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O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Nilo Sérgio Prtiz deu início à reunião 

às 19h30min em 2ª convocação. Foram executados os Hinos Nacional 

Brasileiro e do Primeiro de Maio Futebol Clube. Após, o Presidente do C.D. Sr. 

Nilo solicitou ao 1º Secretário Sr. José Luiz Mazzucatto que procedesse a 

leitura da convocação. A ata da reunião do dia 03/12/2018 foi aprovada por 

unanimidade de votos. Deu-se início a eleição da Comissão de Sindicância e 

Disciplina – Biênio 2019/2021 com a apresentação das duas chapas 

concorrentes. A chapa nº 1 representada pelo Conselheiro Sr. Antonio Pezzim 

e a chapa nº 2 representada pelo Conselheiro José Roberto Piva. Ambos 

fizeram a apresentação dos candidatos das suas respectivas chapas. Em 

seguida o Pres. do C.D. Sr. Nilo iniciou a eleição para a C.S.D. – Biênio 

2019/2021. Foram apurados 20 (vinte) votos para a chapa nº 1 e 25 (vinte e 

cinco) votos para a chapa nº 2. O Sr. Nilo declarou a chapa nº 2 – José Roberto 

Piva vencedora. Logo após o Pres. do C.D. Sr. nilo informa que até meia hora 

antes do início da reunião foi feito a inscrição de uma única chapa para o 

Mandato 2019/2021 do Conselho Fiscal, que tem como representante o 

Conselheiro Sr. Djalma de Abreu Filho. Portanto, a chapa do Sr. Djalma de 

Abreu Filho foi declarada vencedora para o exercício 2019/2021 do Conselho 

Fiscal. A seguir o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Nilo Sérgio Ortiz 

abriu a reunião para o assunto várias. O Conselheiro José Roberto Piva 

declarou achar abusivos os preços que os concessionários vêm praticando em 

seus diversos pontos de venda para os associados. A Conselheira Rosemeire 

Castilho deixou clara a preocupação com a perda de mais ou menos 400 

(quatrocentos) títulos, e opinou que precisamos fazer algum trabalho para 

recuperar esses associado que foram perdidos nesse curto período de tempo. 

O Sr. Nilo informou ainda que, a próxima reunião do C.D. deverpa ser por volta 

do dia 20/03/2019, com a análise do Balanço Patrimonial e esclareceu 



algumas dúvidas quanto a quantidade de reuniões realizadas pelo C.D. Nada 

mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Nilo 

Sérgio Ortiz encerrou a reunião aproximadamente às 20h45min. Foram 

registradas as presenças de 46 (quarenta e seis) conselheiros no total. 

 

 


