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 ATA DA 220ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
 

Os vinte e um (21) dias do mês de agosto de dois mil e nove (2009), às 19h30min, 1 
no Auditório do Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 220ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2 
EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA 3 
COUNTRY CLUB, em segunda convocação, com a presença de trinta e três (33) 4 
conselheiros, conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 5 
(33) trinta e três verso e (34) trinta e quatro anverso. Registrou-se também a 6 
presença dos Convidados Srs., MARCOS REINALDO BACAN – Contador – MOYSÉS 7 
ANTONIO MOYSÉS – Presidente e JOSÉ CARLOS SARTORI – Vice-Presidente. O 8 
Edital de convocação foi publicado no “Jornal de Valinhos”, edição do dia 31 de julho 9 
2.009, à página 03, e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte 10 
ordem do dia: a) Leitura, apreciação e votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do 11 
Expediente; c) Leitura, apreciação e votação do parecer do Balancete Financeiro e 12 
Patrimonial do Segundo Trimestre de 2009 encerrado em 30 de junho p.p.; d) Leitura, 13 
apresentação e votação de propostas para disponibilização de recursos para o pagamento 14 
de adoção de um Quarto na Santa Casa de Valinhos; e) assuntos gerais. A Mesa Diretora foi 15 
formada pelo Conselheiro OSVALDO SEROTINE e DAVISTON FERNANDO MORASI, 16 
respectivamente Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, por NELSON 17 
VICENTINI – Primeiro Secretário, e BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Segundo Secretário. 18 
Iniciando a reunião o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE cumprimentou e agradeceu a 19 
presença de todos nesta terceira reunião do ano de 2009, convidou o Presidente MOYSÉS 20 
ANTONIO MOYSÉS e o vice-presidente JOSÉ CARLOS SARTORI, para fazerem parte da mesa 21 
e em seguida deu inicio à reunião fazendo a leitura da convocação; o conselheiro GIL 22 
STÉLVIO DE PAULO GARCIA solicitou a dispensa da leitura da convocação uma vez que 23 
todos a receberão. Em atenção ao primeiro item da ordem do dia, Item a; o qual dizia 24 
leitura, apreciação e votação da ata da reunião anterior os conselheiros GIL STELVIO DE 25 
PAULO GARCIA, PEDRO POZZUTO e JOAQUIM DIQUISON ALBANO solicitaram a dispensa o 26 
qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente da Mesa coloca em apreciação o teor da 27 
ata, em não havendo manifestações o teor da ata foi aprovado por unanimidade. Ato 28 
continuo o presidente da mesa passou ao item b; Leitura do Expediente e solicita ao 29 
Secretário NELSON VICENTINI que faça a leitura do expediente justificando a ausência dos 30 
conselheiros, WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, MARCO ANTONIO MONTEIRO E 31 
ROBERTO DOS SANTOS informa  sobre a inclusão de outros,  noivos e  locações que não 32 
houve no período. A palavra foi passada ao presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, que fala 33 
sobre o Baile dos Anos Dourados e agradece a ajuda do CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, da 34 
Banda Bandalheira e do Espaço Mulher pela empenho na venda dos convites e divulgação , 35 
pede a participação  de todos, e informa que é preciso resgatar o Baile uma vez que no 36 
passado ele foi muito forte. A preocupação não é ter lucro, e sim contar com a presença dos 37 
associados nos eventos, Item c) Leitura, apreciação e votação do parecer do Balancete 38 
Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre de 2009 encerrado em 30 de junho p.p.; 39 
OSVALDO SEROTINE convida MARCOS REINALDO BACAN para fazer parte da mesa, e passa 40 
a palavra ao MOYSES ANTONIO MOYSÉS, que esclarece que  parecer da Comissão Fiscal foi 41 
favorável a aprovação do Balancete  e   assinado pelos Srs. JESUS DONIZETE PIVA, 42 
CLAUDEMIR JOSÉ PERO, VALMIR SCARPINELLI e  EDSON MANZANO,  o balancete esta com 43 
superávit em função da aplicação na execução do orçamento, e que  tem como meta chegar 44 
ao terceiro trimestre com saldo também razoável, para suportar o que vem no final do ano.  45 
Não participar da OLIMPESEC, ajudará também no orçamento, informa que esta decisão foi 46 
