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ATA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO 
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e sete (24/08/2007), às 20h, no Auditório do 1 
Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 2 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda 3 
convocação, com a presença de 21 (vinte e um) conselheiros, conforme assinaturas no Livro n.º 04 4 
"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas vinte (20) verso e vinte um (21) anverso. O Edital foi 5 
publicado no “Jornal de Valinhos” na edição do dia 17 de agosto de 2.007, à página 05, e afixado nos 6 
quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, apreciação e votação das Atas das 7 
Reuniões 205/2007 e 206/2007; b) Leitura de Expediente; c) Leitura, apreciação e votação do parecer do 8 
Balancete Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre de 2007, encerrado em 30 de junho p.p.; d) 9 
Assuntos Gerais.  A Mesa Diretora foi formada pelos Conselheiros BENEDITO RUBENS DE SOUZA - 10 
Presidente, por OSVALDO SEROTINE – Vice-Presidente, HEITOR BERTOLI - 1° Secretário e 11 
NELSON VICENTINI, 2º Secretário. Iniciando a reunião o Presidente da Mesa diretora agradece a 12 
presença de todos e convida para completar a Mesa dos trabalhos, o Presidente da Diretoria Executiva, 13 
Eng.º Moysés Antônio Moysés e o Vice Presidente, José Carlos Sartori. Cumprindo o primeiro item 14 
(letra a) da ordem do dia, o qual dizia respeito à leitura e discussão do teor das atas das reuniões 15 
anteriores. Dispensada a leitura a pedido do Conselheiro PEDRO LUIZ LEARDINE, aprovada. Em 16 
apreciação o teor da ata, o Presidente da Mesa comenta sobre o pedido dos Conselheiros Waldemir 17 
Ferreira Dias e Rogério Bueno da Silva para elaboração de adendo sobre discussão da reunião anterior e 18 
explica que não foi possível, pois não foi gravado. Em votação o teor das duas atas, aprovadas por 19 
unanimidade. Dando prosseguimento à ordem do dia, em discussão a matéria prevista no segundo item 20 
(letra b) o qual dizia respeito à leitura do expediente. O 1º Secretário Heitor Bertoli faz a leitura das 21 
justificativas de ausência dos seguintes Conselheiros: VITOR JOSÉ CAVALIERE, JOSÉ APARECIDO 22 
AGUIAR e ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO. O Presidente da Mesa Diretora informa 23 
que as justificativas dos conselheiros convocados para os jogos da Olimpesec, em sendo apresentada a 24 
sumula do jogo, serão consideradas como presença. Lida a carta do Conselheiro Ademir João Rossi 25 
sugerindo a nomeação do American Bar com o nome de ATILIO JOSÉ FRACARAOLI em homenagem 26 
póstuma. O Presidente explica que serão consultados os trâmites normais junto a Diretoria Executiva e 27 
será informado posteriormente. Leitura do Ofício da EMEI Luiz Antoniazzi, o qual agradece a aprovação 28 
da locação do Restaurante para formatura de seus alunos, mas que será realizado em um salão mais 29 
próximo à escola. Leitura do convite do coordenador da comissão de eventos Sr. Gerson Germano para o 30 
Jantar de comemoração dos 15 anos do Karatê no próximo dia 27 de outubro. Leitura do convite do 31 
Diretor de Eventos Sociais Sr. Nadir Calvi para o Baile “Anos Dourados” que será realizado amanhã – 32 
25 de agosto de 2007. Foram lidos, ainda, os demonstrativos de investimentos e Promoções Sociais 33 
realizados no 2º Trimestre de 2007, e exibidos aos presentes. Ofício n.º 158/2007 encaminhado pelo 34 
Presidente da Diretoria Executiva com o requerimento do associado José Francisco Rego, título n.º 0244 35 
solicitando inclusão de dependente, com proposta de Taxa de Manutenção no valor de R$ 80,00. O 36 
Presidente da Mesa Diretora explica sobre a solicitação e sugestão da Diretoria Executiva como 37 
associado temporário por 12 meses, conforme Art. 4 Inciso IX do Estatuto e coloca em apreciação do 38 
plenário. Aprovado a inclusão como associado dependente na categoria “Temporário” pagando o 12 39 
(doze) parcelas no valor de R$ 80,00. Manifestam-se os Conselheiros Nelson Vicentini, Maria Elizabete 40 
Favarin de Moraes e Rogério Bueno da Silva. Em seguida, o Presidente da Mesa Diretora Sr. Benedito 41 
Rubens de Souza passa para o item terceiro (letra c) da Ordem do Dia, o qual dizia respeito à Leitura, 42 
apreciação e votação do parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre de 2007, 43 
encerrado em 30 de junho p.p. dispensada a leitura colaca em apreciação o balancete. O Conselheiro 44 
Daviston Fernando Morasi questiona sobre a linha 153/153 despesas com pessoal. Se somando todas 45 
estas despesas não poderiam ser substituídas pela contratação de funcionários. O Presidente Moysés 46 
explica que os números não tiveram alterações nos últimos 06 anos. Acredita não ser mais vantajoso, 47 
pois considera que o Diretor de Sede Sr. Roberto dos Santos é muito criterioso nas contratações, e 48 
solicita um estudo a respeito. Manifestou-se também o contador Sr. Marcos Bacan, o 2º Secretário 49 



 - 02 -

