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ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e um (21) dias do mês de novembro de dois mil e oito (2008), às 19h30min, no Auditório do 1 
Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 2 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda 3 
convocação, com a presença de trinta (30) conselheiros, conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE 4 
PRESENÇA", às folhas vinte e nove (29) verso e trinta (30) anverso. Registrou-se também a presença 5 
dos Convidados Srs. MARCOS REINALDO BACAN – Contador MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS – 6 
Presidente e JOSÉ CARLOS SARTORI – Vice Presidente da Diretoria Executiva. O Edital de 7 
convocação foi publicado no “Jornal de Valinhos”, edição do dia 31 de Outubro de 2.008, à página 06, e 8 
afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, apreciação e 9 
votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura de Expediente; c) Leitura, apreciação e votação do 10 
parecer do Balanço Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2008, encerrado em 30 de 11 
Setembro p.p. d) Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi formada pelos Conselheiros OSVALDO 12 
SEROTINE e DAVISTON FERNANDO MORASI, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do 13 
Conselho Deliberativo e por NELSON VICENTINI – Primeiro Secretário, e BENEDITO RUBENS DE 14 
SOUZA – Segundo Secretário. Iniciando a reunião o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE 15 
cumprimentou a todos e solicita a todos para ficarem em pé, respeitando um minuto de silêncio pelo 16 
falecimento da Sra. Maria Ligia mãe do nosso Segundo Secretário BENEDITO RUBES DE SOUZA.  Em 17 
seguida convida para completar a mesa dos trabalhos, o Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS 18 
ANTONIO MOYSÉS e o Vice-Presidente da Diretoria, JOSÉ CARLOS SARTORI. Em atenção ao 19 
primeiro item da ordem do dia, o qual dizia respeito à leitura, apreciação e votação da ata da reunião 20 
anterior, dispensada a leitura a pedido do Conselheiro OSWALDO BECK, o qual foi aprovado por 21 
unanimidade. O Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE, coloca em apreciação o teor da 22 
ata. Em não havendo manifestações, o teor da ata é colocado em votação, sendo aprovado por 23 
unanimidade. Em seqüência o Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE passa para o item 24 
“b”, Leitura do Expediente e pede ao Primeiro Secretário NELSON VICENTINI para fazer às leituras. 25 
Menciona os conselheiros que apresentaram justificativa de ausência: GIL STELVIO DE SOUZA 26 
GARCIA, MARCO ANTONIO MONTERO, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, ANTONIO 27 
MARCOS LOVIZARO, EDUARDO CESAR MANZATO e NEIVALDO TORDIN. Em seguida faz a leitura 28 
do oficio n.°146/2008 encaminhado pela Diretoria Executiva referente a inclusão de Noivos e Outros no 29 
último trimestre. Faz a leitura do oficio n.°160/2008 encaminhado pela Diretoria Executiva informando as 30 
locações das dependências, como ficou deliberado em reunião anterior não serão mais discutidas em 31 
plenário, somente informadas aos conselheiros. Justificaram ausência posteriormente os Conselheiros: 32 
MARIA ELISABETE FAVARIN DE MORAES, PEDRO LEARDINE em seguida faz a leitura dos convites 33 
do Diretor Social para a 15ª FESTA HAVAIANA, e do Diretor de Artes Marciais para a passagem de 34 
faixas do Judô e do Karatê nos próximos dias 30 de novembro de 2008 e 14 de dezembro de 2008, 35 
respectivamente. Dando continuidade informou sobre as substituições nas Comissões Fiscal e de 36 
Sindicância. O Presidente do Conselho OSVALDO SEROTINE pediu a palavra e referendou os 37 
trabalhos prestados pelo nosso colaborador da Comissão de Sindicância, o Sr. Natale Corvini e o 38 
agradeceu em nome de todo o conselho Deliberativo. Em seguida, o Presidente da Mesa OSVALDO 39 
SEROTINE, passa para o item “c”, ou seja, terceiro item da Ordem do Dia, “Leitura, Apreciação e 40 
