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ATA DA 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
 
Aos vinte e oito (28) dias do mês de março de dois mil e oito (2008), às 19h30min, no Auditório do Ginásio 1 
Social e Esportivo, realizou-se a 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO 2 
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda convocação, com a 3 
presença de quarenta e três (43) conselheiros, conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE 4 
PRESENÇA", às folhas vinte e cinco (25) anverso e verso. Registrou-se também a presença dos 5 
Convidados Srs.: MOYSÉS ANTÔNIO MOYSÉS – Presidente da Diretoria Executiva; MARCOS 6 
REINALDO BACAN – Contador; JOSÉ CARLOS SARTORI – Vice Presidente da Diretoria; CLAUDINEI 7 
PARANHOS – 1º TESOUREIRO E RENATO CESAR CORREA – 1º SECRETARIO. O Edital foi publicado 8 
no “Jornal de Valinhos” na edição do dia 14 de março de 2.008, à página 22, e afixado em todos os 9 
quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, apreciação e votação da Ata da 10 
Reunião Anterior; b) Leitura de Expediente; c) Leitura, apreciação e votação da Proposta da Diretoria 11 
Executiva para cessão e locação de dependências; d) Leitura e apreciação do Relatório de Atividades do 12 
exercício de 2007; e) Leitura, apreciação e parecer do Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício de 13 
2007; f) Apreciação e votação de alteração da Resolução 01/2007; g) Regulamentação dos Atos de 14 
Nomeações de Comissões; g) Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi formada pelos Conselheiros 15 
OSVALDO SEROTINE e DAVISTON FERNANDO MORASI, respectivamente Presidente e Vice-16 
Presidente do Conselho Deliberativo, por NELSON VICENTINI – 1º Secretário e BENEDITO RUBENS DE 17 
SOUZA – 2º Secretário.  Iniciando a reunião o Presidente da Mesa cumprimentou a todos agradecendo a 18 
presença desejando uma noite produtiva, dá boas vindas ao conselheiro Ademir Antonio Ferrari que 19 
estava licenciado por motivo de trabalho. Em seguida convida para completar a mesa dos trabalhos, o 20 
Presidente da Diretoria, Eng.º MOYSÉS ANTÔNIO MOYSÉS e o Vice Presidente, JOSÉ CARLOS 21 
SARTORI. Em atenção ao primeiro item da ordem do dia, o qual dizia respeito à leitura, apreciação e 22 
votação da ata da reunião anterior, dispensada a leitura a pedido do Conselheiro PEDRO LUIZ 23 
LEARDINE, o qual foi aprovado por unanimidade.  O Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE, 24 
coloca em apreciação o teor da ata e deixa a palavra em aberto. Manifesta-se o Conselheiro JUVENAL 25 
FONSECA LAGO pedindo para que seja registrado nesta ata o que foi abordado na reunião anterior sobre 26 
estudos com relação ao pagamento das cessões às entidades. O Presidente da Mesa informa que será 27 
registrado, como de fato está. O Conselheiro PEDRO LUIZ LEARDINE indaga sobre a data na linha 103 28 
da ata, se está correta. O Presidente da mesa informa que a data correta é 1º de Janeiro de 2008 e 29 
determina a correção. Em não havendo manifestações o teor da ata foi aprovado, com as correções 30 
acima.  Dando prosseguimento à ordem do dia, prevista no segundo item, o qual dizia respeito à leitura do 31 
expediente, o Presidente da Mesa determinou ao 1º Secretário que procedesse às leituras.  O 1º 32 
Secretário NELSON VICENTINI faz a leitura do pedido de justificativa de ausência dos Conselheiros: 33 
ADRIANO CARDOSO TONON, NATALE CORVINI, GILMAR JOSÉ PAVAN E PEDRO FRANCO DE 34 
MORAES; justiçaram posteriormente por correspondência os Conselheiros: EDER LINIO GARCIA, 35 
EDSON LAZARO PALERMO, EDUARDO SÉRGIO MALVEZZI e JOSÉ APARECIDO AGUIAR.  Leitura do 36 
ofício 060/2008 encaminhado pela Diretoria Executiva apresentando o relatório dos demonstrativos de 37 
investimentos, promoções sociais e da revista realizados no exercício de 2007.  Em seguida, o Presidente 38 
da Mesa OSVALDO SEROTINE, passa para o item “c” , ou seja, terceiro item da Ordem do Dia, “Leitura, 39 
apreciação e votação de Proposta da Diretoria Executiva para Cessão e Locação de dependências”. 40 
