
 
 
 
 
 

 
 

ATA DA 277ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 19h30m, em 1 
sua sede social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino 2 
Zini, e em segunda convocação às 20h, com a presença de 34 (trinta e quatro) 3 
Conselheiros, a seguir: RUI RODRIGUES SARTINI, TIAGO DOS SANTOS, 4 
GIL STELVIO DE PAULA GARCIA, HERIBERTO POZZUTO, WAGNER 5 
CERONI, JULIANA DE BRITO SARAIVA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA 6 
PINTO, ADAUTO CORREA MARTINS, VALDIR GARCIA, JESUS 7 
MANUEL G. GARCIA, ANTONIO AP. B. PRADO, ALEXANDRE R. 8 
MANARINI, PEDRO LUIZ POZZUTO, UMBERTO SCATALLONI JR., 9 
CARMEN LILIAN M. CALÇAS, RITA DE CASSIA ASTOLFI, JOSELENE 10 
SILVA DE SOUSA, DAVISTON F. MORASI, NELSON VICENTINI, 11 
MARIO DE FREITAS, CESAR A. FERRARI, ALEXANDRE H. DE SOUZA, 12 
ADRIANE S. DE ALESSANDRI, EDUARDO C. MACEDO, CLAUDINEI 13 
A.G. OLIVEIRA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, PAULO ROGERIO G. 14 
RANDO, DENILSON DA SILVA, LUIS ANTONIO SANTUCCI, ANDRÉ 15 
LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, FERNANDO L. SILVEIRA, ADRIANO 16 
CRUZ, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, JESUS CARLOS GOMES DA 17 
SILVA,  e 09 (nove) convidados, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, 18 
ROGERIO BUENO DA SILVA, CLAUDINEI PARANHOS, OSVALDO 19 
SEROTINE, JOSE CARLOS SARTORI, AILTON TORDIN, MOYSES A. 20 
MOYSES, ANOLDO BELARMINO DA SILVA, DANIEL L. MOURA 21 
conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 48 22 
(quarenta e oito) anverso e 48 (quarenta e oito) verso. O edital foi publicado no 23 
JORNAL DE VALINHOS no dia 28 de outubro de 2016, na página DIVERSOS 24 
B6 e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: 25 
a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior 275º, b) Leitura do 26 
Expediente, c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e 27 
Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2016 encerrado em 30 de setembro Art. 611 28 
– 1, d) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta Orçamentária e do Plano de 29 
Realizações e Obras para o exercício de 2017, Art. 71 VI, e) Leitura, Apreciação e 30 
Votação da Proposta de atualização das taxas mensais de modalidades Artigo 71 – 31 
IV, f) Leitura, Apreciação e Votação da atualização da taxa de manutenção a partir 32 
de 01.12.2016, Art. 71 – IV, g) Leitura, Apreciação e Votação da atualização da 33 
taxa de Contribuição, Expansão e Melhorias Art. 71 – IV, h) Leitura, Apreciação, 34 
Votação e fixação dos valores dos títulos de Associados artigo 56 XII, i) Leitura, 35 
Apreciação e Votação da atualização das taxas Diversas de Utilização, j) Eleição 36 
do Conselho Fiscal Biênio 2017/2018 – início 01 de janeiro de 2017 artigo 84, k) 37 
Eleição da Comissão de Sindicância para Triênio 2017/2019 – início 01 de janeiro 38 
de 2017 artigo 87, l) Eleição da Comissão de Disciplina para o triênio 2017/2019 – 39 



