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A Reunião Extraordinária Não Privativa teve início às 19h30min com o Presidente 

do Conselho Deliberativo Sr. Nilo Sérgio Ortiz convidando para compor a Mesa 

do C.D. o Presidente da Diretoria Executiva Sr. Ricardo Lisboa Villela de Andrade 

e o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Dionísio Chiaranda.  Na sequência, foram 

executados os Hinos Nacional Brasileiro e do Primeiro de Maio Futebol Clube. 

Dando início a pauta do dia o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Nilo Sérgio 

Ortiz perguntou aos Conselheiros se os mesmos tinham alguma restrição em 

relação às Atas dos dias 23/07/2018 e 01/08/2018. Não havendo nenhuma 

manifestação as mesmas foram aprovadas por unanimidade de votos. Passando-

se ao item dois o Sr. Nilo informou ao Plenário o remanejamento dos 

Conselheiros onde o Conselheiro Douglas Crepaldi de Oliveira que continuará 

como Conselheiro Titular ocupando o lugar do Conselheiro Sr. Valter Monteiro 

que atualmente ocupa o cargo de Diretor de Sede; o Conselheiro Suplente Sr. 

Flávio Mansato que passa para Conselheiro Titular no lugar do Sr. Marcos 

Pazinato que atualmente ocupa o cargo de 4º Membro Titular do Conselho Fiscal, 

e o Conselheiro Suplente Sr. Marcos César Jacob que passa para Conselheiro 

Titular no lugar do Sr. Mauro Antonio Molina que atualmente ocupa o cargo de 

Vice-Presidente do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. 

Nilo Sérgio Ortiz passou então para o terceiro e último item da pauta da reunião, 

análise e deliberação da Proposta Orçamentária – 2019. O Sr. Nilo passou a 

palavra para o Vice-Presidente Econômico e Financeiro Sr. Marcos Antonio 

Assumpção Cabello que se apresentou ao plenário e fez a explanação da atual 

situação financeira do clube demonstrando através da peça orçamentária a 

necessidade de um reajuste 4,2% na contribuição social mensal do associado 

para o exercício de 2019. O Sr. Nilo passa então a palavra ao Presidente do  
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Conselho Fiscal Sr. Dionísio Chiaranda que fez as suas reivindicações 

informando que os Membros do Conselho Fiscal não tiveram tempo hábil para 

analisar toda a Proposta Orçamentária 2019, e que o posicionamento do 

Conselho Fiscal é da não recomendação da aprovação por ter sido repassado o 

valor de investimento de 2018 para 2019, apesar de ter verba para a execução 

em 2018. Entretanto, foi aberto espaço para que os Conselheiros presentes em 

plenário tirassem suas dúvidas, propusessem propostas, discutissem valores, 

sendo que todos os questionamentos foram dirimidos pelo financeiro a contento 

de todos ali presentes. A palavra voltou então ao Presidente do Conselho 

Deliberativo Sr. Nilo Sérgio Ortiz para que fosse votada a aprovação ou não da 

Proposta Orçamentária 2019. Após o debate foram apresentadas duas propostas 

como segue:  1.)  Aprovação da Proposta Orçamentária 2019 com o reajuste da 

contribuição social em 3,88%, porém sem o reflexo deste reajuste nos cursos 

esportivos; 2.) Não Aprovação da Proposta Orçamentária 2019. 

O Sr. Nilo perguntou aos Conselheiros para aqueles que concordassem com a 1ª 

opção que se levantassem, e os que não concordassem permanecessem 

sentados. A 1ª opção foi eleita pela maioria de votos, sendo que três Conselheiros 

permaneceram sentados não aprovando a Proposta Orçamentária 2019, 

escolhendo assim a segunda proposta. 

Ficou decidido que o aumento será de 3,88% na contribuição social para o ano 

de 2019 sem reajustes nos cursos esportivos, assim sendo, ficou aprovada por 

MAIORIA DE VOTOS a Proposta Orçamentária 2019 apresentada pela Diretoria 

Executiva. Não havendo mais nada a ser tratado, o Sr. Nilo Sérgio Ortiz encerrou 

a reunião informando a todos que a Festa dos Colaboradores 2018 será realizada 

no dia 14/12/2018 (sexta-feira), a partir das 20hrs e finalizou desejando a todos 

um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! 

 

NILO SÉRGIO ORTIZ 

Presidente do Conselho Deliberativo 