Votação do Parecer do Balanço Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2008, encerrado em 41 
30 de Setembro p.p.“ Neste momento o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE convida o contador 42 
do clube, Sr. Marcos Reinaldo Bacan para fazer parte da mesa e dos trabalhos. Convida o Presidente 43 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS a comentar o Balancete do 3° trimestre e o coloca em apreciação. O 44 
conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA agradece o trabalho realizado pelo contador Marcos no que 45 
diz respeito à abertura da Folha de Pagamento deixando-a mais transparente às vistas dos 46 
conselheiros. O Contador Marcos justifica a apresentação, mas com um problema nas cópias necessitou 47 
informar alguns conselheiros que estavam com cópias ruins. O Conselheiro Benedito Rubens de Souza 48 
faz uso da palavra, justifica seu atraso em função da viagem e agradece a homenagem feita à Sra. sua 49 
Mãe e em seguida questiona o Marcos sobre as provisões de 13° Salário e Férias, sendo esclarecido 50 
pelo contador Marcos. O Conselheiro Juvenal Lago solicita explicações sobre a arrecadação da Taxa de 51 
Manutenção, comparados os meses de Agosto e Setembro, tomando como referência o número de 52 
associados que pagaram a R$ 1,00 pelo Fundo Comemorativo. Marcos ficou de esclarecer na próxima 53 
reunião. O Conselheiro HERIBERTO POZUTO solicita esclarecimentos sobre a contra partida no 54 
lançamento da Compensação de Tributos junto ao INSS lançadas no Ativo. Marcos esclarece que como 55 
os recursos foram aplicados em investimentos as Despesas também serão debitadas em Investimentos. 56 
O Conselheiro HERIBERTO POZUTO pergunta ainda se esses valores oneram a Manutenção. Marcos 57 
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responde que não, pois se tratam de valores patrimoniais, relacionados à compensação. O Conselheiro 58 
HERIBERTO POZUTO solicita confirmação e deixa claro que os pagamentos então não oneram a 59 
Manutenção. O Conselheiro BENEDITO RUBENS DE SOUZA explana que a verba para pagamento é 60 
Patrimonial, portanto não onera o Patrimônio, que era a preocupação do Presidente MOYSÉS 61 
ANTONIO MOYSÉS, saindo de outras verbas tais como, venda de títulos novos ou venda de títulos a 62 
filhos de sócios, etc., pois a piscina aquecida já tem verba pré-destinada. O Conselheiro WALDEMIR 63 
DIAS questiona sobre a redução da energia, o Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS informa que foi 64 
um trabalho efetuado pelo secretário ROBERTO EUSTAQUIO que reformulou e alinhou um novo 65 
contrato junto a CPFL, possibilitando esta redução. O Conselheiro ADEMIR FERRARI compara gastos 66 
de serviços contábeis deste trimestre com os trimestres anteriores. O Presidente MOYSÉS ANTONIO 67 
MOYSÉS esclarece que o valor refere-se a trabalhos efetuados pelo Escritório Núcleo Contábil, 68 
referente à substituição das GEFIPS, confecção de relatórios por conta do parcelamento de tributos já 69 
tratados anteriormente para apresentação em reunião. Após amplo debate sobre a matéria o Presidente 70 
da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE coloca em votação o parecer do Balancete Financeiro e 71 
Patrimonial, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Presidente da Mesa Diretora OSVALDO 72 
SEROTINE agradece a presença do Marcos, o libera para participação do evento que esta acontecendo 73 
no Restaurante “Apresentação e Encerramento do 5º Festival de Violão e Guitarra” e convida a todos os 74 
conselheiros a participarem após o encerramento da reunião. Em seguida, passamos para o item “d” – 75 
Assuntos Gerais. O Primeiro Secretário NELSON VICENTINI solicita a todos que ao fazer uso da 76 
palavra utilizem o microfone afim de que o pronunciamento fique gravado facilitando a confecção da ata, 77 
em seguida comenta sobre o assoreamento do lago, que as estacas de contenção estão desaparecendo 78 
