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ATA DA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO 

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
 

Aos dezenove (19) dias do mês de maio (05) do ano dois mil e sete (2007), as quatorze (14) horas, no Auditório do 1 
Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 2 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda convocação, 3 
com a presença inicial de trinta e dois (32) conselheiros, conforme assinaturas no Livro n.º 04 "REGISTRO DE 4 
PRESENÇA", às folhas dezoito (18)  verso e dezenove (19) anverso. O Edital foi publicado no jornal “Jornal de 5 
Valinhos” na edição do dia 04 de maio de 2.007, à página 10, e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a 6 
seguinte ordem do dia: O R D E M  D O  D I A : a) Leitura, apreciação e votação da Ata da Reunião Anterior; b) 7 
Leitura de Expediente; c) Leitura, apreciação e votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Primeiro 8 
Trimestre de 2007, encerrado em 31 de março p.p.; d) Leitura, apreciação e votação de proposta da Diretoria 9 
Executiva de Cessão das dependências do clube; e) Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi formada pelos Senhores 10 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA e OSVALDO SEROTINE, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do 11 
Conselho Deliberativo, e por NELSON VICENTINI, 2° Secretário. A convite do Presidente da Mesa, BENEDITO 12 
RUBENS DE SOUZA completaram a Mesa dos trabalhos o Presidente da Diretoria Executiva, MOYSÉS ANTONIO 13 
MOYSÉS, o Vice Presidente, JOSÉ CARLOS SARTORI e o Sr. MARCOS REINALDO BACAN responsável pela 14 
contabilidade do clube. Antes do início da reunião, o Presidente da Mesa Diretora, pede desculpas pela marcação desta 15 
reunião num sábado visto que não haveria outra data possível, principalmente por causa do evento da APESEC que será 16 
na próxima sexta-feira em nosso ginásio e agradece a presença dos conselheiros que bem entenderam mais esta 17 
solicitação.  Iniciada a reunião, foi cumprido o primeiro item (a) da ordem do dia, Leitura, Apreciação e Votação da 18 
Ata da Reunião Anterior. Após dispensa da leitura aprovada por solicitação do conselheiro OSVALDO BECK. O 19 
Presidente da Mesa Diretora coloca em apreciação o teor da ata. O conselheiro ADRIANO GRÉGIO pede correção na 20 
Lista de Presença dos conselheiros, pois enviou e-mail justificando sua falta na reunião realizada no dia 23/03 p.p. O 21 
Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA determinou a correção na lista colocando a 22 
justificativa do conselheiro e também a informação passada pelo Vice-Presidente da Mesa Diretora, OSVALDO 23 
SEROTINE, correção na falta do conselheiro SÉRGIO LUIZ IANSEN que esteve presente na reunião do dia 19 de 24 
maio, mas assinou em lugar errado no livro de registro. Continua em apreciação o teor da ata. O Presidente da Mesa 25 
Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA comenta sobre a questão levantada pelo conselheiro WALDEMIR 26 
FERREIRA DIAS, de que não foi transcrito em ata os comentários feitos pelos conselheiros. Explica que foi acordado 27 
que as atas seriam bem sucintas e que em reunião subseqüente durante a apreciação do teor da mesma, o conselheiro 28 
que achar necessário um adendo com relação ao seu comentário se manifestaria a respeito. O conselheiro ROGÉRIO 29 
BUENO DA SILVA se manifesta dizendo que entende a forma com a qual têm sido feitas as atas, mas que 30 
determinados assuntos devem ter destaque, como exemplo a discussão sobre o balancete em itens como investimentos, 31 
o que influencia no resultado do mesmo. Considera como assunto importante e que deve ser mencionado em ata, para 32 
que se tenha uma referência no futuro, caso haja necessidade. O Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS 33 
DE SOUZA informa que serão colocadas as menções sobre as discussões que forem levantadas pelos presentes sobre o 34 
balancete anterior. Em não havendo mais nenhuma manifestação o Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO 35 
RUBENS DE SOUZA coloca em votação o teor da ata, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passa-se para o 36 
item b) da ordem do dia, com a leitura do expediente. Foi lido pelo 2º Secretário, NELSON VICENTINI, os ofícios 37 
encaminhados pela Diretoria Executiva, o primeiro ofício nº 096/2007 informando sobre a mudança da data para 38 
realização do evento da Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos, que acontecerá no Ginásio Social e Esportivo 39 
no próximo dia 27 de maio; o segundo ofício nº 097/2007 comunicando que foi cedido o Ginásio Social e Esportivo 40 
para o Evento de entrega do Troféu APESEC no próximo dia 25 de maio. Leitura do terceiro ofício nº 101/2007, 41 
