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ATA DA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO 

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2.006 (24/11/2006), às 20 horas, no Auditório do Ginásio Social e 1 
Esportivo, realizou-se a 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA 2 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda convocação, com a presença de 3 
trinta e sete (37) conselheiros, conforme assinaturas no Livro n.º 04 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 4 
dezesseis (16) verso e dezessete (17) anverso. Registrou-se a presença nesta reunião dos Convidados: Srs. 5 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, MARCOS REINALDO BACAN, CLAUDINEI PARANHOS E JOSÉ 6 
CARLOS SARTORI. O Edital foi publicado no “Jornal de Valinhos” do dia 10 de novembro de 2.006, à página 05 7 
e afixado em todos os quadros de avisos do Clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação  e  Votação  8 
da  Ata  da  Reunião  anterior;  b) Leitura  do Expediente; c) Leitura, apreciação e votação do Balancete Financeiro e 9 
Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2006, encerrado em 30 de setembro p.p.; d) Leitura, apreciação e votação da 10 
Proposta Orçamentária para o exercício de 2007;  e)  Leitura,  apreciação e votação do Plano de Obras para  o  11 
exercício  de 2007; f) Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; g) Leitura, apreciação e 12 
votação da Proposta de Venda de Títulos de Propriedade em reposição; h) Assuntos Gerais. Iniciando a reunião o 13 
Presidente da Mesa Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, cumprimenta e agradece a presença de todos. 14 
Comunica que a pauta é extensa e explica que todos estão convocados pelo edital para a próxima 6ª feira, 01 de 15 
Dezembro de 2.006, caso não termine os trabalhos nesta reunião, solicita a colaboração e o esforço de todos para 16 
que consigam terminar a pauta nesta reunião. Lembra que esta é a ultima reunião ano e que a Mesa Diretora 17 
agradece o empenho de todos os conselheiros e de toda a Diretoria Executiva nas reuniões do conselho e espera que 18 
em 2007 tenham o mesmo empenho, informa que no início do ano será informada a todos através de uma agenda as 19 
datas das reuniões do Conselho Deliberativo. Convida o Presidente da Diretoria Executiva Eng. º Moysés Antonio 20 
Moysés, o Vice-Presidente Sr. José Carlos Sartori e o Sr. Marcos Reinaldo Bacan, contador, para compor a mesa. 21 
Cumprindo o ITEM A da ordem do dia, Leitura, apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior, solicita ao 22 
1º Secretário Heitor Bertoli para fazer a leitura, da qual o Conselheiro OSVALDO BECK solicitou dispensa da 23 
leitura, vez que todos receberam cópia da mesma. Colocada em votação sua proposta foi aprovada por unanimidade. 24 
Ato contínuo, o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA colocou em apreciação o Teor da Ata, 25 
antes pede licença para fazer um comentário sobre um e-mail enviado pelo Conselheiro Rogério Bueno da Silva, 26 
que consta na ata. Em seguida, passou-se para o ITEM B da ordem do dia, com a “Leitura do Expediente”, onde o 27 
Presidente Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA faz comentário sobre o ITEM “F” “Eleição do Conselho 28 
Fiscal”. Explica que tem somente uma chapa inscrita e explica ao plenário que a eleição pode ser feita por 29 
aclamação sem a necessidade de cédulas, tendo em vista a inscrição da chapa única. Coloca em votação a 30 
antecipação do item “f” na ordem do dia, sendo aprovado por unanimidade. Explica que a inscrição da chapa está 31 
assinada pelos membros, que todos estão aptos de acordo com o Estatuto e devidamente registrados pela mesa. 32 
Coloca em votação a eleição da chapa por aclamação, sendo aprovado. Portanto, para o Biênio de 2007/2008, a 33 
composição do Conselho Fiscal é a seguinte: Membros Titulares - JESUS DONOZETE PIVA – 3861; JOSÉ 34 
ROBERTO MILANI – 0293; CLAUDEMIR JOSÉ PERO – 8203. Membros Suplentes: Walmir Scarpinelli – 35 
3036; Edson Manzano – 2911-1 e Marcos Antonio Frigo – 1683. Em seguida, o 1º Secretário HEITOR 36 
BERTOLI, faz a Leitura do Expediente com a justificativa de falta dos seguintes conselheiros: ATÍLIO JOSÉ 37 
FRACAROLI, BERNADETE LOURDES F. DE PALMA, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, LUIZ 38 
CARLOS CHIMINASSO E SÉRGIO LUIZ BUTTIGNOL.  Faz também a leitura do ofício nº 203/2006, 39 
referente à inclusão de dependentes Categorias “OUTROS” e “NOIVOS”. Leitura do convite do Diretor de Artes 40 
