CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO
São Paulo Athletic Club

ATA DA 342° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2022
Conselheiros

Participação
Presencial

Alex Lojelo Munn
André Portela Fernandes de Souza
Carlos Alberto Soares
Carlos Alberto Stapelfeldt
Christopher Ian Podgorski
Cícero de Toledo Piza Filho
Daniel Tostes Graziano
Eduardo Pontes Bohn
Élcio Garcia Alvares
Emmanuel Silva Nunes de Oliveira Junior
Eric Charles Nice Junior - Presidente
Ernesto Cordeiro Marujo
Fábio Conti Medugno
João Francisco Farhat Kehdi
John Thomas McDonnell
José Ailton M. do Nascimento
Lia Ribeiro Dias Calder
Luiz Cesar P. F. Pimentel - Vice-Presidente
Rafael Machado Jabor
Richard Kumpis
Roberto Lojelo
Sergio Zunder da Rocha - Secretário
Tatiana Amato
Tatiane Carla Mohr Saes
Thomas Antoine de Mol Van Otterloo
Thomas Edgard Bradfield
Wilson D’Andrade Hoffmann

Online

Justificativa Não Participação

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Justificado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sede Higienópolis: Rua Visconde de Ouro Preto, 119 - Consolação - SP - Cep: 01303-060 - Fone: (11) 3217-5944
Sede Santo Amaro: Av. Atlântica, 1.448 - Socorro - SP - Cep: 04768-100 - Fone: (11) 5686-2220

1

RESUMO DA ATA
A 342º Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube Atlético São Paulo foi realizada em
11 de março de 2022 e contou com a participação remota de componentes do Conselho Deliberativo.
O presidente iniciou a reunião dando as boas vindas aos 4 novos conselheiros e comunicou a
desistência da chapa única, aprovada em novembro para assumir a diretoria no biênio 22/23. Por não
constar da pauta, ficou definida a votação por e-mail da sugestão discutida de realização de nova
eleição com urgência, liberando as inscrições de chapas até 02/04 e realizando a votação em 06/04.
Desta forma, para terem tempo hábil de formalizar a Diretoria Executiva que atuará até o dia 31 de
dezembro de 2023, no item 1 - Promoção ou não de nova prorrogação temporária dos poderes
da atual Diretoria Executiva após 30/04/22, para possibilitar a manutenção dos pagamentos e
obrigações sociais do clube em dia até ulterior deliberação do processo judicial movido contra
o SPAC, foi definida a prorrogação do mandato da atual diretoria por mais 30 dias, ficando vigente até
30/05/2022, ou até que se revogue a mesma, com a regularização da nova diretoria eleita. Não
havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada.

PAUTA DA REUNIÃO
1. Promoção ou não de nova prorrogação temporária dos poderes da atual Diretoria Executiva após
30/04/22, para possibilitar a manutenção dos pagamentos e obrigações sociais do clube em dia até
ulterior deliberação do processo judicial movido contra o SPAC.

