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ATA DA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB  

 
Aos dezoito dias do mês de agosto de 2.006 (18/08/2006), às 20 horas, no Auditório do 1 
Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 2 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda 3 
convocação, com a presença de trinta e quatro (34) conselheiros, conforme assinaturas no 4 
Livro n.º04 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas quatorze (14) verso e quinze (15) anverso. 5 
O Edital foi publicado no “Jornal de Valinhos” do dia 04 de agosto de 2.006, à página 08 e 6 
afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 7 
Apreciação e Votação da Ata da Reunião anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, 8 
Apreciação e Votação do parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre 9 
de 2006, encerrado em 30 de junho p.p.; d) Assuntos Gerais. Abrindo a reunião o Presidente 10 
da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA agradece a presença de todos e solicita ao plenário 11 
para ficarem em pé e respeitar um minuto de silêncio em memória do Sr. José Favarin, Pai da 12 
Conselheira Maria Elizabete Favarin de Moraes. Em seguida convidou o Presidente da Diretoria 13 
Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, e o Vice-Presidente Diretoria Executiva JOSÉ 14 
CARLOS SARTORI e também o responsável pela contabilidade do clube, o Sr. Marcos 15 
Reinaldo Bacan para composição da Mesa. Acompanhando a ordem do dia em seu item - a) 16 
Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião anterior, informa que o conselheiro 17 
OSVALDO BECK solicitou dispensa da leitura, tendo em vista todos terem recebido cópia da 18 
mesma, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo coloca em apreciação o Teor da Ata, 19 
o Conselheiro LUIZ CARLOS CHIMINAZZO, solicita justificativa para sua falta na 200ª 20 
Reunião por motivo de trabalho. O Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA 21 
notifica que foi aceita a justificativa e solicita a alteração da lista de presença já distribuída. 22 
Em apreciação o Teor da Ata e não havendo manifestações foi aprovada por unanimidade. O 23 
Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA, passa para o item – B) Leitura do 24 
Expediente, e informa que um expediente extra deve ser tratado antes dos anteriormente 25 
aceitos pela mesa: Trata-se de presença das associadas Sra. Carmem Lilian Moraes Calças e 26 
sua filha Carmem Mirian Moraes Calças, onde a Sra. Carmem apoiada pelo Presidente Moysés 27 
Antonio Moysés solicita a colaboração de todos na divulgação e na venda dos convites do 28 
Concurso “Rainha e Princesas da 57ª Festa do Figo e 12ª Expo Goiaba” na qual sua filha é 29 
candidata representando o nosso Country Club Valinhos. Retomando os trabalhos, o 30 
Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA comunica que está sendo feito um teste 31 
com um gravador digital, que deverá ser usado em todas as reuniões do Conselho e pede ao 32 
Primeiro Secretário HEITOR BERTOLI, que explique a finalidade do mesmo. HEITOR 33 
BERTOLI explica que a intenção é que a gravação auxilie na preparação da ata, obtendo as 34 
informações dos conselheiros e podendo depois ser transferida para CD onde ficará à 35 
disposição de todos junto à secretaria. E dando seqüência ao expediente, o Primeiro 36 
Secretário HEITOR BERTOLI faz a leitura da justificativa de faltas dos Conselheiros CARLOS 37 
ANTONIO MARIGHETTO e VLADEMIR ANTONIO VECHE. Justificou posteriormente sua 38 
ausência, através de carta, o Conselheiro ANTONIO DE JESUS MARCON. Será considerada 39 
“justificada” a ausência do Conselheiro EDER LINIO GARCIA, o qual se retirou da reunião após 40 
assinar o livro de Registro de Presença. Faz a leitura também do ofício 128/2006 referente à 41 
inclusão de dependentes nas categorias OUTROS e NOIVOS. Ato contínuo faz a leitura do 42 
Convite do Presidente da Banda Bandalheira, Natale Corvini para prestigiarem o “3º Porco à 43 
Paraguaia”, no próximo dia 03/09. Faz a leitura da carta encaminhada ao Presidente da Mesa 44 
pelo Conselheiro e Vice-Presidente OSVALDO SEROTINE, informando que no dia 27 de 45 
Setembro se comemora o “Dia Nacional do Idoso” e solicitando que seja incluída na pauta da 46 
próxima reunião, para apreciação e deliberação dos conselheiros, sobre a possibilidade de 47 
idosos com idade igual ou superior a 60 anos, desde que acompanhados de associados, 48 
possam entrar no clube sem recolhimento da taxa de visitas no valor de R$ 5,00.  Sugeriu, 49 
então, a criação da “Semana do Idoso”, no período de 25 de setembro a 01 de outubro, onde 50 
idosos maiores de 60 anos de idade, desde que acompanhados de associados não paguem a 51 
taxa de visita. Neste momento o Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca 52 
em deliberação a sugestão do Conselheiro, após algumas manifestações, destacando a da 53 
Conselheira MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES, disse que quando da última 54 
reforma do Estatuto foi sugerido que o associado titular maior de 65 anos, tivesse uma taxa 55 
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de manutenção diferenciada. Encerrada a discussão, a matéria foi colocada em votação, 56 