Marciais Sr. Renato Cézar Correa sobre o “1º Festival de Artes Marciais”, a ser realizado no dia 25 de novembro a 41 
partir das 19 horas e também do convite do Diretor Social, Sr. Nadir Calvi para a 13ª Festa Havaiana. Encerrado a 42 
Leitura do Expediente, o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA passou ao ITEM C da 43 
ordem do dia, o qual dizia respeito à “Leitura, apreciação e votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do 44 
Terceiro Trimestre de 2006, encerrado em 30 de setembro p.p”,  do qual o Conselheiro OSVALDO BECK 45 
pede dispensa da leitura. Colocada em votação a dispensa da leitura, aprovado por unanimidade. Em seguida o 46 
Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em apreciação o Balancete Financeiro e 47 
Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2006.Houve várias manifestações e questionamentos dos conselheiros 48 
dentre eles o presidente da mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA, os Conselheiros PEDRO LUIZ 49 
POZZUTO, MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES, ALDIR PEDRO DA SILVA e DAVISTON 50 
FERNANDO MORASI, os quais foram todos explicados pelo contador Sr. Marcos Bacan. E não havendo mais 51 
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manifestações, o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em votação o Balancete 52 
Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2006, encerrado em 30 de setembro p.p. Sendo aprovado por 53 
unanimidade. Ato contínuo passa-se para o ITEM “d” Leitura, apreciação e votação da Proposta Orçamentária para 54 
o exercício de 2007. Com a palavra o 1º Secretário HEITOR BERTOLI que faz a leitura do ofício n.º 194/2006 55 
assinado pelo Presidente da Diretoria Executiva encaminhando o Plano de Obras e a Proposta Orçamentária para o 56 
exercício de 2007. O Presidente da Mesa passa a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva Moysés Antonio 57 
Moysés, para fazer suas considerações. O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS agradece a aprovação do 58 
Balancete do 3º Trimestre de 2006 e faz suas explanações referente à Proposta Orçamentária para o ano de 2007. 59 
Após a palavra do Presidente, o Primeiro Tesoureiro da Diretoria Executiva, Sr. CLAUDINEI PARANHOS, 60 
explica em que foi baseada a elaboração do Orçamento para 2007. Manifestou-se também o 2º Secretário da Mesa 61 
Diretora, Sr. NELSON VICENTINI com relação à Proposta Orçamentária.  Ainda o Presidente da Mesa, 62 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA completa o comentário. Neste momento manifesta-se o Conselheiro Carlos 63 
Antonio Marighetto. O Presidente BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em apreciação a Proposta 64 
Orçamentária apresentada pela Diretoria Executiva. Após amplo debate dos conselheiros, destacamos a do 65 
Conselheiro Sr. Heribero Pozzuto. Após a palavra do Conselheiro Sr. HERIBERTO POZZUTO, o Presidente da 66 
Mesa, BENEDITO RUBENS DE SOUZA informa que foi apresentada uma “Emenda Orçamentária” pelo mesmo, 67 
tratando-se de um Fundo para comemoração de 50 anos do clube e pede para que explique sua proposta sendo 68 
importante que a mesma seja votada em conjunto. O Conselheiro HERIBERTO POZZUTO primeiramente 69 
informa que vota favorável a proposta apresentada pela Diretoria Executiva. Comenta que em 2011 o clube 70 
completará 50 anos de fundação e entende que o Country merece uma comemoração de 50 anos a altura do que o 71 
clube significa hoje não só para cidade de Valinhos como para a toda a região onde estamos inseridos. Sugere que 72 
todos os eventos durante o ano de 2011 sejam alusivos a esta comemoração desde o carnaval até o reveillon, 73 
inclusive os esportivos. Explica que este fundo consiste em arrecadar R$ 1,00 (um real) por mês de cada associado 74 
titular durante 05 anos, criando-se uma conta específica para isto e a criação de uma comissão para 75 
acompanhamento preparação desta festa. A seguir na íntegra da Emenda Proposta.  “Proposta de Emenda ao 76 
Orçamento 2007: criação do Fundo 50 Anos Considerando que daqui a apenas cinco anos, portanto, em 2011, o 77 
Country Club Valinhos estará comemorando 50 anos de fundação. Considerando que a oportunidade será 78 
excelente, não apenas para reverenciarmos a nossa história mas, também, para consolidar o presente e construir 79 
o futuro. Considerando que a data deve ser comemorada a altura do que de fato representa o nosso clube para a 80 