referente à inclusão de dependentes na categoria “OUTROS” e “NOIVOS” realizadas no primeiro trimestre de 2007. 42 
Ato contínuo, o 2º Secretário NELSON VICENTINI procede à leitura do ofício n.º 112/2007, encaminhado pela 43 
Diretoria Executiva referente ao fato ocorrido durante partida pelo campeonato interno envolvendo diretores em 44 
exercício, informando os procedimentos já tomados pela Diretoria Executiva em sua área esportiva e pelo Presidente da 45 
Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS. O Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS DE 46 
SOUZA explica aos presentes as decisões tomadas com relação aos envolvidos de acordo com o Estatuto Social. Na 47 
seqüência faz a leitura do ofício nº 113/2007 e nº 114/2007 encaminhado para instauração de processo e julgamento os 48 
Conselheiros e Diretores em exercício, Srs. ADRIANO BUENO DOS SANTOS, ADILSON JAIR BRUNELLI e 49 
FRANCISCO CARLOS JULIATO, envolvidos na ocorrência. Ainda com a palavra o Presidente da Mesa Diretora, 50 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica que vai ser nomeado um relator para emitir o parecer sobre o processo de 51 
acordo com o Estatuto e trazer para instrução e julgamento ao plenário, em seguida coloca em apreciação. O assunto 52 
mereceu algumas considerações dos conselheiros presentes, as quais foram prontamente respondidas pelo Presidente da 53 
Mesa Diretora BENEDITO RUBENS DE SOUZA e pelo Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO 54 
MOYSÉS. Em seguida, em cumprimento ao terceiro item (c) da ordem do dia, foi posto em debate o Balancete 55 
Financeiro e Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2007, encerrado em 31 de março próximo passado. Após o pedido 56 
de dispensa da leitura feita pelo conselheiro OSVALDO BECK, o 2º Secretário NELSON VICENTINI, passa a 57 
palavra ao Presidente da Diretoria Executiva para tecer seus comentários a respeito do Balancete. O Presidente da 58 
Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, explica, que conseguiu fechar o trimestre com as contas 59 
equilibradas, informa que já possui um controle diário das despesas de manutenção, para que não haja estouro do 60 
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orçamento aprovado por este conselho deliberativo, através de um fluxo de caixa diário. O Presidente da Mesa Diretora, 61 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em apreciação o Balancete Financeiro e Patrimonial do Primeiro Trimestre 62 
de 2007. Manifestaram-se os conselheiros DAVISTON FERNANDO MORASI com relação a pagina nº 08, linha 63 
341, Fundo de Reserva Unimed, o que foi respondido pelo contador MARCOS REINALDO BACAN, pelo Secretário 64 
Executivo da Diretoria ROBERTO EUSTAQUIO DA SILVA e pelo Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS 65 
ANTONIO MOYSÉS sobre o andamento das ações de saída das atividades de controle da Unimed pela Secretaria e 66 
passagem para controle direto para a própria Unimed, além dos cálculos que estão sendo feitos para se chegar a um 67 
valor de restituição aos participantes. Manifestaram-se os conselheiros JOÃO BATISTA POZZUTO, PEDRO LUIZ 68 
POZZUTO com relação às receitas da Festa Havaiana e aplicação do Fundo Comemorativo, prontamente respondidas 69 
pelo contador MARCOS REINALDO BACAN. O Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA 70 
faz alguns questionamentos sobre Investimentos na página 06, sendo esclarecidos os pontos duvidosos pelo Presidente 71 
da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS. Manifestaram-se ainda a respeito da matéria os conselheiros 72 
ADEMIR JOÃO ROSSI, ROGÉRIO BUENO DA SILVA, MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES, 73 
ALDIR PEDRO DA SILVA, WALDEMIR FERREIRA DIAS e DAVISTON FERNANDO MORASI. Após 74 
amplo debate e esclarecimento das dúvidas, o Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA 75 
coloca em votação a APROVAÇÃO do PARECER FAVORÁVEL do Balancete Financeiro e Patrimonial do Primeiro 76 
Trimestre de 2007. Aprovado por unanimidade. Na seqüência da ordem do dia, foi colocado em discussão o assunto do 77 
quarto item (d), relativo à Cessão das Dependências do COUNTRY CLUB VALINHOS. Após ser lido pelo 2º 78 
Secretário NELSON VICENTINI o ofício nº 098/07 da Diretoria Executiva, onde solicita autorização para locação das 79 
dependências do Restaurante para a E.M.E.F. Luiz Antoniazzi, no dia 18 de dezembro de 2007, para realização da 80 
solenidade de formatura dos alunos da 8ª série, passa a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS 81 
ANTONIO MOYSÉS para sua justificativa, explicando não se tratar de uma escola carente, por isso a indicação de 82 
