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Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e treze, às 19h30m, em sua sede social, 1 
nas dependências do Ginásio Social e Esportivo, na sala do Karatê e em segunda 2 
convocação, com a presença de 28 (vinte e oito) Conselheiros, a seguir: DAVISTON 3 

FERNANDO MORASI, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, 4 
REGINALDO BERNARDES DE SOUZA, FERNANDO LAURENÇO DA SILVEIRA, 5 
PAULO ROGÉRIO GONZALES RANDO, NELSON VICENTINI, NADIR 6 
FRANCISCO CALVI, APARECIDO CARLOS PERINI, VALDIR GARCIA, JOÃO 7 
AITA SOBRINHO, GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA, CLAUDIO ROBERTO 8 
GRIGOLON, ELPIDIO FINI, WAGNER DOMINGOS CERONI, HERIBERTO 9 
POZZUTO, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, GILMAR JOSÉ PAVAN, PEDRO LUIZ 10 
POZZUTO, WALDENILSON ROBERTO DE SOUSA, ROBERTO KAZUHIRO 11 
KUBO, GLAUCIA REGINA OLIVA DA SILVA, EDSON LAZARO PALERMO, 12 
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, RUI RODRIGUES SARTINI, ANOLDO 13 
BELARMINO DA SILVA, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, JOAQUIM 14 
DIQUISON ALBANO, ADEMIR JOÃO ROSSI, e 5 (cinco) convidados MARCOS 15 

REINALDO BACAN, OSVALDO SEROTINE, JOSÉ CARLOS SARTORI, 16 
ROGÉRIO BUENO DA SILVA, JUVENAL FONSECA LAGO conforme assinaturas no 17 
Livro  de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 16 (dezesseis) verso e 16 (dezesseis) 18 
anverso. O Edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 08 de março de 2013, à 19 
página Cidades nº. 06 (seis) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a 20 
seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior; b) 21 
Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e 22 
Patrimonial do Quarto Trimestre de 2012 encerrado em 31 de Dezembro PP; d) Leitura 23 
Apreciação e Votação do relatório de atividades de 2012; e) Leitura, Apreciação e Votação 24 
para revisão da taxa de uso da sauna e consumo do carvão para churrasco; f) Assuntos 25 
Gerais.  O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, iniciou a 26 
reunião às 20h00 agradecendo a presença de todos os Conselheiros, Diretores e convidados, 27 
pede 1 (um) minuto de silêncio pelo falecimento da Senhora  TANIA CELIA 28 
APARECIDA DOS SANTOS, irmã do diretor de futebol ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS 29 
SANTOS, em seguida o Presidente da Mesa Diretora solicita ao primeiro secretario 30 
JOAQUIM DIQUISON ALBANO para que faça a leitura do item a) Leitura, Apreciação e 31 
Votação da Ata Anterior, o conselheiro VALDIR GARCIA pede dispensa da leitura, já que 32 
todos receberam com antecedência, em apreciação, o conselheiro GILMAR PAVAN sugere 33 
que conste em ata os valores dos reajustes das taxas aprovados na reunião passada, em 34 
votação; aprovado por unanimidade; item b) Leitura do Expediente, leitura do oficio de 35 
autorização da Diretoria Executiva para participar da reunião do Conselho Deliberativo, 36 
leitura do ofício referente  as inclusões de dependentes no quarto trimestre de 2012, leitura 37 
das justificativas de faltas por motivo de trabalho, dos conselheiros CARMEM LILIAN 38 
MORAES CALÇAS, ADEMIR FERRARI, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 39 
FERNANDO MORASI convida para compor a mesa do conselho, o Presidente da 40 
Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE e o convidado MARCOS REINALDO 41 
BACAN, nesse momento é passado ao plenário para apreciação o demonstrativo de 42 
investimentos de obras, resumo de estatísticas das atividades e promoções sociais item c) 43 
Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Quarto Trimestre 44 
de 2012 encerrado em 31 de Dezembro PP, o conselheiro CARLOS ANTONIO 45 
MARIGHETTO pede dispensa da leitura sendo que todos receberam com antecedência, o 46 
Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE agradece a todos conselheiros pelo apoio 47 
durante o ano de 2012, ressalta que o orçamento do clube é apertado exigindo muito esforço 48 
por parte da Diretoria, relembra do evento em comemoração ao aniversário do clube e a  49 
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entrega do troféu Country que foi um sucesso mas que acarretou despesas não previstas em 50 
orçamento, comenta que a  havaiana que nos últimos 2 (dois) anos está dando prejuízo, 51 
portanto, deverá passar por adequações mas não perdendo a qualidade do evento, comentou 52 
que não há mais banco de horas para os funcionários de acordo com a exigência do 53 
sindicato, acarretando pagamento de horas extras quando necessário, as manutenções do 54 
clube são realizadas de imediato quando o ideal seria sistema preventivo, diante de tudo isso 55 
a Diretoria ressalta o agradecimento ao Conselho pelo apoio e considera “missão cumprida”, 56 
pois terminou o ano com saldo superávit, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 57 
FERNANDO MORASI coloca em apreciação, o conselheiro NELSON VICENTINI, 58 
parabeniza a Diretoria pelo resultado apesar de alguns eventos não darem o resultado 59 
positivo, questiona sobre alguns itens e valores em relação a assessoria de divulgação e 60 
marketing, o convidado MARCOS REINALDO BACAN explica que houve uma divisão 61 
de nomes nas notas recebidas, e também as despesas de consultoria de marketing nos 62 
primeiros seis meses entrava como despesas patrimoniais e depois passou a ter receita e 63 
entrar como despesas de manutenção, o conselheiro CARLOS ANTONIO 64 
MARIGHETTO questiona sobre a despesa de dança de salão, não localizando o valor, o 65 
convidado explica que pagamento de professores de várias modalidades, são despesas gerais 66 
com instrutores, o Presidente da Diretoria  Executiva OSVALDO SEROTINE coloca ao 67 
conhecimento de todos o número de 91 (noventa e um) no quadro de funcionários, sendo 62 68 
(sessenta e dois) na limpeza e manutenção, 19 professores, 10 autônomos, o conselheiro 69 
HERIBERTO POZZUTO, parabeniza pelos resultados e pela forma como a Diretoria está 70 
conduzindo os trabalhos, em votação o item c), aprovado por unanimidade, o Presidente da 71 
Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI agradece a presença do convidado 72 
MARCOS REINALDO BACAN e dando continuidade, item d) Leitura, Apreciação e 73 
Votação dos relatórios de atividades de 2012, o conselheiro PEDRO POZZUTO pede 74 
dispensa da leitura sendo que todos receberam com antecedência e sugere que conste os 75 
dados do ano anterior para que haja uma comparação com o atual, questiona sobre o número 76 
de freqüência do ano anterior para esse, comenta que na categoria futebol de menores a 77 
quantidade de crianças está grande, o conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO 78 
concorda que deva constar os dados anteriores para comparação, o Presidente da Diretoria  79 
Executiva OSVALDO SEROTINE diz que será providenciado, mesmo sendo por e-mail, 80 
em votação item d), aprovado por unanimidade, dando seqüência, item e) Leitura, 81 
Apreciação e Votação para revisão da taxa de uso da sauna e consumo do carvão para 82 
churrasco, o secretario JOAQUIM DIQUISON ALBANO faz a leitura do oficio 83 
solicitando reajuste dessas taxas, o Presidente da Diretoria  Executiva OSVALDO 84 
SEROTINE esclarece que houve falha no final do ano de 2012 de não ter constado em 85 
pauta esse assunto em questão, explica que devido ao desperdício no uso do carvão nos 86 
quiosques houve uma adequação no tamanho das churrasqueiras e portanto agora a 87 
quantidade de saco deverá ser diminuída e quando necessário utilizar mais de 1 (um) saco, o 88 