cidade de Valinhos e para a Região Metropolitana de Campinas. Propomos que seja instituído a partir do 81 
exercício de 2007, para vigorar até 2011, o Fundo 50 anos. O fundo será constituído com a arrecadação mensal 82 
correspondente a R$ 1,00 por associado titular e deverá ter contabilização destacada e  abertura de conta 83 
bancária específica, com a devida incorporação dos resultados de aplicação financeira, cujo valor será revisado 84 
anualmente na discussão da proposta orçamentária. Da mesma forma será criada uma comissão constituída por 85 
associados, nos termos de regulamentação a ser baixada pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo até o dia 86 
31 de janeiro de 2007, a qual terá  função de fiscalizar o Fundo 50 Anos, além de encaminhar os preparativos 87 
para a comemoração do cinqüentenário. Saudações countrystas, Heriberto Pozzuto”. Após amplo debate da 88 
matéria, o Presidente da Mesa coloca a questão da votação individual da “Emenda ao Orçamento” e da “Proposta 89 
Orçamentária” Anuncia ao plenário que se têm duas propostas, da Diretoria Executiva no valor de R$ 80,00 e a do 90 
Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO de R$ 91,00 vinculados à venda de 120 títulos de 91 
propriedade. Explica que primeiramente o plenário deve votar a “Emenda Orçamentária”, ou seja, a criação de 92 
fundo em 2007 no valor de R$ 1,00 vigorando até dezembro de 2011. Aprovada por 28 votos favoráveis, 03 votos 93 
contrários, 05 abstenções. Em seguida coloca em votação a Proposta Orçamentária da Diretoria, aprovada com 35 94 
votos favoráveis e 01 voto contrário. Ato contínuo passa-se a deliberação do ITEM “e” Leitura, apreciação e 95 
votação do Plano de Obras para o exercício de 2007. O Presidente da Mesa, BENEDITO RUBENS DE SOUZA 96 
passa a palavra ao 1º Secretário da Mesa HEITOR BERTOLI para fazer a leitura do Plano de Obras para o 97 
exercício de 2007, quando o Conselheiro PEDRO LUIZ LEARDINE pede dispensa da leitura, na seqüência a 98 
palavra é dada ao Presidente da Diretoria para manifestação a respeito. O Presidente MOYSÉS ANTONIO 99 
MOYSÉS explica que o plano de obras para 2007 faz parte do plano diretor do clube, baseado na realidade atual do 100 
clube e que a prioridade do clube hoje é construção da piscina aquecida, apresenta, porém outras obras que também 101 
são necessárias, visto que o intuito do mesmo é a aprovação da obra de construção da piscina aquecida com novas 102 
saunas e American Bar. Manifesta-se o Coordenador da Comissão, Sr. HEITOR BERTOLI sobre a criação de 103 
estudos desta obra, onde explica os primeiros passos dados no sentido do início deste projeto. Manifestaram-se 104 
também a respeito da matéria os Conselheiros MARIA ELIZABETE F. DE MORAES, OSVALDO SEROTINE, 105 
CARLOS A. MARIGHETTO, ROGÉRIO B. DA SILVA, PEDRO LUIZ LEARDINE, JOÃO BATISTA 106 
POZZUTO, HERIBERTO POZZUTO, onde destacamos como importante a inclusão da sauna feminina também 107 
fazendo parte deste complexo, destacando desta forma a participação feminina que vem crescendo em nosso clube. 108 
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O Presidente da Diretoria, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que neste momento está sendo votado plano de 109 
obras com a aprovação da obra da piscina aquecida e não a verba que será usada. O Conselheiro HERIBERTO 110 
POZZUTO coloca que, somente com a Taxa de Construção e Melhorias no valor de R$ 10,00 será impossível fazer 111 
uma obra de R$ 980.000,00. Observou que é totalmente favorável à obra desde que seja incluída a construção da 112 
sauna feminina. O Presidente da Mesa observa que ela será incluída no projeto. Manifestou-se o Conselheiro 113 
PEDRO FRANCO DE MORAES sobre o plano de obras de 2006, referente à rede de esgoto do clube, da qual o 114 
Presidente Moysés teceu informações a respeito. O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS informa que está 115 
tranqüilo com relação ao assunto. Comenta que o DAEV tem um Projeto de Lei aprovado na Câmara Municipal, 116 
onde vai ser feito o esgoto em vários bairros da cidade como Joapiranga, Macuco e Country Club, atendendo todas 117 
as chácaras, assim haverá possibilidade de ligar o esgoto do clube nestas redes que serão construídas. Informa que o 118 
assunto foi muito bem analisado e trabalhado, portanto a matéria está equacionada e deve continuar no plano de 119 
obras. Ainda sobre a matéria manifestaram-se os Conselheiros GIL STÉLVIO DE PAULO, DAVISTON 120 
FERNANDO MORASI, GILMAR JOSÉ PAVAN, EDER LINIO GARCIA, JOSÉ APARECIDO AGUIAR, 121 
