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ATA DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO  
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e três (23) dias do mês de março de dois mil e sete (2007), às 19h30min, no Auditório do Ginásio 1 
Social e Esportivo, realizou-se a 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA 2 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda convocação, com a presença de 3 
trinta e cinco (35) conselheiros, conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 4 
dezessete (17) verso e dezoito (18) anverso. Registrou-se também a presença dos Convidados Srs.: 5 
MOYSÉS ANTÔNIO MOYSÉS – Presidente da Diretoria; MARCOS REINALDO BACAN – Contador; JOSÉ 6 
CARLOS SARTORI – Vice Presidente da Diretoria; PAULO SÉRGIO VIEIRA; RAQUEL RODRIGUES DA 7 
SILVA; ADILSON JAIR BRUNELLI e SÉRGIO LUIZ IANSEN. O Edital foi publicado no “Jornal de Valinhos” na 8 
edição do dia 16 de março de 2.007, à página 14, e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a 9 
seguinte ordem do dia: a) Leitura, apreciação e votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura de Expediente; 10 
c) Leitura e apreciação do Relatório de Atividades do exercício de 2006; d) Leitura, apreciação e parecer do 11 
Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício de 2006; e) Leitura, apreciação e votação da Proposta da 12 
Diretoria Executiva para Cessão do Ginásio Social e Esportivo; f) Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi 13 
formada pelos Conselheiros BENEDITO RUBENS DE SOUZA e OSVALDO SEROTINE, respectivamente 14 
Presidente e Vice-Presidente, e por HEITOR BERTOLI - 1° Secretário e NELSON VICENTINE – 2º Secretário. 15 
A convite completaram a Mesa dos trabalhos, o Presidente da Diretoria, Eng.º Moysés ANTÔNIO MOYSÉS o 16 
Vice Presidente, JOSÉ CARLOS SARTORI e o responsável pela contabilidade do clube Sr. MARCOS 17 
REINALDO BACAN. Iniciando a reunião o Presidente da Mesa cumprimentou a todos agradecendo a 18 
presença em seguida pede um minuto de silêncio em memória de ELEDIR ROSA DE AMORIM, sócio que 19 
faleceu no último dia 13 de março. Dando início ao primeiro item da ordem do dia, o qual dizia respeito à 20 
leitura, apreciação e votação da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura a pedido do Conselheiro 21 
OSVALDO BECK, a qual foi aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa BENDEDITO RUBENS 22 
DE SOUZA, coloca em apreciação o teor da ata e faz um comentário com relação à lista de presença 23 
das reuniões, informando que na reunião do dia 20 de outubro de 2006, onde consta a justificativa do 24 
conselheiro OSVALDO SEROTINE, deverá ser considerada como presença, pois o mesmo estava 25 
representando oficialmente o Conselho Deliberativo na premiação da XXI Olimpesec onde o clube foi 26 
campeão. Em não havendo manifestações o teor da ata foi aprovado por unanimidade. Dando 27 
prosseguimento à ordem do dia, prevista no segundo item, o qual dizia respeito à leitura do expediente, 28 
o Presidente da Mesa determinou ao 1º Secretário que procedesse à leitura. Antes da leitura o 29 
Presidente da Mesa comunica que estão presentes o Sr. Paulo e a Srta. Raquel, da empresa Fixa Brasil, 30 
nova contratada para a confecção da nossa Revista. O 1º Secretário HEITOR BERTOLI faz a leitura do 31 
pedido de justificativa de ausência do Conselheiro VLADEMIR ANTONIO VECHE; Leitura do 32 
demonstrativo de receitas e despesas do jogo de futebol beneficente, realizado em dezembro de 2006, 33 
onde foram arrecadados entre os participantes R$ 500,00 e revertidos em doação de leite para a 34 
comunidade do bairro Country Club; Leitura do demonstrativo de receitas e despesas do “1º Torneio de 35 
Verão”, com uma receita de R$ 1.400,00, despesa de R$ 668,06 e saldo de R$ 731,94 doados para 36 
“Toca de Assis”, informa também que os documentos estão à disposição dos presentes para apreciação. 37 
Em seguida, foi passado para o item “c” , ou seja, terceiro item da Ordem do Dia, “Leitura e apreciação 38 
do Relatório de Atividades do exercício de 2006”. O Presidente da Mesa passa a palavra ao Presidente 39 