 
 

início 01 de janeiro de 2017 artigo 91, m) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa 40 
HERIBERTO agradece a presença de todos e solicita um minuto de silencio pelo 41 
falecimento do associado Sérgio Buttignol. Ato continuo, apresenta aos membros 42 
do conselho a nova conselheira ADRIANE SERRANO; estabelece também que o 43 
término da reunião será às 22h30min. O vice-presidente do conselho PEDRO 44 
POZZUTO comunica o seu afastamento da Mesa do conselho devido a sua 45 
candidatura para Presidente próximas eleições. O Presidente da Mesa 46 
HERIBERTO POZZUTO inicia a reunião, item a) Leitura, Apreciação e Votação 47 
da Ata da Reunião Anterior 275º, os conselheiros DAVISTON F. MORASI E 48 
WAGNER CERONI pedem a dispensa da leitura e em seguida, sendo colocada 49 
em votação, foi aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa HERIBERTO 50 
faz a leitura do item b) Leitura do Expediente, que apresenta os seguintes itens; 51 
Oficio de   autorização para os Diretores participarem da reunião, comunicado de 52 
campeonatos e seus respectivos campeões, c) Leitura, Apreciação e Votação do 53 
Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2016, encerrado em 54 
30 de setembro Art. 611 – 1, o Presidente Executivo CLAUDINEI PARANHOS  55 
esclarece  que foi encaminhada nota explicativa a todos referente a redução de 56 
algumas despesas, onde foi possível melhorar esse 3º trimestre; para o próximo 57 
trimestre será um pouco mais complicado devido ao verão, há maior frequência e 58 
gastos, mas iremos continuar com a determinação de redução de custos.  O 59 
conselheiro NELSON VICENTINI parabeniza o Presidente CLAUDINEI e o 60 
Vice-Presidente BENEDITO pela redução onde houve um equilíbrio, concorda 61 
que o próximo mês, dezembro, será mais difícil. Em não havendo mais discussão 62 
sobre o balancete, o Presidente da Mesa HERIBERTO coloca o item c) em 63 
votação, sendo aprovado por unanimidade; em seguida agradece a presença dos 64 
contadores convidados. O Presidente CLAUDINEI PARANHOS agradece o 65 
apoio de todos. Seguindo a ordem do dia, passa-se para o item d) Leitura, 66 
Apreciação e Votação da Proposta Orçamentária e do Plano de Realizações e 67 
Obras para o exercício de 2017, Art. 71 VI, o Presidente  CLAUDINEI comenta 68 
que nesses 3 (três) anos houve redução em eventos sociais, na medida do possível 69 
foi realizado eventos menores; diz que a proposta pode assustar, mas a diretoria foi 70 
realista no que propôs, não pensou na eleição para escolha do novo Presidente e sim 71 
no bem-estar e futuro do clube; o momento econômico do Brasil é um dos piores, 72 
entendemos que devemos ter coerência nos valores de reajuste mas também os 73 
sócios querem ver um clube diferente, crescendo. O Presidente da Mesa 74 
HERIBERTO POZZUTO diz que foram entregues propostas alternativas dos 75 
conselheiros NELSON, UMBERTO SCATALLONI JR., ADRIANO CRUZ. 76 
Esclarece, que apesar do conselheiro licenciado BENEDITO RUBENS estar 77 
afastado do conselho, não exercendo a função; enviou proposta também, sendo 78 
assim, o Presidente da Mesa HERIBERTO consulta o plenário colocando em 79 



 
 