CARLOS ANTONIO MARIGHETTO e OSVALDO BECK e finalizando o Presidente da Mesa, Benedito 122 
Rubens de Souza. Várias manifestações foram registradas. Após o debate e questionamentos colocados, o Presidente 123 
da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em votação o Plano de Obras para o exercício de 2007, a 124 
Construção da Piscina Aquecida e Saunas. Registrando que a verba inicial é de R$ 10,00 e que no próximo ano, na 125 
primeira reunião do Conselho Deliberativo a Diretoria Executiva deverá apresentar o projeto, o cronograma da obra 126 
e ainda a confecção de uma maquete, para apresentar ao associado a grandiosidade do projeto e se necessário 127 
posteriormente obter subsídios para adicionalmente votarmos um aumento da Taxa de Construção e Melhorias. Em 128 
votação, foi aprovado como único item no plano de obras de 2007 e que foi aprovada por unanimidade. O Presidente 129 
da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA em seguida passa para o ITEM G) Leitura, apreciação e votação 130 
da Proposta de Venda de Títulos de Propriedade em reposição. O 1º Secretário, HEITOR BERTOLI faz a leitura 131 
do ofício 192/2007 – SA, encaminhado pela Diretoria Executiva com a proposta da venda de títulos em reposição a 132 
120 títulos já cancelados. O valor proposto é de R$ 1.800,00 parcelados em 12 vezes ou pagamento à vista com 10% 133 
(dez) por cento de desconto, além do pagamento da Taxa de Manutenção. Dada a palavra aos presentes, se 134 
manifestou o Vice-Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE dizendo que a Diretoria tem a obrigação de repor 135 
estes títulos cancelados e o Conselho Deliberativo tem o dever de aprovar para manter a qualidade de atendimento 136 
aos associados do nosso clube. Acha a proposta da Diretoria coerente e que o Conselho deve aprovar.  137 
Manifestaram-se também a respeito do item os Conselheiros: EDER LINIO GARCIA e CARLOS ANTONIO 138 
MARIGHETTO apresentando outra proposta, a venda do título à R$ 960,00 parcelados em 12 vezes de R$ 80,00 e 139 
baixa a taxa de transferência para R$ 500,00, facilitando a venda de títulos de associados que queiram se desfazer de 140 
seus títulos. O Conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA indaga quanto tempo demorou a venda dos títulos da 141 
última proposta, a qual o Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS respondeu, salientando que precisa manter a 142 
sua proposta. O Conselheiro EDER LINIO GARCIA discorda da proposta apresentada pelo Conselheiro 143 
CARLOS ANTONIO MARIGHETTO alegando que o valor é muito baixo o que pode baixar o nível do clube. O 144 
Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS salienta sua preocupação em relação ao associado que acabou de pagar 145 
R$ 1.800,00 em venda recente e que os mesmos poderiam  questionar a redução do valor agora proposto. Neste 146 
momento o Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO retira sua proposta. Encerrado o debate, o tema 147 
foi colocado em votação, desta forma, foi aprovada a Proposta da Diretoria nas seguintes condições: R$ 1.800,00 148 
(hum mil e oitocentos reais) em 12 parcelas iguais de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) ou à vista com 10% (dez) 149 
de desconto, com o pagamento da Taxa de Manutenção e demais taxas inclusive. Finalizando a reunião, o Presidente 150 
da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA agradece aos seus companheiros da Mesa Diretora pelo apoio 151 
recebido neste primeiro ano de mandato e também estende ao Conselho o agradecimento da presença de todos, 152 
informa que em vista da concretização da votação de todos os itens da pauta, se torna nula a extensão da reunião 153 
para a próxima sexta feira (01/12). Agradece também os Conselheiros pelo envolvimento na discussão saudável e 154 
harmoniosa dos assuntos neste ano de 2006 e espera que no ano de 2007 tenham o mesmo empenho e a mesma 155 
dedicação em busca da consolidação da harmonia entre todos. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da 156 
Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, deu por encerrada a reunião, às 23h30min.Eu, HEITOR 157 
BERTOLI – Primeiro Secretário redigi a presente ata, que segue assinada por mim e vistada pelo Presidente da 158 
Mesa, a qual submeto à apreciação de todos. Aos 24 de novembro de 2006. Ass. ____________________________ 159 
HEITOR BERTOLI, 1º Secretário e Ass.:_____________________________BENEDITO RUBENS DE 160 
SOUZA – Presidente do Conselho Deliberativo. 161 


