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ATA DA 202ª REUNIÃO EXTRAORORDINÁRIA  
DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO 

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
 
 
 
Aos vinte dias do mês de outubro de 2.006 (20/10/2006), às 20 horas, no Auditório do Ginásio Social e 1 
Esportivo, realizou-se a 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 2 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda 3 
convocação, com a presença de vinte e oito (28) conselheiros, conforme assinaturas no Livro n.º 04 4 
"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas quinze (15) verso e dezesseis (16) anverso. Registrou-se a 5 
presença nesta reunião das Convidadas: Sras. Carmem Mirian M. Calças e Carmem Lílian M. Calças. O 6 
Edital foi publicado no “Jornal de Valinhos” do dia 06 de Outubro de 2.006, à página 05 e afixado em todos 7 
os quadros de avisos do Clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da 8 
Reunião anterior; b) Leitura do Expediente; c) Apreciação e Deliberação de Cessão das dependências do 9 
Clube para Membros da Diretoria Executiva, Comissões e do Conselho Deliberativo; d) Apresentações das 10 
Comissões; e) Apreciação e deliberação da Proposta para que idosos maiores de 60 anos de idade, 11 
acompanhados de associados, possam entrar no clube sem o recolhimento da Taxa de Visitas; f) Assuntos 12 
Gerais. Iniciando a reunião o Presidente da Mesa Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, lamenta a 13 
ausência de muitos conselheiros, considerando um número muito baixo de presentes e que ouviu 14 
comentários sobre a marcação da reunião nesta data, porém relembrou que esta mesa está seguindo 15 
estritamente o comunicado na primeira reunião do ano onde foi distribuída uma agenda prévia de datas para 16 
o ano de 2006. Solicita ao plenário para que fiquem em pé a fim de respeitar um minuto de silêncio em 17 
memória do Sr. GERALDO MARINHO, nosso Ex-presidente da Diretoria Executiva e da Mesa do 18 
Conselho Deliberativo. Em seguida convida o Ex-presidente da Diretoria Executiva Sr. HERIBERTO 19 
POZZUTO e a Conselheira Srª. MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES para comporem a mesa 20 
dos trabalhos. A seguir pede ao Conselheiro HERIBERTO POZZUTO que fale sobre a pessoa do Sr. 21 
GERALDO MARINHO e sua passagem como presidente do Country Club. O Conselheiro HERIBERTO 22 
POZZUTO comenta que foi com muita tristeza que recebeu a notícia da morte do Sr. GERALDO 23 
MARINHO e que dentre todos os Presidentes que passaram pelo Country Club ele foi o único atleta de fato, 24 
não só de amor pelo esporte como também pela prática esportiva, basquetebol, principalmente. Diz que 25 
GERALDO MARINHO foi um presidente muito dedicado e que sempre mostrou seu amor pelo Country 26 
Club Valinhos.  Lamenta e diz que se trata de uma perda muito grande para a Família Countrysta e que com 27 
certeza vai deixar muita saudade. Na seqüência o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE 28 
SOUZA informa a presença da Sra. Mirian e sua filha Lílian, representante do Country Club Valinhos no 29 
Concurso Rainha da Festa do Figo, que justifica sua presença para passar mais algumas informações sobre 30 
sua campanha para o concurso de 2007. Dando seqüência aos trabalhos o Presidente da Mesa, Sr. 31 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA faz a leitura da carta enviada pelo Conselheiro Nato e ex-presidente do 32 
Conselho, Sr. ALDUINO ZINI, endereçada à sua pessoa, onde cita, principalmente, a dedicação das pessoas 33 
que de uma forma ou de outra fizeram e fazem o crescimento do nosso clube e que ficou muito contente com 34 
a veiculação pela Revista Country citando seu nome. Cumprindo o ITEM A da ordem do dia, Leitura, 35 
apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior, da qual o conselheiro OSVALDO BECK solicitou 36 