ATA DA REUNIÃO
Eric Charles Nice Junior, Presidente do Conselho Deliberativo, dá início à 342° Reunião
Extraordinária realizada de maneira exclusivamente remota, transmitida e gravada através da
plataforma Zoom, às 19:30h do dia 11 de março de 2022, em segunda chamada, obedecendo quórum
mínimo exigido por seu Estatuto. Apresenta demais membros da Mesa do Conselho, o Vice-Presidente
Luiz Cesar P. F. Pimentel e o Secretário Sergio Zunder da Rocha. Agradece a presença de todos, em
especial aos novos Conselheiros e Conselheiras eleitos e empossados na última Assembleia Geral
Extraordinária. Destaca que nessa ocasião ocorreu a primeira eleição remota do clube, com maior de
participação dos associados e uma conselheira foi eleita com maior número de votos da história do
clube. Se diz honrado pela integração dos novos componentes ao quadro, desejando que tenham
gestões muito produtivas para o clube. Informa que planeja uma cerimônia para os recém empossados
na próxima reunião presencial. Apresenta os novos conselheiros, sendo: Lia Ribeiro Dias Calder, com
o recorde do clube de 176 votos; Alex Lojelo Munn; Tatiana Amato; e Emmanuel Silva Nunes de
Oliveira Junior. Passa a palavra para que se apresentem.
Lia Ribeiro Dias Calder agradece a oportunidade e comenta estar muito feliz por integrar o time,
entendendo que a votação foi um reflexo dos anseios dos associados por um clube incrível. Concorda
que há muito trabalho a ser feito e se coloca à disposição para trocas, esperando poder contribuir.
Tatiana Amato agradece a recepção e se mostra feliz por compor a equipe comentando seu afeto pelo
clube, de quem é vizinha há 14 anos. Diz que espera poder atuar pela melhoria contínua do clube.
Alex Lojelo Munn se diz muito honrado por poder fazer parte de um grupo que já o ajudou, quando
necessário. Conta que espera honrar seu compromisso e poder auxiliar em tudo que for preciso.
Emmanuel Silva Nunes de Oliveira Junior lembra o quanto se sentiu bem recebido no clube, quando
ingressou há 8 anos e destaca ser um prazer poder dedicar seu tempo à melhoria do mesmo.
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Eric Charles Nice Junior informa que houve a renúncia da maioria da chapa para o biênio 22/23 e a
desistência da candidatura do Hudson Alves Ferreira, após a convocação da reunião. Comenta que
precisarão convocar novas eleições para a Diretoria Executiva do clube. Lembra que como não consta
em pauta, não poderão deliberar acerca do assunto, mas que o tema está vinculado à decisão que
precisa ser tomada sobre a prorrogação do mandato da atual gestão. Informa que o Secretario dará
andamento à pauta e que antes de abrir para os demais, comentará o assunto.
Sergio Zunder da Rocha apresenta o item da pauta a ser tratado.
1. Promoção ou não de nova prorrogação temporária dos poderes da atual Diretoria Executiva
após 30/04/22, para possibilitar a manutenção dos pagamentos e obrigações sociais do clube
em dia até ulterior deliberação do processo judicial movido contra o SPAC.
Eric Charles Nice Junior explica aos novos componentes que as decisões são tomadas de forma
colegiada e que, como presidente do Conselho, apresenta sugestões para debate e votação dos
demais. Sugere que seja divulgado aos sócios na já no início da próxima semana, entre dias 14 ou 15
de março, a necessidade de realizar nova eleição para a Diretoria Executiva, ficando aberto para
inscrição das chapas até o início do mês de abril, trazendo em seguida as chapas para apresentação
no Conselho Deliberativo para escolha da nova Diretoria Executiva. Entende que seja necessário que
a diretoria atual tenha o seu mandato prorrogado por mais 30 dias, para não correrem o risco de ter
problemas com os processos burocráticos necessários. Lembra que é apenas uma sugestão e que
abre a palavra para que todos opinem.
Thomas Edgard Bradfield apoia a sugestão de partirem rapidamente para uma nova eleição e entende
que o prazo sugerido de 21 dias é mais do que suficiente para se comporem as chapas, podendo ser
reduzido para 15 dias. Em relação à prorrogação do mandato, lembra que tiverem um desgaste muito
grande no clube com o atraso de pagamentos e entende que podem colocar a prorrogação por 30 dias
ou até o registro da nova diretoria, que deve ocorrer antes de 30 dias, fixando este prazo por cautela.
Eduardo Pontes Bohn concorda com a sugestão de datas, mas questiona se o cartório aceitaria algo