da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS para tecer seus comentários a respeito do assunto. 40 
Com a palavra o Presidente Moysés cumprimenta a todos e explica que o relatório de atividades 41 
demonstra a situação do clube em 2006, com um grande aumento no número de atividades e que graças 42 
à diversidade dessas, o clube se encontra no patamar que está e também graças ao trabalho de todos. 43 
Cita também o trabalho do Espaço Mulher comandando pela Conselheira Maria Elizabete F. de Moraes e 44 
o trabalho na atividade de Pesca. Comenta sobre o corte e mudanças de alguns eventos sociais. Explica 45 
que o relatório é sucinto e que mostra a evolução das atividades citando também o Festival de Danças 46 
com grande numero de participantes. Faz comentários sobre a carta endereçada ao Presidente da Mesa 47 
do Conselho, que foi transcrita na ultima edição da revista, encaminhada pelo associado Sr. ALDUINO 48 
ZINI agradecendo a menção dos fundadores do clube em edição anterior, o Presidente ressalta que 49 
todos têm o dever de dar continuidade a mudança e transformação do clube, que começou com uma 50 
fazenda de café, como diz Alduino Zini. Agradece a ação conjunta entre os poderes, a toda Diretoria, ao 51 
Conselho e a todos voluntários que cuidam do dia a dia do clube. Em seguida o Presidente da Mesa 52 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA, coloca em apreciação o Relatório de Atividades do exercício de 2006.  53 
Houve algumas manifestações, dentre elas, destacamos a do Conselheiro ROGÉRIO BUENO DA 54 
SILVA, HERIBERTO POZZUTO, GILMAR JOSÉ PAVAN. Encerrada a apreciação, o Presidente informa 55 
que a matéria foi apreciada somente, pois a aprovação da mesma será no próximo domingo, 25 de 56 
março, durante a Assembléia Geral. Passando-se em seguida para o quarto item “d” da ordem do dia o qual 57 
diz respeito à Leitura, apreciação e parecer do Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício de 2006. O 1º 58 
Secretário HEITOR BERTOLI informa que foi encaminhado pela Diretoria Executiva os demonstrativos de 59 
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investimentos e resultados das promoções sociais do exercício de 2006, que estão à disposição dos 60 
Conselheiros. O Presidente da Mesa passa a palavra ao Presidente da Diretoria MOYSÉS ANTONIO 61 
MOYSÉS, que faz suas colocações sobre a matéria em discussão. Após a explanação inicial do Presidente 62 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS e amplo debate dos Conselheiros, entre eles: ELPIDIO FINI, ALDIR PEDRO 63 
DA SILVA, NELSON VICENTINI, DAVISTON FERNANDO MORASI, JOÃO BATISTA POZZUTO, OSVALDO 64 
SEROTINE, ANTONIO DE JESUS MARCON, ROGERIO BUENO DA SILVA, CARLOS ANTONIO 65 
MARIGHETTO, HERIBERTO POZZUTO, o Presidente da Mesa, colocou em plenário a votação do PARECER 66 
FAVORÁVEL OU NÃO do Balanço Financeiro e Patrimonial do Exercício de 2006, sendo aprovado por 67 
unanimidade. Em seguida, passou-se para o quinto item “E” da ordem do dia. O qual dizia respeito à 68 
“Leitura, apreciação e votação da Proposta da Diretoria Executiva para Cessão do Ginásio Social e Esportivo”. 69 
Onde o Presidente da Mesa solicita ao 1º Secretário para proceder a leitura dos ofícios.  O 1º Secretário 70 
HEITOR BERTOLI comunica a solicitação da Diretoria Executiva para cessão gratuita à APAEV para o dia 06 71 
de Outubro (sábado) para realização do Jantar Dançante “Miss Simpatia 2007”, como é feito todos os anos.  O 72 
Presidente da Mesa coloca em votação a cessão, sendo aprovada por unanimidade. O 1º Secretário HEITOR 73 
BERTOLI cita o ofício 056/2007 encaminhado pela Diretoria Executiva onde solicita autorização para cessão 74 
gratuita à Casa da Criança de Valinhos no dia 29 de Abril pf., comenta que a mesa foi procurada pelo 75 
Presidente Moysés solicitando a antecipação dessa autorização devido à proximidade da data para realização 76 
do evento, desta forma comunica que esse assunto deve ser referendado pelo plenário, visto que já foi 77 
