta de inclusão irmãos passara pelo plenário para definir através 161 
de resolução, igual sobrinhos; explica também que categorias Irmãos e Sobrinhos 162 
não terão direito a ganhar título do clube ao termino da idade limite permitida na 163 
dependência. A conselheira KARINE BARBARINI acha valida essa proposta, 164 
em fazer uma resolução, mas faz um adendo com a palavra “dependência”, 165 
entende que essa dependência seja do clube, do titular, e não dependência 166 
financeira, portanto considera que qualquer grau de parentesco do titular, poderá 167 
ser dependente, sugere que para próxima reunião seja apresentado proposta para 168 



 
 
a extensão de parentes. A conselheira JULIANA questiona se caso haja categoria 169 
dependente Irmão, se o mesmo poderá colocar namorada (o), noiva (o) no mesmo 170 
título. O administrador ROBERTO esclarece que caso a resolução seja  aprovada, 171 
se fara constar uma   clausula, “IRMÃOS SOLTEIROS (AS)  ”. O conselheiro 172 
CLAUDINEI PARANHOS entende que devemos facilitar, criar condições para 173 
que sempre mais pessoas frequentem o clube, definir um valor com coerência para 174 
novas dependências. O Presidente da Mesa PEDRO coloca em votação a criação 175 
da nova categoria, Irmãos; sendo aprovada com 4 votos contrários. O Presidente 176 
Executivo OSVALDO explica que com essa aprovação; será criado a resolução 177 
com devido valor para essa categoria. O Presidente da Mesa PEDRO continua e 178 
coloca também em votação as duas propostas em relação a valores da categoria 179 
Irmãos. A proposta da Diretoria, sugere o valor de R$70,00 de 4 a 12 anos e 180 
R$110,00 de 13 a 24 anos; e a proposta do conselheiro NELSON sugere R$70,00 181 
de 4 a 12 anos e de 13 a 24 anos R$140,00 sendo a manutenção juntamente com 182 
taxa de contribuição, expansão e melhorias. A conselheira ELISIANE se 183 
preocupa com a diferença de valores que haverá na comparação do grau de 184 
parentesco entre Irmãos e sobrinhos; além da cobrança de atividades caso o faça. 185 
O conselheiro CLAUDIR não considera como adulto a idade de 13 anos, e sim 186 
adolescente, acha que essa categoria deveria ser dividida em 3 faixas etárias, mas 187 
o Presidente da Mesa PEDRO diz que no momento não é possível essa proposta 188 
e sim para outra resolução. O conselheiro GERSON questiona sobre a categoria 189 
Outros, onde considera que a categoria Irmãos está inclusa já nesta categoria. O 190 
Presidente Executivo OSVALDO explica que é preciso criar uma resolução com 191 
outros requisitos, igual a resolução na categoria Outros, faixa etária e valor; o 192 
conselheiro GERSON continua dizendo que concorda com a conselheira Elisiane 193 
em que não deva ter diferenciação no valor cobrado nas categorias Irmãos e 194 
Sobrinhos. O conselheiro ROGERIO acha valida a proposta da Diretoria, mas 195 
também concorda que haverá polemica em relação a comparação de valores; 196 
cobrança com valor maior na categoria Irmãos em relação a categoria Sobrinhos, 197 
sugere um estudo melhor em relação a essa diferença. O conselheiro CLAUDIO 198 
GRIGOLON também sugere que se faça um estudo melhor pois não concorda 199 
com os valores sugeridos das duas propostas. O Presidente da Mesa PEDRO 200 
encerra a discussão dizendo que a Diretoria Executiva retira da pauta as propostas 201 
dos valores na categoria Irmãos, onde será enviado a todos por e-mail. Desta forma 202 
os conselheiros poderão enviar sugestões até dois dias antes da próxima reunião 203 
para apreciação e possível aprovação. Na sequência, item f) Leitura, Apreciação 204 
e Votação da Proposta de Emenda Orçamentária para Climatização do Ginásio 205 
Social e Esportivo. Complementando o Plano de Obras e Realizações de 2018. O 206 
Presidente Executivo OSVALDO explica que atualmente o ginásio é muito 207 
quente principalmente em eventos onde há muita concentração de pessoas, 208 
considera que não é um investimento caro, onde trará mais conforto aos 209 
associados. A conselheira KARINE pergunta se a Diretoria fez um estudo para 210 
que essa climatização seja realmente funcional. O conselheiro AMAURI agradece 211 



 
 