indefinido como sugerido pelo Cons. Thomas Edgard Bradfield entendendo que deixar em aberto a
definição possa ser improdutivo. Sugere trabalhar com os 30 dias e depois apresentar um documento
cancelando, se for o caso.
Eric Charles Nice Junior reforça que o cartório é muito exigente e minucioso e concorda que não devam
dar abertura para problemas com o registro da ata.
Sergio Zunder da Rocha comenta que farão uma ata sucinta, apenas da deliberação para encaminhar
para registro e posteriormente será feita a transcrição da ata completa para distribuição e divulgação
no site do clube. Ressalta que quanto menos informação e maior precisão da ata, mais rápido o seu
registro em cartório.
Thomas Edgard Bradfield e Eduardo Pontes Bohn apoiam o processo.
Tatiane Carla Mohr Saes questiona a questão da renúncia da presidência da Diretoria Executiva.
Sergio Zunder da Rocha esclarece que não é da gestão atual, e sim da chapa eleita.
Eduardo Pontes Bohn esclarece que não houve renúncia do presidente, mas a desistência da sua
candidatura para a próxima gestão.
Cícero de Toledo Piza Filho entende que toda a sua equipe renunciou, mas o presidente ficou no posto,
para manter os processos do clube funcionando.
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Eric Charles Nice Junior reforça que a confusão ocorrer porque a eleição de novembro que tinha uma
chapa única, que tinha quase a mesma composição da diretoria atual.
Sergio Zunder da Rocha explica que o mandato da diretoria que se encerraria em dezembro de 2021
foi prorrogado até 30 de abril e hoje estão discutindo acrescentar mais 30 dias nessa prorrogação. A
renúncia que ocorreu foi da chapa eleita em novembro, que sequer chegou a tomar posse.
Thomas Edgard Bradfield lembra que com a realização da nova eleição, registrarão a nova chapa e o
problema ficará resolvido.
Élcio Garcia Alvares pergunta se está acertado que terão eleições no dia 06 de abril.
Eric Charles Nice Junior responde que ainda não definiram, sendo essa sua sugestão, mas que podem
surgir novas propostas. Diz que gostaria de deixar um prazo de 30 dias para os associados se
mobilizarem e montarem suas chapas, mas ouviu alguns conselheiros que acharam um prazo muito
longo e assim surgiu a sugestão de 21 dias para esse processo.
Élcio Garcia Alvares questiona se vão deliberar a data da nova eleição.
Eric Charles Nice Junior esclarece que não podem deliberar sobre a nova eleição, uma vez que não
consta na pauta. Informa que abriu a discussão para todos poderem participar e depois vão enviar um
e-mail para sua deliberação, com as datas acertadas na reunião. Reforça que o único item a ser
deliberado nesta reunião é a prorrogação do mandato da diretoria atual por mais 30 dias e questiona
se preferem tomar essa decisão primeiro.
Christopher Ian Podgorski pergunta se com a eleição dos 4 conselheiros o processo judicial se encerra
ou existe alguma medida a ser tomada.
Thomas Edgard Bradfield responde que já foi informado no processo a eleição dos conselheiros e
solicitada a perda do objeto, acreditando que os juízes acolherão o pedido. Entende não ser vantagem
para ninguém a manutenção do processo e espera essa mesma atitude dos autores da ação.
Cícero de Toledo Piza Filho entende que a manutenção da diretoria para gestão do clube é necessária,
mas acha importante que saiam com a definição da data de eleição da nova diretoria, por uma questão
de satisfação aos associados. Coloca que o atraso nos pagamentos foi por responsabilidade da Mesa
e não achou sincera a mensagem enviada pelo presidente. Relembra colocações feitas na última
reunião dizendo que não podem andar atrás da mentira. Entende que podem prorrogar o prazo por
mais 30 dias, mas é importante a definição de novas datas, para que o processo seja confiável.
Eric Charles Nice Junior ressalta que já propôs datas e pede que haja mais educação nas colocações
feitas pelo conselheiro. Refuta as colocações de que teria mentido e lembra que todas as reuniões
estão gravadas, num processo de transparência que nunca antes ocorreu no clube. Pede respeito à
presidência da instituição e a ele, como associado do clube há mais de 50 anos. Exige que haja respeito
e que não se dirija mais à sua pessoa com este tipo de colocação.
Sergio Zunder da Rocha reforça que a Diretoria Executiva justificou a falta de pagamentos em função