Explica sobre a solicitação da APAEV, pedindo alteração da data para realização do Jantar “Miss Simpatia 41 
2008”, comunica que a Diretoria já verificou a data e a dependência está livre, também que já foi aprovada 42 
a cessão pelo plenário e que se trata apenas de alteração de data.  Com a palavra o Primeiro Secretário 43 
NELSON VICENTINI, comenta sobre o ofício 052/2008 do qual todos receberam cópia, onde os 44 
associados Srs.: Vlademir Miliosi, Gilmar José Pavan e Benedito Rubens de Souza solicitam locação do 45 
restaurante para realização de festa de casamento de não associados. Passa a palavra ao Presidente da 46 
Mesa, que explica que os solicitantes requerem um valor diferenciado da locação, pois os mesmos 47 
pretendem dar de presente para não associados, mas pessoas próximas dos mesmos, para festa de 48 
casamento. Solicita ao Conselheiro BENEDITO RUBENS DE SOUZA, um dos solicitantes que apresente 49 
suas justificativas. BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica que não defende somente o seu pedido, 50 
entende que o clube precisa de receita e pede a multiplicidade das cessões. Explica que o clube pode ter 51 
receitas menores, porém constantes. Pede para que seja determinado um valor viável para todos 52 
independente de cargo que ocupa, mas para todos os associados, com oportunidade de usar as 53 
dependências. O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE informa o valor atualmente cobrado de 54 
associados para locação, ou seja, R$ 300,00 além de R$ 120,00 dos seguranças para o restaurante, e no 55 
ginásio o valor é de R$ 750,00 mais R$ 180,00. Explica que a proposta dos solicitantes é de um valor 56 
diferenciado e que a função do plenário é, primeiro definir se acata a solicitação do preço diferenciado, 57 
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para depois fixa-lo. Entende que este valor deverá ser cobrado não só nestes casos, mas também que 58 
possa ser aplicado futuramente caso haja novas solicitações. Manifesta-se o Conselheiro GIL STÉLVIO 59 
DE PAULO GARCIA discordando da colocação de que todos têm o mesmo direito, alegando que quem 60 
trabalha para o clube, Conselheiros, Diretores e Presidentes devem ter uma taxa diferenciada. ROGÉRIO 61 
BUENO DA SILVA sugere definir um valor estatutário para que o assunto não seja mais tratado em 62 
reuniões do conselho, as locações devem ser regulamentadas evitando decisões no plenário. O 63 
Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE explica que já existe um estudo para ser baixada uma 64 
resolução para ser definido o valor para todas as locações, mas que hoje é necessário votar a proposta 65 
para estes três casos. O Conselheiro JUVENAL FONSECA LAGO entende que deve-se baixar uma 66 
resolução com valor baseado em uma projeção e criar um roteiro prévio para as locações.  O Presidente 67 
da Mesa pede uma proposta concreta para estes pedidos. O Conselho ROBERTO DOS SANTOS 68 
concorda com a regulamentação através de resolução. Sugere que a Diretoria faça um estudo e apresente 69 
uma proposta para ser votada no Conselho. O Presidente da Diretoria MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS 70 
explica que quando o associado faz o pedido de locação informa a quantidade de pessoas que virão, e 71 
que o clube disponibiliza  mesas e cadeiras para a quantidade informada.  ROBERTO DOS SANTOS 72 
pede que a diretoria faça um estudo baseado nas despesas do evento e defina um valor para que o clube 73 
não tenha prejuízo. O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE se compromete a baixar uma resolução 74 
e pede uma proposta do conselheiro Roberto. ROBERTO DOS SANTOS propõe fazer um estudo e trazer 75 
para próxima reunião, coloca também que o clube não pode contratar os seguranças para o evento, 76 
entende que o clube acaba assumindo a segurança do mesmo. Manifesta-se o Conselheiro NELSON 77 
VICENTINI concordando que se deve regulamentar as cessões, mas que os pedidos feitos devem ser 78 
encaminhados ao conselho para ser analisado pelo plenário.  O Conselheiro PEDRO LUIZ LEARDINE 79 
sugere a cobrança de 60% do valor atualmente cobrado para não associados.  ROGÉRIO BUENO DA 80 