e que precisamos provar que detritos vêem de fora, apesar de que na última reunião O Vice-Presidente 79 
JOSÉ CARLOS SARTORI e o Secretário Administrativo ROBERTO EUSTAQUIO esclareceram as 80 
dificuldades em solucionar o problema. O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que o 81 
assunto é de longa data, desde a gestão do Presidente e ARI PERINA, além de ser complexo e que já 82 
temos parecer da Empresa Arbórea dizendo que para solucionar o problema será necessário uma 83 
intervenção drástica no lago, que o rebaixamento das águas passam de 2 metros e que já adiantou o 84 
assunto a alguns conselheiros, aos adeptos à pesca e defensores do Lago e os mesmos não 85 
concordam pois a perda de peixes será muito grande. Esclareceu ainda que todo o material retirado do 86 
lago não poderá sair de dentro do Country Club conforme determinação do DPRN. O Presidente do 87 
Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE completou esclarecendo aos presentes e solicitando ao 88 
Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS que tão logo tenha o projeto definido apresente-o ao 89 
Conselho Deliberativo. O Conselheiro PEDRO POZUTO indaga sobre as escolinhas de futebol menores, 90 
sobre as multas cobradas e aulas aos sábados a tarde e que a escolinha tem que ser para todos. O 91 
Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS vai tomar providências sobre as informações solicitadas pelo 92 
Conselheiro junto ao funcionário Décio Zenone e ao Diretor de Futebol Menores Marcelo Evangelista e 93 
solicita ao Secretário Roberto Eustaquio para apresentar relatório das escolinhas e dos professores na 94 
próxima reunião. O Conselheiro PEDRO POZUTO retorna dizendo que é escolhido os meninos para 95 
jogos no Campo de Futebol Oficial e que os garotos que não são considerados bons de bola, são 96 
deixados de lado. O Presidente do Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE, comenta que os 97 
Diretores conversem com os pais. O Conselheiro LUIZ COSTA comenta sobre os dias e horários que 98 
seu filho participa dos treinos e que não percebe uma separação entre os garotos. O Conselheiro 99 
ROGÉRIO BUENO DA SILVA sobre o assunto já incluso na ata, que sente falta de uma maior presença 100 
dos sócios no dia-a-dia no clube, que estamos entrando na crise existente lá fora, que se preocupa por 101 
estas ausências, e pergunta quais as ações dos Departamentos de Marketing e de Relações Públicas 102 
para trazer os sócios de volta. O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, agradece a preocupação do 103 
Conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA, diz que é sócio há 24 anos, prestando serviços, 104 
acompanhando de perto as evoluções, informa que nomeou uma comissão de arrecadação para o clube 105 
conta inclusive com participação dos Diretores. Diz que não aceita que seja dito ser descaso da 106 
Diretoria, se dirigindo ao Conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA. O Conselheiro BENEDITO 107 
RUBENS DE SOUZA comenta que cobrou bastante a Diretoria anterior e também a atual e que espera 108 
que o orçamento de 2009 a ser discutido na próxima reunião, devera vir enxuto, pois muitas empresas 109 
estudam reduzir custos em função da crise financeira  mundial. Que estamos vivendo outros tempos e 110 
que a Diretoria deverá pensar com carinho nas reduções de gastos. Outro assunto levantado foi 111 
relacionado aos processos envolvendo entrada ou saída de sócios que são analisados pela Comissão 112 
de Sindicância, que ultimamente muitos associados estão tentando deixar de fazer parte dos títulos dos 113 
maridos para reduzir os gastos familiares. Comentou também sobre a possibilidade de o clube se 114 
preparar juridicamente para fazer contratos com as promessas de craques que iniciam suas carreiras 115 
aqui dentro, podendo ser uma fonte de recursos futura. Comenta também sobre a precariedade do 116 
