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ATA DA 200ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB  

Aos vinte e um dias do mês de julho de 2006 (21/07/2006), às 20h, no Salão de Festas do Restaurante realizou-se 
a 200ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO 2 
ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB. A mesa foi composta pelo Presidente - BENEDITO 
RUBENS DE SOUZA, Vice-Presidente - OSVALDO SEROTINE, 1º Secretário - HEITOR BERTOLI e 2º 
Secretário - NELSON VICENTINI.  O Edital foi publicado no “Jornal de Valinhos” do dia 14 de julho de 
2.006, à página 15 e afixado em todos os quadros de avisos do Clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 
Apreciação e Votação da Ata Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, apreciação e votação da Proposta da 
Diretoria Executiva para Cessão das Dependências do Restaurante; d) Leitura, apreciação e deliberação sobre 
participação de atletas não associadas na XXI Olimpesec e e) Homenagem Comemorativa à 200ª Reunião do 
Conselho Deliberativo. O Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e convidou os presentes para que 
em pé observassem um minuto de silêncio para prestar uma homenagem póstuma a duas amigas do Country 
Club Valinhos, as Sras. Luiza Barbi Pozzuto (Mãe dos Conselheiros Heriberto Pozzuto, Pedro Luiz Pozzuto e 
João Batista Pozzuto) e Maria Efigênia Porto (Esposa do Conselheiro e Ex-Presidente do Conselho Antonio José 
Porto). Em seguida convidou para compor a mesa para seqüência dos trabalhos os Ex-Presidentes da Mesa do 
Conselho Deliberativo Srs.: GILBERTO JACOBUCCI, ANTONIO JOSÉ PORTO, CLAUDINEI 
PARANHOS e GILMAR JOSÉ PAVAN; o Ex-Presidente da Diretoria Executiva Sr. HERIBERTO 
POZZUTO; o Presidente da Diretoria Executiva Atual Sr. MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS; o Vice-
Presidente da Diretoria Executiva Atual Sr. JOSÉ CARLOS SARTORI, a Sra. MARIA APARECIDA 
JACOBUCCI e a Conselheira MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES. Dando seqüência à reunião, 
solicitou ao Secretário HEITOR BERTOLI que fizesse a leitura do Item A – Leitura, Apreciação e Votação da 
Ata da Reunião Anterior, da qual o Conselheiro OSWALDO BECK solicitou dispensa da leitura visto que todos 
a receberam em casa, o teor da ata foi colocado em apreciação em seguida em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. Ato contínuo passando para o item B – Leitura do Expediente. Justificaram a ausência, os 
Conselheiros: ANTONIO DE JESUS MARCON, JOSÉ SPADACCIA (por telefone), JOÃO BARON, 
CARLOS ANTONIO MARIGHETO, FERNANDO CARLOS ANGARTEN MARCHIORI, do associado 
Renato Cezar Corrêa - convidado para o evento, justificou posteriormente a ausência, através de carta, o 
Conselheiro APARECIDO CARLOS PERINI. Comunicou o desligamento dos conselheiros: João Carlos 
Ceno, Argimiro de Oliveira que passaram à categoria de associados dependentes e José Antonio Francisco 
Alves, que deixou o quadro associativo do Clube. Neste momento o Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS 
DE SOUZA comunicou que enviará correspondência de agradecimento aos conselheiros que deixaram os seus 
cargos. Em seguida, esclareceu dúvidas questionadas na reunião anterior sobre o valor de R$ 490,00 lançado na 
linha 21 (RECEITAS); apresentou também o relatório de funcionários efetivos, contratados e terceirizados 
atualizado até junho de 2006, que fora requisitado na reunião anterior. Em continuidade a ordem do dia passou-
se para o item C – Leitura, apreciação e votação da Proposta da Diretoria Executiva para cessão das 
dependências do Restaurante, O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS justificou o pedido da E.M.E.F. – 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Waldomiro Mayr, nosso vizinho que solicita o restaurante 