dispensa da leitura, vez que todos receberam cópia da mesma. Colocada em votação sua proposta foi 37 
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA 38 
colocou em apreciação o Teor da Ata, quando o Conselheiro Sr. PEDRO FRANCO DE MORAES, se 39 
manifestou sobre o teor desta ata, quando em assuntos gerais da reunião anterior não consta sua pergunta ao 40 
Presidente da Diretoria Executiva sobre a obra da rede de esgotos. O Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO 41 
RUBENS DE SOUZA informa que será registrado, como de fato está. Em seguida pede ao 1º Secretário Sr. 42 
Heitor Bertoli, para fazer a leitura da justificativa da falta e comentário sobre o teor da ata do Conselheiro 43 
ROGÉRIO BUENO DA SILVA. Teor do e-mail: “A respeito da Ata da última reunião, achei muito 44 
superficial no que diz respeito ao caso do PANFLETO, sinceramente, a mesa diretora com esta Ata, do jeito 45 
que foi redigida, tenta acobertar mais um dos tantos casos de incompetência mostrado por esta Diretoria 46 
nesta gestão. É lamentável que eu não possa estar presente para registrar pessoalmente esta minha 47 
indignação. Primeiramente o evento era a Noite do Flash Back no sábado 12/08 e não uma Domingueira 48 
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como citado na Ata. Em nenhum momento a Ata cita que o Sr. Conselheiro Aparecido Perini (Cidão) tenha 49 
assumido publicamente a responsabilidade do ato, mesmo sendo este de total responsabilidade do Diretor 50 
de Relações Públicas, como prescreve o nosso Estatuto Social.” O Conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN 51 
se manifesta dizendo que a ata deve ser sucinta. O Presidente da Mesa afirma que a ata tem sido redigida 52 
resumidamente e que não é interesse da mesa com isso de acobertar nada. O 1º Secretário HEITOR 53 
BERTOLI informa que as reuniões estão sendo gravadas e que serão colocadas em CD. Continua em 54 
apreciação o teor da ata. Nada mais sendo objetado, o teor da ata da reunião anterior com as devidas 55 
ressalvas foi aprovado.  Em seguida, foi cumprido o ITEM B da ordem do dia, com a “Leitura do 56 
Expediente”, o 1º Secretário HEITOR BERTOLI faz a leitura da carta do Conselheiro SAMUEL 57 
CAPATO pedindo exclusão do quadro de conselheiros por motivos profissionais, o qual a Mesa acata e 58 
encaminhará correspondência agradecendo os serviços prestados ao clube. Leu a justificativa de ausência 59 
dos seguintes Conselheiros: ATILIO JOSÉ FRACAROLI, LUIZ CARLOS CHIMINASSO, ADRIANO 60 
GRÉGIO e ROGÉRIO BUENO DA SILVA. O Conselheiro JOSÉ APARECIDO AGUIAR justificou 61 
sua ausência pessoalmente na reunião. Justificaram posteriormente as ausências, os Conselheiros: 62 
VLADEMIR ANTONIO VECHE e PEDRO LUIZ LEARDINE. Dando continuidade ao expediente, o 63 
Presidente da Mesa Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, tece comentários sobre a XXI Olimpesec, onde 64 
o Country Club Valinhos se sagrou Campeão Geral, informando ao plenário todos os números relacionados à 65 
conquista. Faz a leitura de um texto alusivo ao evento, disponível no nosso site. Em seguida pede ao 1º 66 
Secretário HEITOR BERTOLI para fazer a leitura dos ofícios n.ºs 170, 171, 172, 173, 174 e 175/2006 – 67 
SA, encaminhados pelo Presidente da Diretoria Executiva, lembra que hoje está sendo realizada a festa de 68 
entrega dos troféus e que a Diretoria Executiva está presente com vários representantes e que o Conselho 69 
Deliberativo está sendo representado oficialmente pelo Vice-Presidente da Mesa, Sr. Osvaldo Serotine.  70 
Após a leitura dos ofícios pelo 1º Secretário HEITOR BERTOLI, o Presidente da Mesa BENEDITO 71 
RUBENS DE SOUZA comenta sobre o evento “FESTA ALEMÃ” que este ano estará substituindo a “Festa 72 
do Chopp”, informa alguns resultados desta festa nos anos anteriores e pede ao 1º Secretário, Sr. HEITOR 73 
