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A reunião teve início as 19h30min com o Presidente do Conselho Deliberativo 

Sr. Wagner Tadeu Gama convidando para compor a mesa o Presidente da 

Diretoria Executiva Sr. Ricardo Lisboa Villela de Andrade e o Vice-Presidente 

do Conselho Fiscal Sr. Mauro Antonio Molina. Foram executados os Hinos 

Nacional Brasileiro e do Primeiro de Maio Futebol Clube. 

Tendo início a ordem do dia as Atas dos dias 28 de agosto e 29 de setembro 

foram aprovadas por unanimidade, porém o Conselheiro Sr. Rubens Ferreira 

de Matos se absteve de votar em virtude de sua ausência nas referidas 

reuniões. 

Foi comunicado ao Plenário que o Conselheiro Sr. Douglas Crepaldi de 

Oliveira, assumiu a condição de Conselheiro Titular em virtude do 

licenciamento do Conselheiro Sr. Waldir Vilcinski que assumiu o cargo de 5º 

Membro Titular do Conselho Fiscal. 

A seguir o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Sr. José Aparecido 

Florêncio, apresentou o demonstrativo financeiro trimestral e o demonstrativo 

das festas (La Notte Della Mamma, Festa Junina e Festa de Aniversário de 

104 anos do PMFC). O Vice-Presidente do Conselho Fiscal Sr. Mauro Antonio 

Molina também apresentou os números relativos ao trimestre e fez uma 

projeção dos mesmos até o final do ano. 

O outro item da pauta foi a apresentação do projeto de revitalização da quadra 

poli esportiva feita pelo Sr. José Ap. Florêncio e pelo Sr. Ricardo Villela. 

O Conselheiro Sr. Fernando Martini antes de se ausentar deixou uma proposta 

para ser apreciada pelo Plenário, onde sugeria que não deveria haver votação, 

uma vez que o Plenário por duas vezes este ano já havia se manifestado 

contra a realização da quadra de areia. Depois das manifestações dos 

Conselheiros, o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Wagner Tadeu Gama  
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colocou as duas propostas em votação e a proposta do Conselheiro Fernando 

Martini foi aprovada pela maioria dos Conselheiros ali presentes. Fazendo uso 

da palavra o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Dionísio Chiaranda, solicitou 

ao Presidente do C.D. para que fosse agendada uma reunião antes da análise 

e deliberação por parte do Plenário da Peça Orçamentária de 2018. O 

Presidente do C.D. fez uma prévia consulta ao Plenário sobre o agendamento 

da reunião e a mesma foi aprovada por unanimidade. O Presidente do C.D. 

comunicou que a referida reunião acontecerá no dia 04 de dezembro de 2017, 

e que a análise e deliberação da Peça Orçamentária acontecerá no dia 11 de 

dezembro de 2017.  

O último item da reunião referia-se à continuidade ou não do telão. O 

Presidente do C.D. passou a palavra para o Vice-Presidente Social Sr. 

Mauricio Pereira de Menezes que apresentou propostas mais altas do que a 

que está em vigência, e apresentou também alterações que serão efetuadas 

no contrato de prestação de serviço de marketing. 

O Presidente do C.D. colocou em votação, e o Plenário decidiu por 

unanimidade que o contrato do telão deveria continuar em vigor até o seu 

término em fevereiro de 2018.  O Plenário também decidiu por unanimidade 

que o contrato de serviço de marketing deveria continuar com as alterações 

apresentadas pelo Vice-Presidente Social Sr. Mauricio. 

Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente do Conselho Deliberativo 

Sr. Wagner Tadeu Gama encerrou a reunião. 

 

 

 

WAGNER TADEU GAMA 

Presidente do Conselho Deliberativo 