SILVA seguindo a mesma linha sugere um acréscimo de 50% do valor cobrado para associado, ou seja, 81 
R$ 450,00. O Conselheiro ANTONIO DE JESUS MARCON leva em consideração a honestidade dos três 82 
pedidos, acompanha a proposta do Conselheiro Rogério e concorda em definir valores de locações 83 
através de uma Resolução.  O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE coloca em votação a proposta 84 
do Conselheiro Rogério nestes três casos, no valor de R$ 450,00, restando aprovada. Em seguida passa 85 
a palavra ao 1º Secretário NELSON VICENTINI, que faz o comentário sobre o ofício 049/2008 referente à 86 
solicitação de locação para o Colégio Fundamentum para realização de formatura, explica que a Diretoria 87 
propõe o valor de R$ 3.000,00 para locação além da contratação de cinco seguranças no valor de R$ 88 
300,00 e passa a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, MOYSÉS coloca que o valor aplicado para 89 
terceiros é este deixando para o plenário apresentar outras propostas se assim entender necessário.  O 90 
Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE pergunta ao plenário se alguém tem alguma outra proposta.  91 
Manifestaram-se a respeito da matéria em discussão o Conselheiro JUVENAL FONSECA LAGO, 92 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA, MARCO ANTONIO MONTERO, ROBERTO DOS SANTOS, ANTONIO 93 
RICARDO SURITA DOS SANTOS. Destacamos a responsabilidade da contratação de seguranças 94 
colocada pelo Conselheiro Roberto dos Santos.  Após as manifestações o Presidente da Mesa OSVALDO 95 
SEROTINE coloca em votação a proposta da Diretoria no valor de R$ 3.000,00, sendo aprovada.  Na 96 
seqüência, o 1º Secretário NELSON VICENTINI faz a leitura do ofício 055/2008, referente à proposta da 97 
Diretoria Executiva de cessão gratuita para o Lions Clube de Valinhos no próximo dia 07 de junho para 98 
realização de jantar beneficente. Após a leitura o Presidente da Mesa comenta sobre o ofício 99 
encaminhado ao Presidente Moysés, onde o Lions clube se coloca a disposição para efetuar reembolso 100 
dos custos durante o evento. Comenta que pela primeira vez alguém reconhece que o clube tem 101 
despesas, entende que estas despesas devem ser cobradas não deixando, no entanto de atender as 102 
entidades que solicitam a cessão gratuita. Passa a palavra ao Presidente da Diretoria. MOYSÉS 103 
ANTONIO MOYSÉS entende que é um assunto que deve ser pensado. Não discorda em cobrar alguma 104 
coisa das entidades, mas acha que se deve levar em consideração o trabalho que é feito por estas 105 
entidades na cidade, que nestes eventos o que se arrecada é revertido em prol de outras entidades. 106 
Entende que deve ser gratuito, mas informa que vai acatar o que for estabelecido pelo Conselho. 107 
Manifesta-se o Vice-Presidente do Conselho DAVISTON FERNANDO MORASI dizendo que foi informado 108 
que esta entidade pagava o aluguel para o Valinhense, entende que é justo cobrar. Não concorda em 109 
ceder o espaço gratuitamente. Já o Presidente Moysés entende que vai valorizar o nosso clube e que se 110 
deve cobrar um valor justo ou não cobrar nada. A Conselheira MARIA ELIZABETE FRANCO DE 111 
MORAES destaca que há uma diferença entre entidades e clubes de serviços e que o Lions é um clube de 112 
serviço. Entidade assistencial presta serviço direto à população. Comenta que o Lions tem sede própria e 113 
pode fazer o evento em sua sede. Concorda com a cobrança de algum valor para os clubes e ceder 114 
gratuitamente às entidades, que possuem propósitos diferentes.  BENEDITO RUBENS DE SOUZA 115 
comenta que já foi cedido gratuitamente para o Lions o espaço para realização do chá beneficente e 116 
propõe cobrar R$ 1.000,00 para esta segunda cessão que será um jantar dançante. Manifestam-se a 117 
respeito os Conselheiros Juvenal Fonseca Lago e Rogério Bueno da Silva.  O Presidente da Mesa 118 
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OSVALDO SEROTINE coloca em votação a proposta no valor de R$ 1.000,00 neste momento manifesta-119 
se o Conselheiro Roberto dos Santos propondo R$ 1.500,00. Diante da segunda proposta o Presidente 120 