votação se a proposta será aceita; sendo negada a proposta do conselheiro licenciado 80 
BENEDITO. O conselheiro NELSON apresenta sua proposta de reajuste 81 
orçamentário para 2017, onde sugere correção de 10%, ressalta que é importante 82 
cortes em alguns itens e eventos, fala em rever porcentagem e utilização no 83 
Spinning e Pilates; diz que é preciso ser revisto a taxa de solteiro veterano e normal, 84 
tem valores iguais, lembrando que acima de 65 anos é isento de taxas podendo 85 
entrar no clube e também sobre os dependentes filhos acima de 24 anos, indaga se 86 
está no estatuto. O secretário executivo ROBERTO EUSTAQUIO explica que no 87 
final do mês, próximo ao dia 25, é impressa uma listagem de estatística onde é 88 
comunicado aos titulares sobre a maioridade dos filhos, nem todos têm interesse em 89 
adquirir o título. O conselheiro NELSON comenta que há uma situação delicada 90 
em relação a funcionários com mais de 20 anos de trabalho, bons funcionários, mas 91 
que gostariam de sair e o clube não tem condições de mandar embora, é necessário 92 
fazer uma provisão. O conselheiro ADRIANO CRUZ sugere reajuste de 7,51% 93 
baseando-se nos índices oficiais de janeiro a dezembro de 2016. O conselheiro 94 
ADAUTO diz que 20% está “fora de esquadro” e sugere ser colocado a diferença 95 
de 10% e 7,51%, em reais, para melhor raciocínio. O conselheiro UMBERTO 96 
concorda com a proposta do conselheiro NELSON e retira a sua. O conselheiro 97 
PEDRO POZZUTO diz que é necessário mudar a maneira de discutir as propostas 98 
de orçamento pelo menos para um mês antes da reunião. A conselheira ADRIANE 99 
pergunta se o reajuste é no global ou só na manutenção. O Presidente da Mesa 100 
HERIBERTO POZZUTO esclarece que agora está sendo discutido apenas a 101 
Proposta Orçamentária, a ordem do dia está separada para cada item; e coloca em 102 
votação as 3 (três) propostas, da Diretoria Executiva com reajuste de 20%, do 103 
conselheiro NELSON 10% e do conselheiro ADRIANO de 7,51%; sendo aprovada 104 
a proposta do conselheiro ADRIANO com 20 votos a favor; a do conselheiro 105 
NELSON teve 11 votos e a proposta da Diretoria Executiva um voto. Seguindo a 106 
ordem do dia, ainda no que tange ao item d) Leitura, Apreciação e Votação da 107 
Proposta Orçamentária e do Plano de Realizações e Obras para o exercício de 108 
2017, Art. 71 VI, o Presidente Executivo CLAUDINEI PARANHOS  diz que a 109 
Diretoria nesses três anos fez o possível e necessário dentro do que o conselho 110 
aprovou; sita como exemplo Espaço Fitness, esclarece que a arrecadação das 111 
atividades passou de R$10.000,00 para R$15.000,00; de 804 para 1240 pessoas, 112 
esse número aumentará, pois em janeiro iniciará aulas; comenta também que há 113 
várias obras a serem feitas, mas faltam verbas; e que foi feita pesquisa no aplicativo 114 
para saber o que os associados desejam. O Presidente da Mesa HERIBERTO 115 
POZZUTO salienta que o orçamento para todos os itens fora aprovado e a Diretoria 116 
tem a prerrogativa de escolher a prioridade para a execução. O conselheiro GIL 117 
STELVIO pergunta sobre o esgoto; o Presidente Executivo CLAUDINEI diz que 118 
foram executados 80% e feitos orçamentos, mas os custos estavam muito elevados. 119 



 
 

O Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO coloca em discussão o Plano de 120 
realizações e Obras; a conselheira CARMEM LILIAN diz que não está sendo 121 
colocado no plano o valor médio de despesas, comenta também que consta no plano 122 
o desassoreamento do lago, mas considera que no momento não é necessário, pois 123 
esse serviço já foi executado e sugere a verificação do contrato da empresa que fez 124 
a obra na época. O vice-presidente financeiro OSVALDO SEROTINE diz que 125 
gostaria de ser tratado com respeito e explica que a limpeza nas caixas de contenção 126 
é feita mensalmente, mas o problema é o acumulo, nas laterais, de água proveniente 127 
das chuvas. A conselheira CARMEM LILIAN diz que não desrespeitou o Vice-128 
Presidente e apenas está questionando o que os associados querem saber, onde é 129 
aplicado o dinheiro. O conselheiro MOYSES A. MOYSES diz que o conselho tem 130 
que ter coerência na fala e os devidos conhecimentos, não podendo levantar falsos 131 
testemunhos. O projeto de desassoreamento foi aprovado pela Prefeitura de 132 
Valinhos e pelos órgãos ambientais; e devido ao lago ser artificial e conter muito 133 
lodo será necessário fazer sempre esse procedimento. O Presidente da Mesa 134 
HERIBERTO solicita que se mantenha o respeito mútuo; diz que o plano de obras 135 
é uma lista de desejos. O conselheiro ADRIANO CRUZ propõe que o plano de 136 
obras venha com uma previsão orçamentária e com prioridades, sugere que o plano 137 
de obras não seja aprovado hoje e que a próxima diretoria traga o plano de obras 138 
com projeções. O Presidente da Mesa HERIBERTO esclarece que o plano de obras 139 
é uma exigência do estatuto, sendo uma lista de coisas necessárias a se fazer, 140 
usando-se a verba patrimonial da taxa de contribuição e melhorias, onde 141 
concordamos ou não. A conselheira ADRIANE SERRANO sugere termos um 142 
cronograma físico financeiro para podermos aprovar um plano de obras. O 143 
Presidente da Mesa HERIBERTO diz que não se está aprovando orçamentos, 144 
verbas e obras e sim, o que se pretende fazer no próximo ano. O conselheiro 145 
BENEDITO diz que em gestões anteriores os presidentes em exercício faziam um 146 
trabalho enorme com relação ao plano de obras e que apresentavam orçamentos 147 
para o conselho, que muitas vezes, não era aprovado; para as obras aprovadas 148 
usava-se arrecadação da taxa de construção e melhorias, mas as vezes durante o 149 
ano, acontecia algum imprevisto de manutenção e não havia mais verba para 150 
utilizar; daí o próprio conselho da época criou o conceito da lista, onde são 151 
colocados obras que se deseja realizar no ano, algumas são realizadas, outras não. 152 
O conselheiro NELSON diz que lista de prioridades passa pelo conselho, não 153 
significando que será realizado. O vice-presidente financeiro OSVALDO 154 
SEROTINE lê o artigo 17 § 6 do Estatuto Social, que a arrecadação da taxa de 155 
contribuição, expansão e melhorias destina-se exclusivamente a obras de ampliação 156 
e melhorias e deverá ser votada pelo conselho deliberativo, sendo que no término 157 
de cada obra, a Diretoria Executiva apresentará seu custo final. O Presidente da 158 
Mesa HERIBERTO coloca em votação o item d) no que tange ao Plano de 159 



 
 

Realizações e Obras, sendo rejeitado com 18 votos contra, 14 votos a favor e 2 160 
abstenções. Na sequência, item e) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de 161 
atualização das taxas mensais de modalidades Artigo 71 – IV; O Presidente da Mesa 162 
HERIBERTO POZZUTO apresenta as propostas de reajuste da Diretoria 163 
Executiva de 20%, do conselheiro ADRIANO 7,51% e do conselheiro NELSON 164 
de 10%; o conselheiro ADRIANO questiona sobre algumas modalidades que estão 165 
dando prejuízos, e que dessa forma a Diretoria Executiva acaba consumindo verba 166 
de despesas extras, com modalidades especificas; sugere que cada modalidade seja 167 
auto-suficiente e se pague. O Presidente CLAUDINEI diz que todas atividades têm 168 
que se pagar e que somente iniciam-se atividades se o valor arrecadado for 169 
suficiente para pagar os professores. O conselheiro ANDRÉ ASTOLFI diz que o 170 
reajuste precisa estar dentro da média, comenta também que muitos dos 171 
conselheiros precisam conhecer melhor o estatuto e participarem quando houver 172 
alterações nele, pois o plano de obras apresentado é estatutário, e o mesmo não foi 173 
aprovado. O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca o item e) em votação, sendo 174 
aprovada a proposta de reajuste de 7,51% do conselheiro ADRIANO, com 18 votos 175 
a favor, 15 votos teve a proposta do conselheiro NELSON e nenhum a proposta da 176 
Diretoria Executiva. O Presidente da Mesa coloca em votação o item f) Leitura, 177 
Apreciação e Votação da atualização da taxa de manutenção a partir de 01.12.2016, 178 
Art. 71 – IV; as propostas de reajustes são as mesmas; aprovada a proposta de 179 
7,51% do conselheiro ADRIANO, sendo que a proposta de atualização a partir de 180 
01.12.2016 foi aprovada por unanimidade. Na sequência, item g) Leitura, 181 
Apreciação e Votação da atualização da taxa de Contribuição, Expansão e 182 
Melhorias Art. 71 – IV, o Presidente da Mesa coloca em votação as três propostas 183 
de taxas de reajustes, sendo que a de 7,51% do conselheiro ADRIANO foi aprovada 184 
com 19 votos, também a partir de 01.12.2016, a do conselheiro NELSON (10%) 185 
recebeu 14 votos a favor, e a proposta da Diretoria Executiva não recebeu votos. 186 
Dando continuidade, item h) Leitura, Apreciação, Votação e fixação dos valores 187 
dos títulos de Associados artigo 56 XII, o Presidente Executivo CLAUDINEI diz 188 
que o clube está muito valorizado, há muita procura, pois o preço está acessível e 189 
também, pelo fato de ser familiar; a Diretoria permanece na proposta de reajuste de 190 
20% sobre o valor da última promoção de venda, o qual seria o valor de venda em 191 
R$2.880,00 à vista ou 4x ou R$3.168,00 em 12x. O conselheiro ADAUTO comenta 192 
que o título à venda deva ser valorizado pelo esforço e trabalho em mantê-lo como 193 
esta, ou seja, um clube com qualidade. O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca 194 
o item h) em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, item i) 195 
Leitura, Apreciação e Votação da atualização das taxas Diversas de Utilização, que 196 
são taxas de locação, salão e ginásio. A diretoria pede coerência ao conselho 197 
explicando que foi um ano difícil, com poucas locações; sugere que seja mantido o 198 
valor de locação para o próximo ano, 2017. A conselheira JOSELENE pergunta 199 