do atraso no registro da ata. Comenta que o fato originário foi a ação judicial contra o clube, sem o
qual não haveria atraso em registro de ata. Pede que sejam cautelosos com o uso das palavras.
Thomas Edgard Bradfield pede que parem com a discussão e virem a página. Comenta que não estão
sendo bons exemplos para os novos conselheiros e pede que se foquem em resolver o que precisa
ser definido. Repassa a sugestão da Mesa de se dar um prazo para inscrição das chapas de 21 dias
e realizar as novas eleições 2 dias após esse prazo. Propõe o prazo de inscrição para 15 dias.
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André Portela Fernandes de Souza sugere que acertem as datas, de acordo com as propostas
apresentadas, pois sabendo a data de eleição, podem deliberar o prazo de prorrogação necessário.
Confirma a sugestão de datas propostas: 15/03 a diretoria convoca os associados para a eleição; as
inscrições de chapas podem ocorrer até dia 02/04, sendo essa a data que o conselheiro sugeriu
antecipar; e dia 06/04 fariam a reunião do Conselho para escolha da chapa vencedora.
Eric Charles Nice Junior esclarece que a eleição seria 3 dias depois do prazo final para inscrição.
André Portela Fernandes de Souza entende que a data chave é o dia 06/04 e precisam saber quanto
tempo é necessário para os processos administrativos de registro da ata. Pergunta qual seria a
proposta de data do Cons. Thomas Edgard Bradfield para poderem discutir.
Thomas Edgard Bradfield expõe que o clube está numa situação muito desconfortável e entende que
será melhor para todos se o processo ocorrer o mais rápido possível. Deixa claro que está totalmente
de acordo com a ideia, mas gostaria que o processo fosse mais célere.
Eric Charles Nice Junior coloca que se reduzirem o prazo para 30/03, a reunião de Conselho terá que
ocorrer em outra data e não numa quarta-feira, quando a maioria dos conselheiros têm disponibilidade.
Destaca que isso poderia ocorrer e realizariam a reunião na quinta ou sexta, dias 31/03 ou 01/04.
André Portela Fernandes de Souza concorda com as inscrições até dia 30 e que seja escolhida uma
nova data para a reunião.
Thomas Edgard Bradfield diz que poderiam fazer a reunião no dia 31/05.
André Portela Fernandes de Souza ressalta que fazendo a escolha nesta data, não haveria
necessidade de prorrogação, pois teriam 1 mês para as alterações. Entende que, por garantia,
poderiam prorrogar 1 ou 2 semanas, mas que há tempo hábil até o final de abril. Esclarece que por
isso não quer entrar na discussão de prorrogação de mandato antes de fechar a data das eleições.
Eduardo Pontes Bohn comenta que já participou de mais de 10 eleições e o prazo de inscrição sempre
foi de 30 dias. Concorda que reduzam para 15 pela urgência em resolver a situação, mas teme que
haja questionamentos e voltem a ter problemas com pessoas que questionem sua decisão.
Eric Charles Nice Junior lembra que precisam dar tempo para os associados se articularem, pois
segundo o Estatuto, precisam 7 pessoas para compor uma chapa. Tem a preocupação de que
aparente para o associado que estão fazendo um processo sem os cuidados necessários e diz que
entende a pressa, mas pergunta se 1 semana fará tanta diferença.
Thomas Edgard Bradfield retira sua proposta.
José Ailton M. do Nascimento sugere que deixem o tempo habitual de 30 dias para as inscrições.
Thomas Edgard Bradfield lembra que a proposta é de 21 dias.
Eduardo Pontes Bohn acredita que não tenham problema com os 21 dias de prazo. Lembra que já
viram chapas montadas rapidamente que não se sustentaram, acreditando ser necessário um tempo
para amadurecer o grupo.
Cícero de Toledo Piza Filho coloca que precisam sair do imbróglio em que se encontram.
João Francisco Farhat Kehdi entende serem procedentes as colocações feitas pelo Cons. Eduardo
Pontes Bohn. Lembra que os possíveis questionamentos são os que vão gerar ações contra o processo
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e que se fizerem o que consta no Estatuto, não dão chance para questionamentos. Questiona se existe
alguma orientação específica no regulamento em relação ao prazo de inscrição.
Eric Charles Nice Junior responde que o único ponto que precisarão atenção é em relação ao art. 36,
§ 1º, onde está escrito: “O mandato da Diretoria é de 2 anos, iniciando-se em 1º de janeiro e findando