serviço de som instalado a bem pouco tempo, no que foi seguido pelo Presidente MOYSÉS ANTONIO 117 
MOYSÉS que recomendou ao Secretário Roberto Eustáquio providências urgentes para resolver o 118 



 -3-

problema, pois se trata de investimento recente, lembrou o Conselheiro BENEDITO RUBENS DE 119 
SOUZA. Respondendo à fala do Presidente, o Conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA pondera que 120 
entende que o local a ser debatido é aqui no plenário do Conselho e não lá fora, conforme diz o 121 
Presidente, é uma prerrogativa dos Conselheiros. O Presidente do Conselho Deliberativo OSVALDO 122 
SEROTINE, diz que é necessário falar com o Presidente, em qualquer ocasião, não necessariamente 123 
somente nas reuniões do conselho. O Conselheiro CARLOS MARIGHETTO, tece comentários sobre o 124 
assunto levantado pelo Conselheiro PEDRO POZUTO, pondera que os meninos gostam de jogar em 125 
campo grande, menciona uma passagem em que o filho dele ao chegar em sua casa contente, 126 
informou-lhe que havia jogado no campo grande e por isto estava contente. O Conselheiro CLAUDINEIS 127 
DE OLIVEIRA indaga sobre a falta Salva-Vidas na área das piscinas, informa também sobre a roleta da 128 
lanchonete que fica aberta facilitando o acesso às piscinas de pessoas não autorizadas e que 129 
presenciou o desrespeito de algumas crianças (associadas) com nossos funcionários. O Presidente 130 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS disse que vai tomar providências e respondendo ao conselheiro que por 131 
falta de verba não pode contratar Salva-Vidas para todo o tempo que a piscina fica aberta e que se 132 
acontecer algum acidente fatal nas dependências das piscinas a responsabilidade é toda dele, 133 
MOYSÉS. Comenta ainda sobre artigo do estatuto onde define a competência da Diretoria e do 134 
Conselho Deliberativo. O Conselheiro HERIBERTO POZUTO coloca o assunto da exclusão de 135 
Conselheiros Beneméritos por faltas ocorridas num passado recente, dizendo que o sócio ganhou este 136 
título por merecimento e que por cumprimento ao estatuto, por faltas é retirado, solicita rever o 137 
ESTATUTO e diz que participou das alterações e solicita uma reconsideração urgente. O Presidente do 138 
Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE comenta que o ESTATUTO já tem uma correção de 80% 139 
e deverá convocar os conselheiros para conclusão dos estudos e para deliberação o mais rápido 140 
possível. Que estas alterações devem tratar sobre os membros NATOS e estudar reconsideração aos 141 
Beneméritos Caprini e Strasburger nesta alteração. O Conselheiro ADRIANO TONON diz sobre seu 142 
trabalho, que nos dias atuais pode ser via internet, solicitando estudos para pontos de internet no clube. 143 
O Conselheiro BENEDITO RUBENS DE SOUZA reforça que a instalação de pontos distribuídos em 144 
lugares adequados beneficia em muito os sócios, lembra que estas instalações já foram solicitadas e 145 
aprovadas pela presidência da Diretoria Executiva e que ela ocorra ainda em 2009. O Presidente do 146 
Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE informa que a reunião para análise do orçamento vai ficar 147 
para dia 12 de dezembro, assim não sobrecarregando essa reunião, e atendendo também um pedido da 148 
Diretoria, pois estavam com cautela na execução, por causa da situação econômica do país, tendo 149 
inclusive conversado com o Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS sobre o assunto. Nada mais 150 
havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE deu por encerrada 151 
a reunião, às 22,35h, agradecendo a todos pela presença. Eu NELSON VICENTINI, Primeiro Secretário, 152 
redigi a presente ata que vai assinada por mim e vistada pelo Presidente, a qual submete à apreciação 153 
de todos. Aos 21 de novembro de 2008, Ass.__________________________________NELSON 154 
VICENTINI, Primeiro Secretário e Ass._________________________OSVALDO SEROTINE, 155 
Presidente do Conselho Deliberativo. 156 