autorizado pela mesa. Colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. O 1º Secretário HEITOR 78 
BERTOLI faz a leitura do pedido de cessão gratuita das dependências do Restaurante para a E.M.E.F. 79 
Professor Waldomiro Mayr para realização da formatura dos alunos no próximo dia 13 de Dezembro (5ª feira), 80 
informa que já foi cedido no ano anterior. O Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTÔNIO MOYSÉS 81 
falou sobre o pedido, colocando seu parecer favorável, visto que a escola faz parte da nossa comunidade. 82 
Colocado o pedido de cessão gratuita em votação o mesmo restou aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o 83 
Secretário faz a leitura do ofício 064/2007, também encaminhado pela Diretoria Executiva referente à 84 
solicitação da locação do Ginásio Social e Esportivo ao Sr. Celso Carvalho dos Santos, apresentando pelo 85 
associado Sr. José Carlos Gomes da Silva, para o dia 08 de março de 2008. O valor proposto é de R$ 86 
2.000,00, incluso a contratação de seguranças. Em seguida o Presidente Moysés explica a solicitação da 87 
Diretoria. Manifestaram-se os Conselheiros HERIBERTO POZZUTO, WALDEMIR FERREIRA DIAS, ADEMIR 88 
JOÃO ROSSI, EDER LINIO GARCIA, GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA, NELSON VICENTINI. Após ampla 89 
discussão em plenário, onde foram apresentadas mais duas propostas. O Presidente da Mesa colocou em 90 
votação as propostas apresentadas, sendo aprovada por 18 votos favoráveis a proposta do Conselheiro Eder 91 
Linio Garcia, no valor de R$ 2.500,00 referente à locação, pagos na assinatura do contrato e seguranças 92 
contratados pela administração na época do evento. Finalmente, em respeito ao sexto item “f” da ordem do 93 
dia, o qual dizia respeito à “Assuntos Gerais”. O Presidente da Mesa passou a palavra aos presentes. 94 
Manifestou-se OSVALDO BECK parabenizando a Mesa e a Diretoria Executiva. “O Presidente da Mesa 95 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA informa que foi nomeada a Comissão que irá administrar o Fundo 96 
Comemorativo dos 50 anos”, como ficou determinado na reunião anterior, convida 04 Conselheiros para dar 97 
andamento neste assunto. A Comissão será formada por: NELSON VICENTINI, ELIANE SARTINI, 98 
SERGIO JULIATO, HERIBERTO POZZUTO e convida alguém do plenário que se prontifique em 99 
participar. Manifestou-se ROGÉRIO BUENO DA SILVA, ADEMIR JOÃO ROSSI e NATALE CORVINE. 100 
Sugeriu-se a integração de um representante da Diretoria que será indicado oficialmente pelo Presidente 101 
Moysés. Esta comissão será convidada para uma reunião inaugural a ser marcada brevemente. Ainda 102 
com a palavra o Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA, comenta sobre a revisão do 103 
Estatuto e sugere juntamente com a mesa, onde os Ex-Presidentes da Diretoria Executiva e os Ex-104 
Presidentes da Mesa do Conselho, formem um grupo para análises das alterações, ficando com este 105 
grupo com a seguinte formação: Srs. ANTONIO JOSÉ PORTO, HERIBERTO POZZUTO, MOYSÉS 106 
ANTONIO MOYSÉS, CLAUDINEI PARANHOS e a atual Mesa do Conselho. Solicita ainda aos presentes 107 
para enviarem sugestões e informações. Informa ainda sobre a agenda prévia para as reuniões do 108 
conselho no ano de 2007, que está sendo estudada, para se fazer uma reunião mensal sobre o assunto 109 
da alteração do Estatuto. Manifestaram-se ainda em assuntos gerais EDER LINIO GARCIA, GILMAR 110 
JOSÉ PAVAN, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, ROGÉRIO BUENO DA SILVA, HEITOR BERTOLI. 111 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, deu por 112 
encerrada a reunião, às 23h20min, agradece à todos pela serenidade na discussão dos assuntos. 113 
Solicita a presença dos conselheiros na Assembléia Geral, no domingo a partir das 09 horas. Eu, 114 
HEITOR BERTOLI - 1º Secretário, redigi a presente ata, assinada por mim e vistada pelo Presidente, a 115 
qual submete a apreciação de todos. Aos 23 de março de 2007. Ass.  _____________________HEITOR 116 
BERTOLI  - 1º Secretário e  Ass.: ______________________ - BENEDITO RUBENS DE SOUZA – 117 
Presidente do Conselho Deliberativo. 118 