coloca a primeira proposta apresentada pelo Conselheiro Benedito Rubens de Souza, a qual restou 121 
aprovada por unanimidade. Ato continuo, o 1º Secretário NELSON VICENTINI sugere a dispensa da 122 
leitura do ofício n.º 050/2008 referente à cessão gratuita do Restaurante para formatura da EMEF 123 
Waldomiro Mayr no próximo dia 17 de dezembro. O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE comenta 124 
que foi para esta escola que fizeram um almoço de natal no dia 09/12 p.p., são crianças carentes da 125 
comunidade, explica já foi cedido o ano passado para formatura e o pedido é gratuito, pois eles não têm 126 
condições de fazer o pagamento, que o local solicitado é o restaurante e numa quarta-feira. Desta forma 127 
coloca em votação a cessão gratuita no dia 17/12 para a escola do bairro, restando aprovada por 128 
unanimidade.  Passando para o último pedido de cessão. O 1º Secretário faz a leitura do ofício 058/2008 129 
referente ao pedido de cessão gratuita do Ginásio Social e Esportivo para o Instituto Esperança no 130 
próximo dia 08 de novembro em prol das crianças desta entidade. Com a palavra o Presidente Moysés 131 
coloca que o Instituto Esperança é uma entidade da cidade conhecida por todos e deixa a critério do 132 
Conselho.  O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE coloca em votação a proposta de cessão 133 
gratuita ao Instituto Esperança, restando aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Presidente passa 134 
para o item “d” da ordem do dia o qual dizia respeito à “Leitura e apreciação do Relatório de Atividades do 135 
exercício de 2007”. Dispensada a leitura a pedido do Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, 136 
visto que todos receberam cópia do mesmo. Em apreciação, manifesta-se o Conselheiro PEDRO LUIZ 137 
POZZUTO com relação ao quadro de inadimplência questionado o número total que é apresentado se é 138 
de associados e porque da diferença entre um mês e outro de títulos de proprietários. Após algumas 139 
manifestações, não sendo a pergunta do conselheiro respondida de forma satisfatória, o Presidente da 140 
Mesa determina um levantamento do quadro para ser apresentado na próxima reunião. Ainda o 141 
Conselheiro Pedro, questiona a freqüência nas atividades especificamente no futebol categoria menores. 142 
Coloca que esses números não conferem, pois tem visto nos treinos um número muito pequeno de alunos 143 
nas escolinhas. Comenta ainda que muitos pais reclamam do diretor da modalidade. Pede uma melhor 144 
apuração nestas freqüências. Responde o Presidente da Diretoria Moysés Antonio Moysés determinado 145 
que o Secretário Sr. Roberto levante as denuncias do conselheiro com relação às questões apresentadas.  146 
O Presidente da Mesa informa ao conselheiro que será feito um levantamento do relatório que deve ser 147 
apresentado na próxima reunião.  O Conselheiro ROGERIO BUENO DA SILVA comenta sobre as 148 
atividades do espaço mulher onde a participação é muita pequena com relação à quantidade de mulheres 149 
que freqüentam o clube. Sugere que as Diretorias de Comunicação e Marketing façam uma divulgação 150 
melhor para as atividades do Espaço Mulher, que o associado precisa estar mais informado através de e-151 
mail e não só pelo site. Moysés responde que estas mensagens devem ser enviadas, comenta que a 152 
criação do Espaço Mulher foi o que mais marcou em sua gestão passada. Entende que o espaço mulher 153 
está muito bem administrado e que todas as suas atividades são bem divulgadas. BENEDITO RUBENS 154 
DE SOUZA pede a palavra e volta no assunto sobre a categoria menores, confirma os comentários do 155 
Conselheiro Pedro Pozzuto com relação às aulas ministradas às crianças no futebol, que já ouviu 156 
reclamações com relação ao Diretor que exige muito das crianças. Já o Conselheiro Juvenal Fonseca 157 
Lago, volta ao assunto da freqüência feminina no clube, entende que as ocorrências no futebol é o que 158 
culmina na ausência das mulheres, são atos que desrespeitam a família.  Houve algumas manifestações 159 