BERTOLI que esteve presente na reunião realizada pela Diretoria Executiva em 10/10 p.p. para falar sobre 74 
o modelo idealizado da “Festa Alemã” e passar mais algumas informações sobre o que ouviu durante a 75 
reunião sobre o evento. Com a palavra o 1º Secretário, Sr. HEITOR BERTOLI passa ao plenário as 76 
decisões e intenções da Diretoria Executiva sobre o porque da mudança em relação aos anos anteriores. A 77 
intenção da Diretoria Executiva é a de tentar resgatar a presença dos associados e seus familiares aos eventos 78 
e por isso está propondo uma festa diferenciada. O Conselheiro Dr. GILMAR JOSÉ PAVAN pediu licença 79 
à Mesa para se manifestar sobre outra festa, o Carnaval, onde solicitou que se fosse reservada uma noite para 80 
“Marchinhas Carnavalescas” como foi feito em anos anteriores, com ampla divulgação para os associados. O 81 
tema ainda foi comentado por alguns conselheiros que são favoráveis a esse tipo de evento. Na seqüência o 82 
Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA perguntou ao Conselheiro ADEMIR JOÃO 83 
ROSSI a respeito da instalação de sonorização do clube e o mesmo respondeu que fez a inspeção e que sobre 84 
o que pode analisar relacionado à parte técnica (cabeamento, emendas, separação de tubulação) o trabalho 85 
está de acordo com as normas. Encerrado a Leitura do Expediente, o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO 86 
RUBENS DE SOUZA passou ao ITEM C da ordem do dia, o qual dizia respeito à “Apreciação e 87 
Deliberação de Cessão das dependências do Clube para Membros da Diretoria Executiva, Comissões e 88 
do Conselho Deliberativo”, colocando ao plenário o motivo deste item na pauta do dia. Explica que na 89 
gestão anterior da Mesa do Conselho, o então Presidente Dr. GILMAR JOSÉ PAVAN, criou uma 90 
Comissão de Estudos para propor soluções sobre a cessão das dependências do clube aos Diretores e 91 
Conselheiros e que na reunião de número 195, foi discutido o parecer apresentado por aquela Comissão. O 92 
representante da Diretoria Executiva na época, Vice-Presidente, Sr. JOSÉ CARLOS SARTORI, tendo em 93 
vista, a polêmica causada retirou o assunto da pauta. Informa ainda que o assunto foi discutido em Reunião 94 
pelos integrantes da Mesa e que foram elaboradas consultas em regulamentos e estatutos de outros clubes, 95 
citando como exemplo o Clube Pinheiros de São Paulo. A conclusão da Mesa é a de que o trabalho, a 96 
participação de todos: Presidentes, Diretores e demais membros do conselho, é voluntária e em sendo 97 
voluntária deverá ser igual a todos e que as taxas devem ser cobradas da mesma forma que aos associados, 98 
independente da posição que cada um ocupa. Informa que será regularizado através de uma “Resolução do 99 
Conselho Deliberativo”. Após suas explanações o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE 100 
SOUZA, coloca em discussão a proposta, em que o comentário geral era de aprovação. Colocado em 101 
votação a proposta da Mesa foi APROVADA por unanimidade. Passando para o item d) Apresentações das 102 
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Comissões; o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, informa que estão presentes 103 
alguns membros, que são conselheiros, entre eles o 2º Secretário NELSON VICENTINE, que faz parte da 104 
Comissão de Sindicância. Este se manifesta citando outros nomes de integrantes desta comissão e informa 105 
que não está sendo solicitado para as reuniões nem tampouco para decisões relativas às prerrogativas 106 
estatutárias. O Conselheiro, Sr. HERIBERTO POZZUTO, membro da Comissão de Disciplina também tece 107 
comentários sobre a mesma e que nesta época do ano são poucas as ocorrências. Os Conselheiros Srs. JOÃO 108 
POZZUTO, PEDRO POZZUTO e ANTONIO PRADO, membros da Comissão de Licitações teceram 109 