gratuitamente para formatura de seus alunos. Em apreciação o Conselheiro CLAUMILDO PARANHOS 
questiona sobre os seguranças em relação ao número de pessoas presentes, e que normalmente prestam serviços 
quando da utilização das dependências do Clube e também quem arcará com este custo. A cessão do restaurante 
foi aprovada, porém que seja feito um comunicado à Escola, responsabilizado-a pelo pagamento dos dois 
seguranças, e caso a Escola não disponha de tal verba o Clube será ressarcido por patrocínio entre o Presidente 
Moysés Antonio Moysés, o Presidente da Mesa Benedito Rubens de Souza, o Vice-presidente José Carlos 
Sartori e o 1º Tesoureiro Claudinei Paranhos. Dando prosseguimento à ordem do dia, agora quanto à matéria 
prevista no item D, o qual diz respeito à Leitura, Apreciação e Deliberação sobre participação de atletas não 
associadas na XXI Olimpesec, o Presidente da Mesa notificou o plenário sobre o abaixo assinado visando à 
participação de atletas não associadas na categoria de Futebol Feminino, com finalidade única de atuarem na 
XXI Olimpesec. Salientou que em cumprimento ao que rege nosso Estatuto Social e também ao Regulamento da 
XXI OLIMPESEC, que em seu Art. 14º, limita a data de inscrições de atletas até às 18h do dia 30/05/2006 prazo 
este já inspirado, uma vez que o pedido só chegou ao Presidente da Mesa em 11/07/2006. Diante do exposto, o 
Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA comentou que não haveria o que votar, portanto 
tornando-se indeferida a solicitação da Diretoria Executiva, com posterior comunicado aos postulantes. 
Finalmente cumprindo o último item da ordem do dia, Item E – Homenagem Comemorativa à 200ª Reunião do 
Conselho Deliberativo. O Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA faz o seu discurso sobre o 
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porquê desta reunião, e também que é um marco histórico para o nosso clube, (Transcrito no site do clube em 
sua integra). Ato contínuo passa a palavra aos componentes da mesa, onde todos enalteceram a lembrança em 
comemorar a data que marca esses quarenta e cinco anos de administração do nosso clube. Dentre as 
manifestações destacamos as do Dr. GILMAR PAVAN; CLAUDINEI PARANHOS; HERIBERTO POZZUTO 
que sugeriu formar, tão logo seja possível, uma Comissão Preparatória para a comemoração dos 50 cinqüenta 
anos do Country Club; ANTONIO JOSÉ PORTO; MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, que agradeceu a presença 
de todos parabenizou a Mesa pela iniciativa da reunião comemorativa, agradeceu ao Presidente da Mesa em ter-
lhe convidado a falar antes do mestre Gilberto Jacobucci, informou que como Prefeito em Exercício da Cidade 
se absteve de diversos compromissos para estar presente nesta reunião comemorativa, agradeceu a Gilberto 
Jacobucci, pois foi com ele que aprendeu como se comportar em uma reunião de Conselho e fez convite ao 
mesmo para que sempre que possível compareça ao Clube uma vez que a presença da sua pessoa é muito 
importante para nossa comunidade e parafraseando Gilberto Jacobucci enalteceu a pujança do nosso Clube; 
MARIA APARECIDA JACOBUCCI, a qual agradeceu o convite, lembrou que quando do lançamento da pedra 
fundamental de criação do Country Club era ainda namorada de seu hoje marido Gilberto Jacobucci, além de ter 
participado constantemente de todas as atividades, revela-se estar muita satisfeita em perceber que todas as vezes 
que vem ao Country Club aquela sementinha plantada “lá atrás” se mantém viva e com pesperctivas de constante 
evolução. Parabenizou ainda a Diretoria pela boa governabilidade. MARIA ELIZABETE FAVARIN DE 
MORAES; ANTONIO RICARDO SURITA DOS SANTOS; EDER LINIO GARCIA; SÉRGIO JULIATO; 
VLADEMIR ANTONIO VECHE; EDUARDO SÉRGIO MALVEZZI. Finalmente, o Ex-Presidente da Diretoria 