em 31 de dezembro, permitindo-se apenas 1 recondução do Diretor Presidente, nos termos do art.
18.a da lei 9.615 (...)”. Entende que devam eleger uma diretoria para o biênio 22/23, mas que começaria
o mandato com 4 meses de atraso e questiona se deveria ser considerada uma diretoria “tampão”.
Comenta que esse o único problema que vê em relação ao tema.
Cícero de Toledo Piza Filho diz que é uma diretoria “tampão” e não deve ser motivo de preocupação.
Eduardo Pontes Bohn e Thomas Edgard Bradfield falam que isso já ocorreu algumas vezes no clube.
Eric Charles Nice Junior ratifica que, de acordo com as colocações, elegerão uma diretoria “tampão”.
João Francisco Farhat Kehdi questiona como isso pode ocorrer, uma vez que a diretoria eleita nem
assumiu.
Thomas Edgard Bradfield sugere que não utilizem o termo “tampão”, e elejam uma Diretoria que terá
seu mandato até 31 de dezembro de 2023.
Diversos conselheiros concordam, lembrando ocasiões em que isso já ocorreu.
Cícero de Toledo Piza Filho diz que só quer ajudar e que precisam sair da situação atual.
Eduardo Pontes Bohn é favorável à sugestão apresentada pelo presidente da Mesa do Conselho.
André Portela Fernandes de Souza propõe que elenquem as opções de datas e votem.
Sergio Zunder da Rocha pergunta se haverá prazo para impugnação de chapa.
Thomas Edgard Bradfield entende que o Estatuto estabelece regras para inscrição, não havendo
necessidade de impugnações. Entende que o líder da chapa deve verificar e não aceitar a inscrição
de alguém fora da regra estatutária.
Cícero de Toledo Piza Filho pergunta se estão questionando as possíveis chapas que se inscreverão,
considerando a colocação uma estupidez.
Sergio Zunder da Rocha pede mais cuidado do conselheiro com suas colocações e esclarece que
estão tentando tratar o processo de maneira que não haja abertura para futuros questionamentos.
Thomas Edgard Bradfield informa que não existe a necessidade de impugnação no Estatuto.
André Portela Fernandes de Souza lembra que pela proposta a ser votada, existe o prazo entre dia
02/04, limite para as inscrições, até o dia 06/04, data da reunião. Entende que nesses 4 dias possam
dirimir qualquer questão que venha a surgir.
Thomas Edgard Bradfield teme a ideia de de se criar uma comissão para tratar impugnações.
José Ailton M. do Nascimento pede que tratem a questão com objetividade.
Eric Charles Nice Junior pergunta se alguém tem alguma sugestão diferente para apresentar e não
havendo manifestações, lembra que não podem colocar em votação a proposta, mas se compromete
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a enviar um e-mail com as datas para ser respondido até o domingo, para que a Diretoria Executiva
possa iniciar o processo de inscrição na terça, dia 15.
André Portela Fernandes de Souza questiona quantos dias precisam para o processo de registro, para
entender a necessidade de prorrogação.
Eduardo Pontes Bohn comenta que atual prorrogação já estará vencida.
Eric Charles Nice Junior esclarece que a prorrogação vigente vai até dia 30/04, mas gostaria de ter um
prazo que dê tranquilidade para haver risco de enfrentar problemas com pagamentos novamente.
Cícero de Toledo Piza Filho pergunta de quanto seria esse prazo.
Eric Charles Nice Junior lembra que sugeriu o período de 30 dias.
Eduardo Pontes Bohn destaca que registrada a nova diretoria, a prorrogação fica automaticamente
suspensa, pois assim que o banco aceita o novo registro, o anterior perde a validade.
Eric Charles Nice Junior pede que se manifeste quem for contra a proposta de prorrogação por mais
30 dias da gestão atual.
Cícero de Toledo Piza Filho diz que é favor, desde que se cumpram as datas apresentadas.
Eric Charles Nice Junior lembra que a reunião é gravada e esse foi o compromisso assumido. Pede
atenção de todos aos dois e-mails que devem receber e responder prontamente, sendo um com
relação às datas de eleição e outros com relação à aprovação da prorrogação, para que possa assinar
a aprovação da ata e enviar à Secretaria para o andamento do processo de registro.
Thomas Edgard Bradfield comenta que receberão a ata da reunião com a discussão registrada.
Eric Charles Nice Junior reforça que nada muda em relação à gestão da Mesa no segundo ano de
mandato e continuará com os processos de governança, compliance e transparência, procurando
melhorar cada vez mais.