locação com a proposta no valor de R$ 1.000,00, esclarecendo ainda que a locação somente do restaurante. Após alguns 83 
comentários, o Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em votação a Proposta da 84 
Diretoria Executiva, restando aprovada por unanimidade. Finalmente, cumprindo o quinto e último item (e) da Ordem 85 
do dia, passou-se ao tema “Assuntos Gerais”. O conselheiro OSVALDO BECK manifestou seu contentamento com 86 
os trabalhos da Mesa Diretora do Conselho e o seu inconformismo com os preços praticados pelo cessionário da 87 
lanchonete. O Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, retomou a palavra para comentar 88 
sobre o ocorrido em 12 de maio p.p, envolvendo a torcida “Boca Mardita” e a repercussão que teve o caso inclusive na 89 
internet e deixa em aberto a discussão. O Presidente da Diretoria Executiva, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS se 90 
manifestou explicando como tomou conhecimento do ocorrido e a postura da Diretoria Executiva diante do caso. O 91 
Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA sustentou a posição do Conselho Deliberativo e que 92 
serão tomadas as providências cabíveis de acordo com o Estatuto Social. Entendendo ter havido abuso por parte dos 93 
Diretores que deveriam ter maior controle a conselheira MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAIS mostrou-se 94 
indignada com o tipo de atitude, descrevendo-a como imperdoável, sugere um trabalho de ações educativas em todas as 95 
modalidades do clube. Já o conselheiro ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO volta ao assunto 96 
cessionário da lanchonete questionando o Presidente da Diretoria Executiva sobre o percentual do lucro, a qual foi 97 
prontamente respondida. O conselheiro JOSÉ APARECIDO AGUIAR faz dele as palavras da conselheira MARIA 98 
ELIZABETE com relação ao desrespeito das torcidas para com os sócios que estão assistindo as partidas. O 99 
conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA ressaltou que não considera a “Boca Mardita” como uma “entidade” e 100 
que a entidade é o clube, concorda que essas ocorrências não vêm trazer nenhum benefício ao clube e a nossa sociedade 101 
e que alguém tem que tomar alguma atitude sobre isso, refere-se também as punições que ocorrem dentro da Diretoria 102 
de Futebol que tomam as decisões sem o direito de defesa. O conselheiro ANTONIO DE JESUS MARCON se 103 
manifesta baseando-se no assunto futebol, onde recebeu uma advertência como punição, assumindo a reclamação 104 
perante o árbitro da partida e não ofendendo como foi colocado na ocorrência, disse ainda que foi julgado e punido por 105 
um só diretor. O Presidente da Diretoria Executiva, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS manifesta sua posição quanto à 106 
legalidade de torcidas organizadas dentro do clube, dizendo que isto é direito do associado além de ser direito 107 
constitucional a liberdade de expressão, entende que todos, entre conselheiros, diretores e associados têm por obrigação 108 
tentar controlar e resolver. Enfatiza ainda que a ordem no clube deva ser mantida através do Estatuto Social. O 109 
Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA solicita que a punição aplicada ao conselheiro 110 
ANTONIO DE JESUS MARCON seja revogada e retirada da sua ficha social por se tratar de uma punição assinada 111 
por dirigente não autorizado para tal. O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS responde que será revista e 112 
tomará a providência necessária. Manifestam-se ainda sobre o assunto da torcida organizada “Boca Mardita”, o 2º 113 
Secretário NELSON VICENTIN, o conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA, o Vice-Presidente da Diretoria 114 
Executiva JOSÉ CARLOS SARTORI. O conselheiro EDER LINIO GARCIA indaga sobre o contrato do 115 
cessionário da lanchonete, respondido prontamente pelo Presidente da Diretoria Executiva. O Presidente da Mesa 116 
Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA determinou, que se consignasse falta justificada a conselheira 117 
BERNADETE LOURDES FERREIRA DE PALMA por não ter efetivamente participado da reunião. Nada mais 118 
havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa Diretora, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, agradeceu a todos, e deu 119 
por encerrada a reunião, às 17h30min. Eu, 2º Secretário, NELSON VICENTINI, redigi a presente ata, assinada 120 
por mim e vistada pelo Presidente da Mesa Diretora,  a  qual  submeto à apreciação de todos.    Aos 19 de maio de 121 
 

2.007. Ass. _______________________________  –  NELSON  VICENTINI, Segundo  Secretário e Ass.:  122 
 

____________________________________________ - BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Presidente do 123 
Conselho Deliberativo.   124 