segundo saco deverá ser cobrado, mediante assinatura do associado para débito no boleto, o 89 
conselheiro JOÃO AITA SOBRINHO diz em relação a sauna que não é favorável no 90 
aumento da taxa, pois a mesma não está em condições adequadas de uso e comenta que 91 
gostaria de ter participado do projeto da nova sauna, o conselheiro PEDRO POZZUTO diz 92 
que há custos e por isso é favorável ao aumento da taxa, o conselheiro ADEMIR JOÃO 93 
ROSSI sugere que não se faça o aumento da taxa neste período e sim quando a sauna estiver 94 
em condições melhores de uso, o conselheiro GIL STÉLVIO DEPAULO GARCIA é 95 
favorável ao aumento pois os associados freqüentadores da sauna utilizam das dependências 96 
a vontade e o valor é irrisório, o conselheiro HERIBERTO POZZUTO comenta que o 97 
valor arrecadado e o valor que se gasta com material é igual, que se deve ter justiça no 98 
reajuste de valores iguais para todas as taxas, o que houve foi um esquecimento na alteração 99 
dessa taxa, o conselheiro APARECIDO CARLOS PERINI diz que deve ter coerência em 100 
alterar essa taxa de acordo com as demais categorias, o conselheiro NELSON VICENTINI 101 
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ressalta que o reajuste deva ser feito no sentido de atualização de valores, o conselheiro 102 
VALDIR GARCIA propõe um aumento de R$0,50 (cinqüenta centavos), será colocado em 103 
votação 3 (três) propostas de reajuste da taxa sauna, da Diretoria Executiva o valor de 104 
R$3,00 (três reais), do conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI de se manter o mesmo valor de 105 
R$2,00 (dois reais) até que se faça nova sauna, do conselheiro VALDIR GARCIA o valor 106 
de R$2,50 (dois reais e cinqüenta centavos), em votação, aprovado com 21 (vinte e um) 107 
votos favoráveis a proposta da Diretoria, 04 (quatro) votos favorável a proposta do 108 
conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI e 1 (um) voto favorável a proposta do conselheiro 109 
VALDIR GARCIA, portanto, a proposta aprovada foi da Diretoria Executiva onde o 110 
reajuste da taxa de sauna será de R$2,00 (dois reais) para R$3,00 (três reais), o conselheiro 111 
JOÃO AITA SOBRINHO solicita que conste em ata seu voto contrário a proposta da 112 
Diretoria Executiva, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI 113 
coloca em apreciação a proposta de cobrança do carvão excedente nos quiosques, a proposta 114 
da Diretoria Executiva é de que seja disponibilizado para o associado 1 (um) saco por 115 
quiosque, a solicitação de demais sacos, será cobrado o valor de R$4,50 (quatro reais e 116 
cinqüenta centavos) cada um, lançado no boleto, o conselheiro JORGE LUIZ DE 117 
OLIVEIRA sugere que seja disponibilizado 2 (dois) sacos por quiosque, o conselheiro 118 
NELSON VICENTINI sugere que se faça a partir do mês de Maio um comunicado 119 
referente  ao uso do carvão, que será disciplinado, reforça que a sugestão de 1(um) saco por 120 
quiosque é pouco, o conselheiro REGINALDO BERNARDES DE SOUZA esclarece que 121 
o tamanho da churrasqueira, onde foi diminuída, o tempo de uso do quiosque e quantidade 122 
de pessoas, interfere na quantidade de sacos a utilizar, em média, 1 (um) saco pequeno é 123 
suficiente, mas dependerá desses fatores, podendo ser utilizado até 2 (dois) sacos, o 124 
conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO concorda que já houve abusos no uso de 125 
carvão, mas melhorou depois da iniciativa da Diretoria de mudar a maneira do associado 126 
pegar o saco de carvão, não mais deixado no quiosque, agora realmente se deva disciplinar a 127 
quantidade a ser entregue, o conselheiro CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON ressalta que 128 
também há uma preocupação na sustentabilidade, no desperdício, e isso só será mudado 129 
