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A reunião teve início às 19h30min, o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. 

Wagner Tadeu Gama convidou o Presidente da Diretoria Executiva Sr. Ricardo 

Lisboa Villela de Andrade e o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Dionísio 

Chiaranda para comporem a mesa. A seguir foram executados os Hinos Nacional 

Brasileiro e do PMFC. 

O 1º Secretário Sr. José Luiz Mazzucatto procedeu a leitura da convocação. 

Dando início a ordem do dia, as Atas dos dias 17/07/2017 e 01/08/2017 foram 

aprovadas por unanimidade. Já a Ata do dia 24/07/2017 foi solicitado por um dos 

Conselheiros que fosse feita uma ressalva, então o Presidente do C.D. informou 

que tal ressalva constará na Ata da Reunião desta noite, sendo a mesma 

aprovada por unanimidade. 

No outro item da pauta, que era sugerido a criação de uma Comissão para o 

acompanhamento de obras, investimentos e serviços de manutenção em geral, 

após as manifestações dos Conselheiros, o Plenário do C.D. não aprovou a 

criação da mesma. 

Dando sequência a ordem do dia, o próximo item, que se tratava da rescisão do 

contrato do telão de LED em virtude do prejuízo que está sendo apresentado, o 

Plenário do C.D. elencou algumas diretrizes para a D.E. com o objetivo de tentar 

viabilizar a continuidade do contrato de LED, evitando assim o seu 

cancelamento. 

Tais diretrizes foram assim elencadas: 

• Redução do aluguel do painel de LED; 

• Alteração no contrato do Prestador de Serviço, com redução no valor 

fixo e/ou nas comissões recebidas; 

• Apresentar proposta alternativa de outras Agências de Marketing; 

• Captar novos patrocinadores; 

• Apresentar os custos para aquisição de um telão. 

Nova reunião já está agendada para o dia 23/10/2017. Nessa referida reunião a 

D.E. deverá apresentar os resultados alcançados, o C.F. os números atualizados 

até o mês de setembro de 2017; e o Plenário decidirá pela continuidade ou não 

do telão de LED. 

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

Wagner Tadeu Gama encerrou a reunião. 
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