 
 

qual valor atual de cobrança pelas locações e o conselheiro CESAR FERRRARI 200 
pergunta qual o horário determinado de término para as locações; o secretário 201 
administrativo esclarece as duas questões. O Presidente da Mesa HERIBERTO 202 
coloca em votação o item i), manter o valor das Taxas Diversas de Utilização, sendo 203 
aprovado por unanimidade. Em seguida, passa-se para o item j) Eleição do 204 
Conselho Fiscal Biênio 2017/2018 – início 01 de janeiro de 2017 artigo 84, k) 205 
Eleição da Comissão de Sindicância para Triênio 2017/2019 – início 01 de janeiro 206 
de 2017 artigo 87, l) Eleição da Comissão de Disciplina para o triênio 2017/2019 – 207 
início 01 de janeiro de 2017 artigo 91, o Presidente da Mesa HERIBERTO explica 208 
que houve inscrição de chapa única para as três Comissões, ou seja, Disciplina: 209 
CLAUDINEI A.G.DE OLIVEIRA, LEANDRO BOUKOUVALAS, RAFAEL 210 
DI GIORGIO ENDERLE, TIAGO CAMILO SACCO, WENDELL BONFIM; 211 
Fiscal: JESUS D. PIVA, CLAUDEMIR J. PERÓ, WALMIR SCARPINELLI, 212 
MARCOS A. FRIGO, CARLOS B. DINI; Sindicância: ADILSON J. 213 
BRUNELLI, CLAUMILDO PARANHOS, GERALDO NORBERTO 214 
BUENO; em seguida, propõe que se faça uma votação única; onde foi aprovada 215 
por unanimidade. O secretario administrativo ROBERTO pede a palavra para 216 
propor que o percentual de 7,51% na correção das taxas, os valores sejam 217 
arredondados para facilitar e evitar possíveis “deboches” de associados, por conta 218 
dos valores serem apresentados com centavos. O Presidente da Mesa 219 
HERIBERTO diz que o bom senso irá prevalecer em relação a isso e passa para o 220 
item m) Assuntos Gerais, o conselheiro NELSON sugere que seja levantado o custo 221 
da academia, o Presidente Executivo CLAUDINEI diz que isso já foi feito. O vice-222 
presidente administrativo ROGERIO pede a palavra, lamentando o nível dos 223 
comentários, fofocas de conselheiros, que não conhecem a índole da pessoa e 224 
família, fazendo afirmações sobre a próxima eleição à Presidente, que ele, 225 
ROGÉRIO, teria um cargo definido e remunerado; então, registra que embora 226 
tenha sido convidado pelo candidato a Presidente OSVALDO para participar da 227 
chapa, não aceitou, pois assim daria oportunidade a outras pessoas, mas com certeza 228 
estará junto ao conselho em junho próximo. O conselheiro ADRIANO CRUZ diz 229 
que se deva usar o momento para se falar do conselho, e não em discursos eleitorais, 230 
considera que a campanha eleitoral está sendo em auto nível, onde todos estão se 231 
respeitando; diz também que no balancete as despesas em promoções sociais 232 
deveriam ser iguais às receitas, que infelizmente foi aprovado um orçamento onde 233 
as despesas sociais foram maiores que as receitas; pergunta também qual a atividade 234 
que está dentro do valor de R36.000,00 em comunicação e marketing; o Presidente 235 
da Mesa HERIBERTO diz que o momento agora é assuntos gerais e não 236 
orçamento. O conselheiro ANDRÉ S. PINTO, aproveitando as palavras do vice-237 
presidente administrativo ROGÉRIO, em relação ao nível da campanha para 238 
Presidente; relata que passou por um constrangimento dentro do clube, foi revistado 239 