tomada por toda a Diretoria, que tivemos pagamentos de indenizações, gastos com 47 
manutenção do club, que  esta bem cuidado, logo à frente teremos a Festa das Crianças, 48 
evento que não tem retorno financeiro e  informa ainda que  vamos tentar fechar este 49 
orçamento sem a receita  da festa havaiana, embora seja muito difícil. THIAGO RAPHAEL 50 
DOS SANTOS sugeri buscar receitas de patrocínios de Publicidade, fazendo mais 51 
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propagandas e usando placas de sinalização a exemplo do que fez o nosso coirmão Clube 52 
Valinhense, acredita que deve haver empresas interessadas em divulgar seu logo dentro do 53 
nosso Clube. MOYSÉS ANTONIO MOYSÈS, esclarece que há uma comissão constituída 54 
estudando alternativas para angariar recursos, e solicita que o coordenador da Comissão 55 
CLAUDINEI PARANHOS apresente ao Conselho o que foi realizado até o momento. PEDRO 56 
LUIZ POZZUTO questiona sobre a diferença de valores arrecadados entre 1º e 2º tremeste 57 
da Revista Country e solicita melhorias no site, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, esclarece sobre 58 
encerramento do contrato com a atual editora da revista a Fixa Brasil, e sobre nova editora 59 
contratada a AR2, juntamente com novos vendedores a fim de melhorarmos as receitas. 60 
Pedro Pozzuto entende que a continuar assim a revista deve ser extinta, MOYSÉS ANTONIO 61 
MOYSÉS respeita a opinião, entretanto considera que a revista é um meio de comunicação 62 
importantíssimo e não concorda com a extinção da mesma. ROGERIO BUENO DA SILVA 63 
entende que devemos implementar a venda de patrocínios e discorda do PEDRO POZZUTO, 64 
quanto as considerações sobre a revista, entende que o SITE precisa melhorar e que 65 
devemos aproveitar ao máximo a comunicação aos sócios através de e-mails.   CARLOS 66 
ANTONIO MARIGHETO argumenta que referente ao SITE, em conversa com o Diretor de 67 
Comunicação e Marketing ADILSON JAIR BRUNELLI, o mesmo lhe informou que em breve 68 
apresentaremos mudanças, e sugeri a convocação do coordenador da comissão na próxima 69 
reunião do Conselho; o presidente do conselho OSVALDO SEROTINE, compromete-se a 70 
convocar o CLAUDINEI PARANHOS. GILMAR JOSÉ PAVAN questiona se tem alguém 71 
qualificado para analisar volume de noticias e informações da Revista, MOYSÉS ANTONIO 72 
MOYSÉS informa que ele próprio analisa o conteúdo junto com o ROBERTO e o DÉCIO; em 73 
seguida o Presidente da mesa OSVALDO SEROTINE colocou em votação o balancete 74 
financeiro e patrimonial do 2º trimestre de 2009, o qual foi aprovado com 01 (um) voto 75 
contrario do conselheiro PEDRO POZZUTO, Item d) - Leitura, apresentação e votação de 76 
propostas para disponibilização de recursos para o pagamento de adoção de um quarto na 77 
Santa Casa de Valinhos, o Presidente da mesa OSVALDO SEROTINE, agradece a presença 78 
de MARCOS REINALDO BACAN que se despede de todos. O Presidente da mesa OSVALDO 79 
SEROTINE, agradece também pela oportunidade de poder ajudar a Santa Casa de Valinhos, 80 
enaltece a presença de todos no dia da inauguração do quarto em 20 de junho de 2009. 81 
Lembra que nossa vida é registrada pelos nossos atos e passos e que o passo que demos ao 82 
ajudar a Santa Casa de Valinhos ficará registrado para sempre. GILMAR JOSÉ PAVAN, 83 
entende que o conselho não tem competência para aprovar a doação, e o ato deve ser 84 
referendado por uma assembléia. ADRIANO TONON questiona se associados da UNIMED 85 
podem ser atendidos na Santa Casa; MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, esclarece que não foi um 86 
quarto doado e sim a reforma e compra de equipamentos, explica que no convenio com o 87 
SUS, a Santa Casa é obrigada a disponibilizar 60% dos leitos.  NELSON VICENTINI leu o 88 
oficio enviado à Mesa do Conselho. PEDRO POZZUTO, solicita que as propostas sejam 89 
enviadas aos conselheiros antecipadamente, e discorda com o conselheiro GILMAR JOSÉ 90 
PAVAN. MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS esclareceu que em conversa com Pastor IRAN, o 91 
mesmo solicitou a colaboração do COUNTRY CLUB VALINHOS neste desafio; quanto à forma 92 
de pagamento será do caixa do CLUB, como um presente de comemoração dos 50 anos. 93 