a Diretoria pela economia de R$126.000,00; e continua dizendo que em relação a 212 
emenda, sugere que se reserve o dinheiro para que seja usado nas prioridades, 213 
como o gerador. O conselheiro FELIPI BRECIANI tem dúvidas sobre o 214 
funcionamento e eficiência desse sistema de climatização para nosso ginásio, 215 
pergunta também se haverá um custo impactante na cobrança para os associados, 216 
e se o uso da climatização será só para eventos sociais. O Presidente Executivo 217 
OSVALDO responde que poderá ser usado sempre que houver necessidade, em 218 
eventos sociais e esportivos; não haverá cobrança adicional para os associados 219 
pois será usado o valor cobrado mensalmente da taxa de manutenção, expansão e 220 
melhorias; mas não significa que mesmo sendo aprovado será realizado de 221 
imediato. O Presidente da Mesa PEDRO coloca o item f) em votação, onde foi 222 
aprovado com uma abstenção. Na sequência, homenageando o Mês da Mulher, o 223 
Presidente da Mesa convida a Vice-Presidente CARMEN LILIAN para assumir 224 
e  presidir a reunião,   dando continuidade na Ordem do Dia, passando para o item 225 
g) Assuntos Gerais, o Presidente Executivo OSVALDO faz uma explanação 226 
sobre a construção dos novos vestiários e lanchonete, explicando o passo a passo 227 
do projeto arquitetônico doado  pela ENG. ERICA  que se iniciou com  sondagem 228 
do solo na área, contratação do serviço do desenvolvimento da maquete em vídeo 229 
com passeio virtual pela obra, onde será divulgado para os associados; distribuição 230 
de sete cartas convite para apresentação orçamentária da obra com o memorial 231 
descritivo de construção, onde as empresas protocolaram as propostas a secretaria, 232 
que em seguida  lacrou os envelopes já lacrados primeiramente pelos fornecedores  233 
e na abertura dos envelopes foram convidados  a Mesa do Conselho, a  Comissão 234 
Licitação  para acompanhar a abertura e nomear a empresa para construção da  235 
primeira fase da Obra . O Presidente OSVALDO diz que a obra será dividida em 236 
duas fases, com duração prevista na primeira fase de 120 dias, e a totalização 237 
aproximadamente 10 meses, iniciando-se na segunda quinzena de abril. O 238 
Presidente OSVALDO continua pedindo a compreensão de todos pois será um 239 
período difícil pois serão necessárias algumas adaptações como banheiros e 240 
lanchonete, para que o associado possa continuar usando o clube em suas 241 
atividades. Com intuito de baratear a obra; depois da primeira fase, as mesmas 242 
sete empresas serão convidadas para apresentarem orçamento para segunda fase. 243 
Em resposta a pergunta do conselheiro AMAURI em relação ao gerador, está 244 
sendo feita pesquisa de preços, fazendo parte da obra; a compra de caixa d’agua 245 
maior, 50 mil litros, será colocada no estacionamento externo, onde a tubulação 246 
já está pronta, e também a compra de um gerador, mais potente; com essas 247 
aquisições, eliminamos essa área atual da caixa d’agua, dentro do estacionamento 248 
interno. O Presidente Executivo OSVALDO tranquiliza a todos em relação ao 249 
valor em caixa já nesse mês de março onde considera suficiente para início dessa 250 
obra, mas se por ventura o clube precisar recorrer a banco para empréstimo; isso 251 
será feito, mas que até o final de seu mandato como Presidente, essa dívida 252 
também estará paga. O conselheiro ANDRÉ LUIZ PINTO pergunta aonde serão 253 
remanejados os armários dos vestiários de uso frequente dos associados, e também 254 



 
 
sobre a reforma aprovada da piscina aquecida, mas ainda não executada, devido 255 
algum contratempo. O Presidente Executivo OSVALDO diz que serão colocados 256 
guarda volumes no piso de cima da atual lanchonete, em cima do palco, para que 257 
os jogadores possam usar; sobre a reforma da piscina aquecida, o Presidente 258 
OSVALDO explica que foi verificado através de fotos que a extensão embaixo 259 
da rampa é terra, então está sendo feito um cálculo estrutural, levantamento de 260 
custo, e será trazido novamente para conselho analisar os valores e aprovar; 261 
mesmo porque o tempo estimado de 30 dias para fazer a reforma ultrapassa; então 262 
no início do mês dezembro, período de férias, será possível fazer essa obra com 263 
um prazo maior de 60 dias, dezembro e janeiro. O conselheiro NELSON faz uma 264 
recomendação em relação ao valor de cobrança na categoria solteiro juntamente 265 
com dependente noivo (a), diz que o valor não se iguala ao de casal; está mais 266 
caro; diz ainda que enquanto conselheiro defende e se preocupa com os valores 267 
dos associados que frequentam o clube. O conselheiro NELSON pergunta se 268 
procede a informação que em eventos esportivos, futebol, poderá convidar times 269 
de fora para jogar no country. O Presidente Executivo OSVALDO confirma essa 270 
informação, explicando que foi autorizado pela Diretoria de Futebol com intuito 271 
de movimentar, incentivar o futebol, respeitando os dias e horários de rachão. O 272 
conselheiro AMAURI pergunta se o espaço atual da caixa d’agua e gerador será 273 
demolido; o Presidente OSVALDO afirma que será demolido e que no final desse 274 
ano, em novembro, o Conselho Deliberativo autorizou a Diretoria a contratar um 275 
projeto para construção de uma nova secretaria neste local; pois a atual secretaria 276 
está inadequada, em péssimas condições de atender os associados; pretende se 277 
tiver recursos em sua gestão, começar essa obra e se for o caso, o término para 278 
próximo Presidente; mas será necessário essa construção. A Vice-Presidente da 279 
Mesa CARMEN LILIAN agradece ao Presidente OSVALDO pelas boas 280 
notícias e parabeniza a Diretoria pela seriedade e responsabilidade; continua 281 
agradecendo pelo apoio que tem recebido da Diretoria em autorizar a arrecadação 282 
de livros para a campanha, Feira do Livro, onde arrecadação de livros doados são 283 
trocados por 1 kg de alimento em prol a famílias carentes de entidades 284 
assistenciais da cidade. O Presidente Executivo OSVALDO convida a todos para 285 
prestigiarem o evento Flashback no dia 24 de março, sábado, no ginásio social. A 286 
Vice-Presidente CARMEN LILIAN encerra a reunião às 22h40m agradecendo a 287 
presença de todos. Eu, HERIBERTO POZZUTO, primeiro Secretário redigi a 288 
presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa 289 
PEDRO LUIZ POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. Aos vinte e 290 
três dias de março de 2018. Ass. 291 
_________________________________________ HERIBERTO POZZUTO 292 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ PEDRO 293 
LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 294 