mediante o controle de uso, concorda na alteração da proposta da Diretoria que ao invés de 1 130 
(um) saco seja liberado 2 (dois) sacos por quiosque, o conselheiro CARLOS ANTONIO 131 
MARIGHETTO concorda nessa alteração e ressalta que o comportamento das pessoas 132 
pode mudar, quando é acrescido valores, o Presidente da Diretoria  Executiva OSVALDO 133 
SEROTINE aceita a sugestão dos conselheiros e altera a proposta da Diretoria para 2 (dois) 134 
sacos por quiosque, entregue um de cada vez, ficando registrado e cobrando a partir do 135 
terceiro saco, o conselheiro APARECIDO CARLOS PERINI concorda e acha que o valor 136 
cobrado é baixo, o ideal é coibir o associado, o conselheiro CARLOS ANTONIO 137 
MARIGHETTO sugere que essa medida seja iniciada no inicio mês de maio, o conselheiro 138 
VALDIR GARCIA sugere divulgação com cartazes referente a esse assunto, o Presidente 139 
da Diretoria  Executiva OSVALDO SEROTINE  concorda em iniciar a cobrança a  partir 140 
de 02 de maio de 2013. O conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO concorda na 141 
colocação de um comunicado após aprovação do conselho, mas não é favorável com essa 142 
cobrança, o conselheiro CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON ressalta que a cobrança 143 
dessa taxa do carvão está acompanhando as demais taxas, como de sauna, portanto acha 144 
oportuno, pois assim é uma forma de disciplinar os associados, limitar e evitar desperdícios, 145 
o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em votação o 146 
item e), taxa para cobrança de consumo do carvão; 15 (quinze) votos a favor da proposta da 147 
Diretoria Executiva, com ressalva de 11 (onze) votos contrário, proferido pelos conselheiros 148 

EDSON LAZARO PALERMO, JOÃO AITA SOBRINHO, RUI RODRIGUES 149 
SARTINI, NADIR FRANCISCO CALVI, ANOLDO BELARMINO DA SILVA, 150 
JOAQUIM DIQUISON ALBANO, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, ELPIDIO FINI, 151 
ANTONIO APARECIDO BATISTA PRADO, NELSON VICENTINI E VALDIR 152 
GARCIA, aprovada proposta da Diretoria na cobrança do uso do terceiro saco de carvão a 153 
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partir do dia 02 de Maio de 2013, na seqüência, item f) Assuntos Gerais, o Presidente da 154 
Mesa Diretora DAVISTON FERNANDOMORASI concede a palavra ao conselheiro 155 
ELPIDIO FINI, que sugere a colocação de aparelhos ginástica perto da pista de caminhada, 156 
faz comentários também referente aos aumentos das taxas, que se deve seguir uma linha de 157 
conduta, não abusivos, disse uma frase “é construtivo conceder aumentos mais modestos 158 
para que a administração descubra novos caminhos para solucionar problemas de custos”, 159 
comunica sobre o seu afastamento do conselho deliberativo, a partir desta data,o Presidente 160 
da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE pede a palavra, diz que foi contratada a 161 
empresa de consultoria e engenharia, para o projeto da reforma da piscina aquecida, 162 
apresentou o orçamento de execução do American bar e Saunas, estipulado no valor de 163 
R$118.000,00(cento e dezoito mil reais), a Diretoria está aberta a sugestões do conselho a 164 
esse projeto, comenta também que a obra do campo society já está pago 40% e que as 165 
demais obras feitas até o final deste ano serão parceladas, esclarece que sugeriu ao 166 
Secretario Executivo ROBERTO EUSTÁQUIO que até o mês de novembro, no final de 167 
seu mandato, todas as despesas sejam quitadas, as obras aprovadas e não terminadas, o novo 168 
Presidente Executivo poderá finalizar, dentro do que foi aprovado, a Diretoria Executiva 169 
priorizará até o final deste ano, o uso do valor em caixa, tranqüilizando o conselho e que o 170 
clube tem saldo positivo para fazer as obras aprovadas, o conselheiro PEDRO POZZUTO 171 