através dos Conselheiros MARCO ANTONIO MONTEIRO, PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO, MARIA 160 
ELIZABETE FAVARIN DE MORAES E CARLOS ANTONIO MARIGHETTO. Encerrada a apreciação, o 161 
Presidente informa que a matéria foi somente apreciada, e que sua aprovação  será no próximo domingo, 162 
dia 30 de março, durante a Assembléia Geral como prevê o Estatuto Social . Mas que será apreciado 163 
novamente na próxima reunião, onde será incluída a participação das atividades de estética do Espaço 164 
Mulher. Na seqüência da ordem do dia, foi colocado em discussão o assunto do quinto item “e” da ordem 165 
do dia o qual diz respeito à Leitura, apreciação e parecer do Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício 166 
de 2007. O 1º secretário NELSON VICENTINI informa o ofício n.º 048/2008 o qual encaminha o Balancete 167 
Financeiro e Patrimonial do exercício de 2007, dispensa a leitura visto que todos possuem cópia. Neste 168 
momento o Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE pede a presença do responsável pela 169 
contabilidade do clube Sr. MARCOS REINALDO BACAN.  Em seguida passa a palavra ao Presidente da 170 
Diretoria MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, que faz suas colocações sobre a matéria em discussão.  Após a 171 
explanação inicial do Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS e amplo debate dos 172 
Conselheiros, entre eles:  JUVENAL FONSECA LAGO, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, ROGÉRIO 173 
BUENO DA SILVA, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, PEDRO LUIZ POZZUTO, WALDENILSON 174 
ROBERTO DE SOUZA, NEIVALDO TORDIN. O Presidente da Mesa Diretora colocou em plenário a 175 
votação do PARECER FAVORÁVEL ou NÃO do Balanço Financeiro e Patrimonial do Exercício de 2007, 176 
lembrando que as contas serão aprovadas em assembléia geral marcada para domingo dia 30 de março, 177 
aproveitando para convidar todos conselheiros.  Restando parecer favorável pelo plenário.  Com a palavra 178 
o 1º Tesoureiro Claudinei Paranhos que agradece o parecer favorável dos conselheiros e coloca-se a 179 
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disposição de todos e pede sugestões para auxiliá-lo. Em seguida passando para o item “f” – Apreciação e 180 
votação de alteração da Resolução 01/2007, o Presidente da Mesa Diretora informa que colocou o 181 
assunto em pauta, pois recebeu um ofício do 1º Secretario Renato Cezar Correa, informando que a 182 
Diretoria tem encontrado dificuldades no dia a dia para admissão de novos associados, pedindo desta 183 
forma dispensa da Exibição das fotos durante quinze dias. Cita o acontecimento presenciado por ele na 184 
secretaria, onde um associado questiona a demora da aprovação e a necessidade do atestado de 185 
antecedentes, visto que todos os dias entram não associados no clube sem o pedido deste atestado.  186 
Com a palavra BENEDITO RUBENS DE SOUZA diz que este assunto é polêmico, explica que o objetivo 187 
da publicação das fotos é para que os associados vendo estas fotos auxiliem na admissão de novos 188 
associados. O proponente deve cumprir todas as etapas que constam no estatuto e na resolução, sendo a 189 
entrega de todos os documentos solicitados e a exposição durante 15 dias, passando em seguida pela 190 
analise da Comissão, depois disto a diretoria tem autorização para admitir o novo associado. Pede que se 191 
mantenha a exposição das fotos mesmo que tenha que diminuir o tempo. Manifestam-se a respeito os 192 
Conselheiros CARLOS ANTONIO MARIGHETTO dizendo que participou da reforma, mas que não teve 193 
até hoje nenhuma praticidade, entende que a apresentação de dois associados é o suficiente e sugere 194 
tirar a exposição. O Conselheiro ANTONIO RICARDO SURITA DOS SANTOS diverge da colocação do 195 
conselheiro, acha que deve manter as fotos para que haja uma oportunidade de impugnação e uma 196 
autorização provisória de utilização condicional até a aprovação total do candidato pela Comissão de 197 
Sindicância. O Conselheiro ROBERTO DOS SANTOS discorda das solicitações exigidas quando da 198 
