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A reunião do dia 24 de julho de 2017 teve início às 19h30min com a execução 

dos Hinos Nacional Brasileiro e do PMFC. A seguir o Presidente do Conselho 

Deliberativo Sr. Wagner Tadeu Gama passou algumas orientações e 

informações sobre o uso do site do PMFC. 

O 2º Vice-Presidente Sr. José Luiz Targher, procedeu a leitura da convocação da 

reunião. Dando início a ordem do dia, a ata do dia 08/05/2017, foi aprovada sem 

ressalvas e por unanimidade de votos. 

Foi comunicado e apresentado ao Plenário o Conselheiro Luiz Marcelo Barbosa 

Guirelli que desde a reunião do dia 17/07/2017, foi elevado a condição de 

Conselheiro Titular do PMFC. 

O 3º item da ordem do dia: Retificação/Inclusão Estatutária de 15/10/2013 em 

seu Art. 222, Parágrafo Único. O Presidente do Conselho Deliberativo 

comunicou que após uma revisão do Conselheiro Sr. Aparecido Onivaldo Mazaro 

foi observado uma falha quando da digitação do referido artigo. Para que essa 

falha seja sanada, o Cartório de Registro de Títulos e Documentos solicitou que 

deva ser apresentado a convocação e a ata da reunião. Sendo assim, esse item 

não demanda nenhuma apreciação ou votação por parte do Plenário. O 

Presidente do Conselho Deliberativo pergunta ao Plenário se existi alguma 

dúvida e se algum Conselheiro gostaria de se manifestar. Diante da negativa 

passou-se para o próximo item da ordem do dia.  

Aprovação pelo Plenário da Homenagem ao Associados Sr. Paulo Américo Pinto 

Serra, após as manifestações de alguns Conselheiros o tema foi colocado em 

votação e aprovado por maioria de votos. 

Após teve início ao último item da ordem do dia: Apresentação do Balancete 

Trimestral por parte da Diretoria Executiva. O Vice-Presidente Econômico-

Financeiro Sr. José Aparecido Florêncio apresentou o demonstrativo financeiro  



2 

do segundo trimestre, enfatizando o saldo bancário das 03 (três) contas que o 

PMFC possuí. 

O Vice-Presidente do Conselho Fiscal Sr. Mauro Antonio Molina, fazendo uso da 

palavra, informa que havia recebido os números ali apresentados na manhã do 

dia da reunião, e em virtude disso não teve tempo hábil para verificar os números 

ali apresentados.  

O Presidente da Diretoria Executiva Sr. Ricardo Lisboa Villela de Andrade 

comunicou ao Plenário, que para a conclusão das obras das piscinas térmicas e 

da reforma da Portaria Portugal foram realizados gastos acima do que estava 

orçado. Porém, a Diretoria Executiva só realizou esses gastos porque conseguiu 

ao longo da gestão um superávit que permitiu tais gastos. Esses gastos 

aconteceram no início de 2017, e serão apresentados aos Srs. Conselheiros no 

Balanço Anual. 

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

Wagner Tadeu Gama encerrou a reunião. 
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