parabeniza a Mesa do Conselho pela iniciativa de mudar a maneira de apresentação nas 172 
reuniões, diminuindo os custos com papéis, manifesta o seu protesto em relação as ausência 173 
dos vices Presidentes nas reuniões do Conselho, exceto o Sr JUVENAL FONSECA 174 
LAGO,o conselheiro GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA questiona sobre alguns itens 175 
aprovados em outras sessões do conselho e não concretizado,o Presidente da Diretoria  176 
Executiva OSVALDO SEROTINE explica o que foi aprovado pelo conselho e não feito, 177 
passa para o ano seguinte, a Diretoria analisa a prioridade, como por exemplo, mais salas de 178 
aulas para várias modalidades, a sauna e o campo society, o conselheiro JOÃO AITA 179 
SOBRINHO questiona sobre a loja BOX STORE se foi aprovada, o Presidente da 180 
Diretoria  Executiva OSVALDO SEROTINE explica que  a loja funciona como a 181 
lanchonete, faz parte do projeto de publicidade, portanto foi aprovado pelo conselho, 182 
esclarece que o único custa da BOX STORE foi a construção da base em alvenaria para 183 
suporte do container; que a loja em 17 dias de funcionamento vendeu  R$8.000,00 (oito mil 184 
reais),  10% deste valor é repassado ao Clube na forma royalts, e que este acompanhamento 185 
é feito pelo Secretário Executivo, os resultados referente ao fechamento do mês será passado 186 
para o conselho, lembra que a decisão foi tomada em função de cobrança antiga de 187 
associados, comenta que o clube está providenciando o registro da marca “Country Club”, 188 
para ser comercializada, ainda respondendo ao questionamento do conselheiro JOÃO AITA 189 
SOBRINHO, diz que a Diretoria pode analisar as propostas de concorrentes, aceitando ou 190 
não, o conselheiro NELSON VICENTINI diz que foi indagado na época a legalidade da 191 
loja, documentação e local a ser montado, a legalidade ainda é a sua preocupação pois se 192 
trata de uma loja de “terceiros”, o Presidente da Diretoria  Executiva OSVALDO 193 
SEROTINE esclarece que a loja somente foi aberta após reunião com o secretário PAULO 194 
BANDINA, com Vice Prefeito OSCAR MAYR, como Prefeito CLAYTON MACHADO 195 
e com o departamento jurídico da Prefeitura de Valinhos, a loja, como a lanchonete, está 196 
como uma atividade complementar no clube, aproveitando, expôs a situação atual da 197 
lanchonete, onde o novo proprietário não estava conseguindo fazer compras por causa do 198 
CNPJ, portanto ele teve que abrir um novo, a Diretoria está dando apoio tanto para 199 
lanchonete como para loja, tendo orientação junto a Prefeitura, escritório de contabilidade e 200 
jurídico, o conselheiro NELSON VICENTINI sugere que o contrato deva ser revisto pois 201 
tem a preocupação da legalidade, vê falhas e não se lembra de ter participado da negociação 202 
de valores, o Presidente da Diretoria  Executiva OSVALDO SEROTINE ressalta que o 203 
valor poderá ser renegociado, tudo é novidade e será avaliado, a Diretoria não teve intenção 204 
de descumprir determinação do conselho, entendeu que na aprovação do projeto de 205 
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marketing, a montagem da loja estava implícita, o conselheiro GIL STÊLVIO DE PAULO 206 
GARCIA comenta que ele e demais membros da comissão de licitação assinam notas 207 
contendo as compras, gastos já executados, o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO 208 
SEROTINE diz que quando a Diretoria precisa de autorização para algumas obras e 209 
compras, consulta a comissão, que em média fazemos 3 (três) cotações, a mão de obra  no 210 
clube está sendo feita pelos funcionários por isso não aparece no relatório para comissão 211 
licitação, comenta que os 10% (dez) da BOX STORE  serão pagos temporariamente, depois 212 