reforma do estatuto através desta resolução, acha que se deve levar em consideração a apresentação de 199 
associados como responsáveis. O clube deve trazer novos associados e não devemos pedir certidões 200 
para ninguém, entende que com tantas barreiras a tendência dos clubes é desaparecerem sem novos 201 
associados. Houve manifestações ainda dos Conselheiros WALDEMIR FERREIRA DIAS com relação à 202 
entrada de convidados no clube, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO e PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO 203 
com relação à solicitação de Antecedentes Criminais, NELSON VICENTINI comenta sobre reportagem em 204 
um jornal que é pratica dos clubes exigirem estes documentos, tendo o aval da constituição e ainda 205 
parecer favorável do presidente da CBC – Confederação Brasileira de Clubes, informa que em sendo uma 206 
resolução do Conselho Deliberativo, pode ser alterada. Com a palavra o 1º Secretário RENATO CEZAR 207 
CORREA, coloca que leva em consideração os aspectos administrativos, precisa reduzir as tarefas na 208 
secretaria, entende que as assinaturas apresentando os candidatos são mais importantes que os 209 
atestados. O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE pede para que seja analisada a proposta de 210 
redução do tempo de exposição das fotos, conforme proposta do Conselheiro Benedito Rubens de Souza. 211 
Após várias manifestações de conselheiros e exposição de suas opiniões. O Presidente da Mesa coloca 212 
em votação primeiro a proposta de retirada da Exposição das fotos por 15 dias, a qual recebeu 25 votos 213 
contrários à retirada da exposição. Em seguida a votação para redução do tempo de exposição de 15 para 214 
cinco dias. Aprovada com apenas 12 votos contrários. O Presidente da Mesa informa que será baixada 215 
nova resolução informando que o prazo para exposição das fotos será de cinco dias e que continuam a 216 
necessidade da apresentação dos demais documentos. Em seguida passa para o item “g” da ordem do 217 
dia: “Regulamentação dos Atos de Nomeações de Comissões”. Explica que é uma prerrogativa do 218 
Presidente do Conselho e que está nomeando duas comissões especiais, uma Comissão Especial de 219 
Disciplina para julgar casos envolvendo membros da diretoria, do conselho e das comissões, que por 220 
ventura sejam encaminhados para o Conselho Deliberativo; Comissão Especial de Estudos para alteração 221 
Estatutária, a qual deverá apresentar estudos para alteração do estatuto em vigor até o final deste ano. 222 
Em seguida faz a leitura dos Atos de Nomeações números 01 e 02/2008, agradecendo aos nomeados 223 
pela pronta aceitação das tarefas indicadas, prestando desta forma serviços relevantes ao clube. 224 
Finalmente, em respeito ao sexto item “h” da ordem do dia, o qual dizia respeito à “Assuntos Gerais”. O 225 
Presidente da Mesa passa a palavra ao Presidente Moysés Antonio Moysés que faz um breve relato do 226 
andamento da obra da piscina aquecida. Comenta ainda da aquisição de peixes para o lago. Em seguida 227 
a palavra foi aberta aos presentes. Manifesta-se o Conselheiro VALDIR GARCIA pedindo a ajuda dos 228 
companheiros para prestar uma homenagem ao enfermeiro Irineo que se desligou do quadro de 229 
funcionários depois de 30 anos. O Presidente da mesa Osvaldo Serotine se compromete para a próxima 230 
reunião. Ainda o Conselheiro Valdir Garcia comenta sobre o “Campeonato de Verão”, não aceitando a 231 
maneira que foi feito. Manifestaram-se ainda em assuntos gerais os Conselheiros JOAQUIM DIQUISON 232 
ALBANO e RUBENS ROBERTO CINTRA. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa, 233 
OSVALDO SEROTINE, parabeniza o Conselheiro Waldenilson pelo seu aniversário e deu por encerrada a 234 
reunião, às 23h agradecendo a todos pela presença. Eu, NELSON VICENTINI - 1º Secretário redigi a 235 
presente ata, assinada por mim e vistada pelo Presidente, a qual submete a apreciação de todos.         236 
Aos 28 de março de 2008. Ass.  ___________________________- NELSON VICENTINI  - 1º Secretário e 237 
 

  Ass.: ____________________________ - OSVALDO SEROTINE – Presidente do Conselho Deliberativo. 238 
 