sendo aprovada por unanimidade a “Semana do Idoso” no período de 25/09 a 01/10. A 57 
solicitação do Conselheiro Osvaldo Serotine será colocada na pauta da próxima reunião. O 58 
Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA, passa para o item – C) da ordem do 59 
dia, que dizia respeito à Leitura, Apreciação e Votação do Parecer do Balancete Financeiro e 60 
Patrimonial do Segundo Trimestre de 2006, encerrado em 30 de junho p.p., o Conselheiro 61 
OSVALDO BECK, pede dispensa da leitura do Balancete. O Presidente da Mesa BENEDITO 62 
RUBENS DE SOUZA, coloca em apreciação e informa que tem um demonstrativo com o 63 
detalhamento dos Investimentos e das Promoções Sociais realizadas, à disposição do 64 
plenário. Com a palavra o Presidente da Diretoria MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, colocou que 65 
o semestre foi fechado positivamente e que no mês de junho/06 com saldo positivo de R$ 66 
22.800,00. Mencionou que tem feito um esforço muito grande para conseguir equilibrar as 67 
contas. Informa que está buscando patrocínio para a XXI Olimpesec e solicita o apoio de 68 
todos no sentido de indicarem mais patrocinadores para que consiga fechar o custo do evento 69 
completamente patrocinado. Pede também o apoio de todos na divulgação dos outros eventos 70 
como o Baile “Anos Incríveis”, informa que também está buscando patrocínio para a Festa das 71 
Crianças e também para o Festival de Danças. Mais uma vez pede o apoio do Conselho, para 72 
que o clube consiga atingir seus objetivos. Após várias manifestações dos conselheiros, o 73 
Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA declara que o caixa está muito bem 74 
administrado por apresentar um ótimo ganho nas aplicações financeiras, destacamos a 75 
inquirição do Conselheiro HERIBERTO POZZUTO sobre a classificação da aquisição de 76 
toalhas de banho como Investimento, sendo que a melhor prática contábil é classificá-la como 77 
despesas. E em não havendo mais manifestações, foi colocado em votação o Balancete 78 
Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre de 2006, tendo sido aprovado por 79 
unanimidade, com a ressalva do Conselheiro HERIBERTO POZZUTO na classificação da 80 
aquisição de toalhas de banho considerada como Investimento e que deverá ser reclassificada 81 
para despesas de uso e consumo no próximo trimestre. Em seguida, o Presidente da Mesa 82 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA passou para o quarto e ultimo item da ordem do dia, D) 83 
Assuntos Gerais. Foi aberto o debate, manifestando-se vários Conselheiros, o Conselheiro 84 
OSVALDO BECK, parabeniza a Diretoria e o Conselho Deliberativo pelo trabalho que está 85 
sendo feito em conjunto. O Conselheiro OSVALDO SEROTINE parabeniza e agradece ao 86 
Conselheiro Adriano Tonon pelo convite para participar da Final do Handebol, parabeniza a 87 
Diretoria de Futebol pelo Campeonato Interno e a Betinha pelo sucesso do evento “Noite do 88 
Caldo”. O Conselheiro JOÃO POZZUTO comenta que foi feita no restaurante uma festa de 89 
aniversário pelo Conselheiro e 1º Tesoureiro Claudinei Paranhos e que ele não pagou pela 90 
reserva do local, entende que o procedimento de locação deve ser igual para todos e 91 
analisando os documentos em reunião da Comissão de Licitações não encontrou contrato de 92 
locação para o mesmo. O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOISÉS explica que o assunto foi 93 
discutido na 195ª Reunião e que na oportunidade apresentou proposta que não foi aceita pelo 94 
plenário, adiando-se a discussão, tendo em vista a amplitude da mesma. Acredita que com 95 
essa decisão o Conselheiro e 1º Tesoureiro Claudinei Paranhos entendeu que tudo 96 
permaneceria como antes, ou seja, as cessões ficariam a critério da Diretoria. O Presidente da 97 
Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA comenta que organizou um evento no mesmo local e 98 
efetuou normalmente o pagamento da locação bem como assinou o contrato.  Deixa 99 
registrado que na próxima reunião, este assunto deverá ser colocado na pauta para ser 100 
discutido. O Conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA parabeniza a Diretoria pela 101 
organização dos campeonatos internos, acha, porém que há falta de preocupação de alguns 102 
diretores sobre a divulgação do nome clube e comenta sobre o ocorrido com o panfleto da 103 
“Domingueira” e que informou de imediato o Presidente Amaral. O Presidente da Mesa 104 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA explicou o ocorrido e informou que a Diretoria Executiva já 105 
tomou as devidas providências. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa, 106 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA, deu por encerrada a reunião, às 22h40min. Eu, HEITOR 107 
BERTOLI – Primeiro Secretário redigi a presente ata que  segue  assinada  por  mim  e  108 
vistada  pelo  Presidente  da  Mesa,  a qual  submeto   à   apreciação   de   todos.   Aos  18  109 
de  agosto  de  2006.  Ass. ___________ _______ HEITOR BERTOLI,  1º  Secretário  e  110 
Ass.: _____________________ BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Presidente do Conselho 111 
Deliberativo. 112 