Executiva, Ex-Presidente da Mesa do Conselho e atualmente Conselheiro Grande Benemérito Dr. GILBERTO 
JACOBUCCI fez o seu discurso, ao dirigir-se aos membros do Egrégio Conselho Deliberativo, Diretoria 
Executiva e Convidados, lembrou da riqueza de nomes expressivos que integraram e integram o quadro de nosso 
clube. “Feliz a entidade que, como a nossa, dispõe de tantas figuras idôneas e capazes para colaborar com sua 
administração. E esta é uma das razões, senão a mais forte, pela qual o Country Club Valinhos, ao longo deste 
tempo conseguiu chegar tão longe. É motivo de muita satisfação ver mantido até estes tempos o entusiasmo com 
que esses nossos administradores enfrentam, a cada dia, desafios sem esmorecer.” Lembrou que somente quem 
tem nas veias o “Espírito Esportivo” faz com que esses homens se dediquem a esta causa clubística. Para isso, 
deixam sempre suas famílias para, incansavelmente sempre combaterem o bom combate, com a mesma 
disposição de sempre e que entra ano, sai ano, o nosso clube anda sempre pra frente com a mesma característica 
marcante que nos moveu a quarenta e cinco anos atrás que foi a de construir um clube pujante e respeitado. 
Lembrou de seus pares à época, que com muita garra e disposição conseguiram trazer a energia elétrica até aqui. 
Foram muitas reuniões com os proprietários das terras pelas quais deveriam passar a energia, pois a mesma 
estava parada onde hoje se situa o pedágio de Valinhos, na Via Anhanguera. Cumprimentou o atual Presidente 
do Conselho BENEDITO RUBENS DE SOUZA pela iniciativa da comemoração desta marca importante para a 
nossa entidade, que com muita alegria ouviu a palavra de sua esposa Cidinha Jacobucci, que se transformou em 
oradora desta noite festiva, que tem acompanhado constantemente a nossa evolução pelas Atas do Conselho 
Deliberativo que recebe em casa e também pela Revista Country. Após a palavra do Dr. Gilberto Jacobucci, o 
Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA, agradeceu a sua presença, disse que ele granjeou a 
admiração de todos pela forma com que sempre serviu à nossa sociedade, o respeito dos nossos pares a esta 
figura marcante para nós que estamos hoje no comando e que espera manter a confiança dos nossos caros 
companheiros, pois nossa unidade há de nos levar ao êxito dessa missão que é de todos nós. Frisando, ainda, um 
momento de muita emoção, devemos realçar as palavras do Conselheiro ANTONIO JOSÉ PORTO, onde faz 
uma declaração de amor a sua eterna namorada “EFIGÊNIA” a qual participara ativamente das atividades do 
Clube e também as palavras do Conselheiro OSVALDO BECK, que emocionado lembrou-se de todas as 
passagens ao lado de Gilberto Jacobucci e que em todo o tempo participou da vida social e esportiva do Country 
Club, que se considera um felizardo por estar presente em mais uma reunião comemorativa e não conseguiu 
prosseguir, pois o seu “choro de emoção” o atrapalhou. Finalizando a reunião o Presidente da Mesa mais uma 
vez agradeceu carinhosamente a todos pela presença, e em especial a Cidinha Jacobucci e Elizabete Moraes 
representante feminina do Conselho, desejando que o Conselho continue firme e forte, sempre em conformidade 
com o que estabelece o nosso ESTATUTO SOCIAL e convida a todos para um coquetel comemorativo, simples, 
mas de coração. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, 
deu por encerrada a reunião. Eu, HEITOR BERTOLI – Primeiro Secretário redigi a presente ata, que segue 
assinada por mim e vistada pelo Presidente da Mesa, a qual submeto à apreciação de todos.  Aos 21 de julho de 
2006. Ass.: ______________________________ HEITOR BERTOLI, 1º Secretário e Ass.: 
_________________________________ BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Presidente do 
Conselho Deliberativo. 