Lia Ribeiro Dias Calder pergunta quando os associados serão comunicados da eleição.
Eric Charles Nice Junior responde que, com a aprovação de todos por e-mail até domingo, na segunda
ou terça passará para a Diretoria Executiva iniciar o processo de divulgação. Acredita que até terça a
noite os associados comecem a receber a informação através das mídias sociais do clube.
Emmanuel Silva Nunes de Oliveira Junior destaca sua preocupação com a eleição do Conselho Fiscal
e pergunta se não podem tratar as duas questões.
Eric Charles Nice Junior posiciona que o Conselho Fiscal precisa ser eleito por uma Assembleia.
Acredita que na Assembleia Geral Ordinária, onde apresentarão os números de 2021, já realizem a
eleição do novo Conselho Fiscal. Aproveita para comentar que na sua visão essa eleição nunca
recebeu a atenção necessária, sendo que é uma das funções mais difíceis de se exercer no clube e
que poucas pessoas querem. Entende que ao divulgarem a convocação da A.G.O. possam divulgar
que haverá a eleição do Conselho Fiscal, para dar oportunidade das pessoas se planejarem, inclusive
com um prazo de inscrição.
Daniel Tostes Graziano comenta que na última reunião o presidente da Diretoria Executiva se
comprometeu a realizar a assembleia a aprovação de contas e eleição do Conselho Fiscal. Entende
que a divulgação já deve ser feita, para que posam selecionar conselheiros fiscais, apesar do atraso.
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Eric Charles Nice Junior reforça que foi o que disse, acrescentando sua sugestão de uma data para
inscrição dos interessados e a criação de algumas regras para o processo, de forma que os associados
conheçam os candidatos e possam escolher de maneira consciente.
José Ailton M. do Nascimento apoia a sugestão e diz que sugerirá um nome oportunamente.
Thomas Edgard Bradfield sugere que seja checado o Estatuto, pois acredita que exista a prerrogativa
de que os conselheiros possam indicar pessoas para o Conselho Fiscal durante a assembleia.
André Portela Fernandes de Souza apoia a sugestão do presidente e entende que a indicação de
conselheiros na reunião não impede a divulgação antecipada e o estímulo à participação.
Eric Charles Nice Junior se compromete a checar e propor o processo de acordo com as regras.
Agradece a presença de todos, em especial aos novos conselheiros.
Sergio Zunder da Rocha interrompe para questionar a possibilidade de fazerem a votação em outra
data, uma vez que um dos conselheiros informou que não poderá participar.
Alguns conselheiros se manifestam contrários à alteração da data e Eric Charles Nice Junior se
desculpa com o conselheiro, mas entende que devem manter o que já foi acordado em debate.
Eduardo Pontes Bohn pergunta porque precisam votar por e-mail a prorrogação do mandato.
Eric Charles Nice responde que o tema foi aprovado em reunião, sem nenhuma manifestação contrária.
Pede uma salva de palmas aos novos conselheiros, desejando vida longa para eles e para o SPAC.
Deseja um bom fim de semana a todos e encerra a reunião.

ASSUNTOS DELIBERADOS
1. Promoção ou não de nova prorrogação temporária dos poderes da atual Diretoria Executiva
após 30/04/22, para possibilitar a manutenção dos pagamentos e obrigações sociais do clube
em dia até ulterior deliberação do processo judicial movido contra o SPAC. – aprovado por
unanimidade.
Importante:
1) As reuniões do Conselho Deliberativo são transmitidas e gravadas através da Plataforma Zoom.
2) O resumo das Atas será sempre publicado no site do clube e murais de comunicação, após a
aprovação pelo Conselho Deliberativo;
3) Em certas situações, o nome e cargo de pessoas e lugares poderão estar inelegíveis para que se
preserve a privacidade seguindo as disposições da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
4) As Atas transcritas em sua totalidade, também são públicas e, portanto, poderão ser requeridas por
qualquer associado mediante requerimento na secretaria do clube.
5) Confidencialidade. Os conselheiros, diretores, colaboradores, associados ou quaisquer outras
pessoas que porventura tiverem acesso a informações das Atas se comprometem a não divulgar seu
conteúdo para terceiros.

____________________________
Sergio Zunder Rocha
Secretário do Conselho Deliberativo

____________________________
Eric Nice
Presidente do Conselho Deliberativo
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