 
 

por policiais militares após denúncia que estava armado; mas que segundo boletim 240 
de ocorrência da polícia, nada de ilícito foi encontrado. O conselheiro ainda diz que 241 
foi protocolado junto à secretaria pedidos de gravações de imagens para 242 
averiguação dos fatos, inclusive do denunciante, onde até o momento não foi 243 
atendido; lamenta que tenha passado por isso e exige seus direitos como associado 244 
há 16 anos e também conselheiro, pois sua honra e moral estão acima de qualquer 245 
coisa. O Presidente Executivo CLAUDINEI esclarece que não pode proibir 246 
policiais de entrarem no clube, e não há o sistema de gravação que o conselheiro 247 
ANDRÉ S. PINTO está solicitando; os advogados, do clube e do conselheiro, estão 248 
conversando a respeito; o Presidente CLAUDINEI diz ainda que no dia do fato em 249 
questão, não estava presente e quem acompanhou os policiais foi o Diretor da área 250 
PAULO LEOTÉRIO. O Presidente Executivo CLAUDINEI encerra convidando 251 
a todos para prestigiarem o evento social Festa Havaiana. O conselheiro ANDRÉ 252 
S. PINTO solicita a palavra, dizendo que até o momento o advogado do clube não 253 
entrou em contato com o seu; e também, diz que a Policia Militar entra em um 254 
estabelecimento particular mediante uma ocorrência de crime, ameaça ou pedido 255 
de socorro; mas não foi o que aconteceu no clube; sendo assim, os policiais 256 
precisaram de autorização para entrar e tiveram acompanhamento. O Vice-257 
Presidente Financeiro OSVALDO agradece o Presidente Executivo CLAUDINEI 258 
pela dedicação ao clube nesses últimos três anos, lembrando que neste período o 259 
lazer e a própria família foram relegados à segundo plano; houve erros e acertos, 260 
mas é inegável a sua cota de contribuição junto ao COUNTRY CLUB. O 261 
Presidente da Mesa HERIBERTO, antes de encerrar a reunião, diz que é preferível 262 
errarmos pelo excesso do que pela omissão, que apesar de muita discussão, debates 263 
nas reuniões do Conselho, devemos ter respeito mútuo, pelo convívio e amizade 264 
adquirida, e na próxima eleição, os dois candidatos merecem nosso respeito e o 265 
clube estará em ótimas mãos; agradece também o empenho, dedicação e coragem 266 
do Presidente CLAUDINEI; encerra a reunião às 21h45m agradecendo a presença 267 
de todos. Eu, RUI RODRIGUES SARTINI, primeiro Secretário redigi a presente 268 
ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa HERIBERTO 269 
POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. Aos dezessete dias de novembro 270 
de 2016. Ass. _____________________________________ RUI RODRIGUES 271 
SARTINI Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ 272 
HERIBERTO POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 273 