passará a ser aluguel e esse valor será passado para o conselho analisar e aprovar, o 213 
conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN presta homenagem ao conselheiro ELPIDIO FINI, 214 
agradece e ressalta que o conselheiro fará falta para o Conselho Deliberativo, o conselheiro 215 
ADEMIR JOÃO ROSSI questiona sobre o campo 2, se será aumentado, o Presidente da 216 
Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE explica que a intenção é realizar essa reforma 217 
ao término do campo society, mas não pode garantir com precisão quando isso acontecerá, o 218 
conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI sugere que o espaço do Country Kids seja melhor 219 
utilizado para outras finalidades e momentos, o Presidente da Diretoria  Executiva 220 
OSVALDO SEROTINE esclarece que uma pessoa trouxe proposta para fazer uma 221 
“Brinquedoteca”, mas o espaço no Country Kids não é suficiente, também com a 222 
inauguração da piscina aquecida o uso nesse espaço diminuiu, o playground também passará 223 
por reformas, o conselheiro VALDIR GARCIA questiona sobre o vestiário masculino do 224 
ginásio, solicita a construção de banco em alvenaria, o Presidente da Diretoria Executiva  225 
OSVALDO SEROTINE diz que fará o possível para reformar esses banheiros antes de 226 
terminar seu mandato. VALDIR GARCIA perguntou sobre o balancete do ultimo carnaval, 227 
o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE diz que o clube teve prejuízo 228 
com o carnaval deste ano, ressalta que alguns acontecimentos ocasionaram a falta de 229 
público, como por exemplo, o acidente de Santa Maria – SC, show em Vinhedo, a Lei Seca 230 
e o fato de não ter tido carnaval de rua em Valinhos, o clube teve a visita de bombeiros, 231 
onde vistoriaram e deram o laudo, portanto o clube estava preparado para receber o público, 232 
nosso carnaval foi ótimo em relação de segurança, tranqüilidade, principalmente a matinê, 233 
comenta que em outros clubes, da região, também tiveram essa falta de público, em relação 234 
ao preço do ingresso; comentado que estava um valor alto para sócios, esclarece que o clube 235 
se preocupa na qualidade, restringindo o público convidado, a quantidade de associados 236 
pagantes ou não nos eventos, não difere no número de adesão, é a mesma quantidade de 237 
participação, como a Festa Havaiana, a preocupação da Diretoria é promover um evento de 238 
qualidade, com segurança, destinado ao associado, e convidados que tenham nível e 239 
condições de pagar o preço estipulado, o conselheiro CARLOS ANTONIO 240 
MARIGHETTO comenta que em uma próxima reforma estatutária se deva dar atenção ao 241 
assunto em relação ausência dos vice presidentes nas reuniões, concordando com o 242 
conselheiro PEDRO POZZUTO, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 243 
FERNANDO MORASI comunica que atendendo solicitação de alguns membros do 244 
Conselho Deliberativo, haverá outras reuniões , uma no final do mês de abril e outra no mês 245 
de maio, com a presença apenas dos conselheiros, o Presidente da Diretoria  Executiva 246 
OSVADO SEROTINE respeita a solicitação, mas acha desnecessária, não concordando 247 
com essa posição, pois a pauta, questionamentos que tiverem será passada para a Diretoria, o 248 
Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, agradece mais uma vez 249 
a presença de todos encerrando a reunião às 23h20min. Eu JOAQUIM DIQUISON 250 
ALBANO Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também 251 
pelo Presidente, a qual submete à apreciação de todos. Aos 22 de Março de 2013. Ass.: 252 
_____________________________________ JOAQUIM DIQUISON ALBANO Primeiro 253 
Secretário e Ass.:_____________________________ DAVISTON FERNANDO 254 
MORASI Presidente do Conselho Deliberativo. 255 