Nelson Vicentini e a Conselheira Maria Elizabete Favarin de Moraes com relação à linha 147 respondida 50 
prontamente pelo contador. O Conselheiro Waldemir Ferreira Dias comenta sobre os valores em receitas 51 
das multas por falta nas diversas modalidades. Houve outras manifestações com relação à matéria em 52 
discussão, entre elas a do Conselheiro Aldir Pedro da Silva, sobre a linha 138, qual o número de 53 
funcionários do clube, respondido num total de 77. O Presidente da Mesa Diretora indaga sobre as 54 
contratações realizadas e sobre o aumento com relação às despesas com salários. Respondida pelo 55 
Presidente da Diretoria que o aumento se deve a legalização dos professores autônomos. Ainda o 56 
Presidente da Mesa diretora indaga sobre a linha 481 despesas com alimentação na página de 57 
comparativo do orçamento. O contador explica que esta conta foi criada por sua sugestão, e que estava 58 
como Despesas Administrativas. O Presidente da Mesa Diretora faz comentários sobre o custo da revista. 59 
Explica o Presidente da Diretoria Moysés, que existe uma Comissão trabalhando em busca de solucionar 60 
as vendas do patrocínio que não tem coberto o custa da mesma. O Presidente da Mesa Diretora referindo-61 
se a linha 576 relativa a outros eventos, questiona quais são os eventos. O contador explica que são 62 
eventos que não estão previstos como Noite do Caldo, Super Pista. Continua o Presidente da Mesa 63 
Diretora sobre a linha 416 – Outras despesas se estão vinculados a outros eventos. A explicação de uma 64 
receita na compra de um veículo é que: o seguro do veículo roubado (Pick-up Fiat) foi feito com um 65 
valor acima do valor de mercado e com o reembolso do seguro, foi possível comprar outro e sobrar 66 
dinheiro. Indaga ainda sobre a linha 417 – fundo de reserva da Unimed. Responde o contador que esta 67 
reserva foi resultado da reserva feita pelos associados, depois da devolução para alguns associados e com 68 
o fechamento da Unimed esta reserva sobrou e foi transferida para manutenção. Manifestou-se também a 69 
respeito o Conselheiro Daviston Fernando Morasi e o Presidente da Diretoria Moysés explicando que o 70 
associado não foi lesado. O Presidente da Mesa Diretora nomeia a Comissão para fazer um levantamento 71 
do Plano da Unimed com os Conselheiros Daviston Fernando Morasi, Ademir João Rossi, Natale 72 
Corvini, Orestes Juliato com o auxilio do Roberto Eustaquio e Nelson Vicentini. Manifestou-se o 73 
Conselheiro Nelson Vicentini explicando sobre o procedimento aplicado durante a implantação da 74 
Unimed no clube, admite que houve uma falha administrativa no plano devido a grande aceitação e 75 
adesão dos associados. Manifestaram também sobre o assunto os Conselheiros Edgard Giampaoli, Carlos 76 
Antonio Marighetto. Nada mais a ser discutido, o Presidente da Mesa Diretora, colocou em votação o 77 
Balancete Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre de 2007, tendo sido aprovado por 78 
unanimidade. Em seguida, passou-se a discutir o quarto item (letra d) da ordem do dia, o qual dizia 79 
respeito à “Assuntos Gerais”. O Presidente da Mesa Diretora Sr. Benedito Rubens de Souza comenta 80 
sobre a cirurgia pela qual passou o Conselheiro Osvaldo Beck informando que tudo correu bem e que o 81 
mesmo se encontra em recuperação. Parabeniza o Presidente Moysés e agradece a presença do contador 82 
Marcos Reinaldo Bacan. Com a palavra o Presidente Moysés Antônio Moysés faz comentário sobre a 83 
obra da piscina aquecida informando que a obra permanece como foi aprovada, somente foi adequada 84 
para equilibrar dentro do contexto necessário e que será feita em três fases, será aberto licitação para 85 
começar a obra, informa de tem um caixa de R$ 400.000,00 para começar. Informa que convidou 86 
algumas empresas para participar da licitação com a pré-qualificação de cada uma delas. O Presidente 87 
Moysés responde algumas indagações dos presentes a respeito da obra. Informa sobre a construção de 88 
um novo quiosque próximo ao Ginásio de Bocha, com 50,00 m2 e que a obra ficará em torno de R$ 89 
50.000,00. Faz alguns comentários sobre o lago do clube e a legalização junto a Prefeitura do Município. 90 
O Presidente da Mesa Diretora Benedito Rubens de Souza se manifesta a respeito da transferência de 91 
títulos entre pais e filhos, menciona o Art. 24 § 2º do Estatuto Social, explica que neste artigo prevê a 92 
transferência a qualquer tempo. Comenta ainda sobre os estudos de alterações do estatuto, onde a Mesa 93 
Diretora do Conselho estará à disposição dos Conselheiros para informar sobre as mudanças. Nada mais 94 
havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, agradece a presença de 95 
todos, encerrando a reunião, às 21h50min. Eu, HEITOR BERTOLI - 1º Secretário redigi a presente ata, 96 
assinada por mim e vistada pelo Presidente, a qual submeto a apreciação de todos. Aos 24 de agosto de 97 
2007. Ass.:___________________ HEITOR BERTOLI  - 1º Secretário e  Ass.:___________________ - 98 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Presidente do Conselho Deliberativo.  99 