PEDRO POZZUTO não concorda que o dinheiro saia do fundo dos 50 anos. BENEDITO 94 
RUBENS DE SOUZA solicita que a Diretoria gere eventos para repor o valor fazendo bingos, 95 
por exemplo. OSVALDO SEROTINE e NELSON VICENTINI, comunicam que não foi aprovado 96 
valores e sim autorização para colocação da placa na porta do quarto. CARLOS ANTONIO 97 
MARIGHETO entende que precisamos fazer a arrecadação e que fará uma proposta. 98 
ROGERIO BUENO DA SILVA lembra que na ultima reunião foi esclarecido que temos 12 99 
(doze) meses para pagar e não concorda com a utilização da verba dos 50 anos sem a 100 
devida reposição. MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, fala sobre adotar solução para levantar 101 
fundos como, por exemplo, fazer uma campanha onde cada conselheiro cada, sócio possa 102 
contribuir; MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, compromete-se que a reposição do valor de 103 
$26.000,00 retirado do fundo seja feita até o mês de dezembro de 2010. O presidente da 104 
mesa OSVALDO SEROTINI, comunica que convocará assembléia geral; assim tanto a 105 
diretoria como associados podem apresentar propostas a serem votadas, decidindo a 106 
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matéria.   Item; e) Assuntos Gerais, JOAQUIM DIQUISON ALBANO considera que há 4 107 
(quatro) reuniões não estamos discutindo assuntos gerais. BENEDITO RUBÉNS DE SOUZA, 108 
parabeniza a Diretoria pela informatização no Club, como a rede wireless.  Informa que é a 109 
favor de que anualmente haja orçamento para a área de informática.  CARLOS ANTONIO 110 
MARIGHETTO, agradece ao Presidente MOYSÉS a possibilidade de alternância para pratica 111 
do futebol máster as sextas feiras no campo 1 e 2. MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, considerou 112 
o belo trabalho de iluminação em torno do club, solicitou voto de louvor para o nobre 113 
conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI (Parafuso) pelo seu trabalho e o parabeniza.  ROGÉRIO 114 
BUENO DA SILVA questiona sobre a utilização e reserva do quiosque 19, Presidente MOYSÈS 115 
ANTONIO MOYSÉS esclarece que na inauguração foi dito que às 6ª feira o pessoal da PESCA 116 
usaria, no sábado a turma do FIM e no domingo a turma do BOCHA e nos demais dias esta 117 
liberado, lembra que o quiosque do tênis e do vôlei nunca foi proibido desde que seja 118 
solicitado com antecedência e as modalidades especificas não os utilizem, recentemente às 119 
quartas feiras o quiosque esta sendo ocupado pela turma do ALBANO;   fica registrado que 120 
de quarta á domingo   o quiosque esta reservado; os demais dias liberado, ADRIANO 121 
TONON,  considera que as informações a médio e longo prazo estão perfeitas, mas 122 
precisamos  de melhorias nas informação a curto prazo. GILMAR JOSÉ PAVAN questiona se 123 
existe ainda pendências tributarias, e fala sobre a nova lei de créditos tributários com 124 
parcelamento em 180 meses, RUI, consulta ao GILMAR sobre doações, e considera que 125 
quando o clube abre espaço para filantropia estamos abrindo mão de dinheiro. O presidente 126 
da mesa OSVALDO SEROTINE comenta sobre pendências tributarias e considera que para 127 
liquidarmos a pendência, hoje temos a possibilidade de pagar em até 180 meses ou 15 anos 128 
de acordo com a LEI 11941 e que temos um prazo de adesão aos REFIS que se expira em 129 
30 de Novembro próximo. MOYSÈS ANTONIO MOYSÉS, considera que renunciar à ação que 130 
no passado o escritório DELTA garantiu que ganharíamos é uma decisão pesada e que todos 131 
nós teremos que refletir, considera ainda que seja uma decisão é administrativa e que seria 132 
o caso até de convocarmos uma Assembléia Geral; no que concorda o presidente da Mesa. 133 
Em não havendo mais nenhuma manifestação o Presidente da mesa OSVALDO SEROTINE, 134 
encerrou a reunião às 23h10min. Eu NELSON VICENTINI, primeiro secretário, redigi a 135 
presente ata que vai assinada por mim e vistada pelo Presidente, a qual submete á 136 
apreciação de todos Aos 21 de agosto de 2009, 137 
Ass:____________________________NELSON VICENTINI, Primeiro Secretario  138 
Ass:____________________________ OSVALDO SEROTINE, Presidente do Conselho 139 
Deliberativo                    140 