comentários sobre as últimas avaliações dos documentos desta comissão. Ainda o Presidente da Mesa, Sr. 110 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA, informa que os “Livros Atas” de todas as Comissões estão à 111 
disposição e parabeniza as Comissões pelos trabalhos. Terminado o debate sobre as Comissões, passou-se 112 
para o item e) Apreciação e Deliberação da Proposta para que IDOSOS com 60 anos ou mais de idade, 113 
acompanhados de associados, possam entrar no clube sem o recolhimento da Taxa de Visitas. O 114 
Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA comenta que a sugestão foi feita na reunião 115 
anterior pelo Vice-Presidente da Mesa, Sr. OSVALDO SEROTINE, faz a leitura da Lei 10.741 de 1° de 116 
Outubro de 2003, que destina a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 117 
(sessenta) anos. Várias manifestações foram registradas. Após o debate e questionamentos colocados o 118 
Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em votação a Proposta, sendo a mesma 119 
aprovada por unanimidade. Portanto, a partir de hoje (20/10/06), não necessitam mais recolher a taxa de 120 
visitas no valor de R$ 5,00, os associados que queiram convidar pessoas com idade igual ou superior a 60 121 
anos para visitar o nosso Country Club Valinhos. O Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE 122 
SOUZA pede para que seja divulgado no próximo boleto bancário, na Revista Country e em nosso site. 123 
Passando em seguida para o último item da ordem do dia f) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa, Sr. 124 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA informa da prioridade aos Conselheiros que preencheram as folhas de 125 
inscrição existentes na mesa dos trabalhos. Com a palavra o Conselheiro OSVALDO BECK que sugere 126 
colocar cópias das atas das reuniões nos murais do clube. O Conselheiro ALDIR PEDRO DA SILVA 127 
questiona o cancelamento dos “rachões” de quarta-feira e a programação do campeonato nestes horários 128 
noturnos. Já o Conselheiro VALDIR GARCIA manifesta sua preocupação com o abandono do terreno de 129 
nossa propriedade e também com a falta de motivação no Campeonato Noturno. O Conselheiro 130 
HERIBERTO POZZUTO sugere fazer uma matéria mais completa sobre o Ex-presidente Sr. GERALDO 131 
MARINHO e pede informações sobre a não realização das festividades de encerramento da Olimpesec no 132 
clube, como havíamos autorizado em reunião passada. Comenta ainda sobre o erro cometido com as 133 
exclusões dos Conselheiros Beneméritos. O Conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN comenta que executou a 134 
medida em conformidade com o Estatuto Atual. O Conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI volta a comentar 135 
sobre a necessidade de extensão da sinalização iniciada nas imediações do Colégio Etapa até a entrada de 136 
nosso clube, além da recolocação das tartarugas e da demarcação de faixa de travessia existentes à frente do 137 
nosso estacionamento externo. O Conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO comenta sobre a 138 
possibilidade de estacionamento privativo aos associados durante os eventos. O Conselheiro EDER LINIO 139 
GARCIA questiona sobre cláusula de seguro para veículos guardados em nosso estacionamento externo, 140 
qual é a responsabilidade do clube nestas situações e alerta para mudança na próxima contratação da apólice. 141 
O Conselheiro PEDRO POZZUTO comenta sobre a situação dos times A e B, sem patrocínio no 142 
campeonato de futsal além de mencionar que necessita haver um maior controle no pagamento de bebidas 143 
para o concessionário, visto que em algumas situações não existe documento hábil para suportar estas 144 
operações. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, 145 
deu por encerrada a reunião, às 23h. Eu, HEITOR BERTOLI – Primeiro Secretário redigi a presente ata, 146 
que segue assinada por mim e vistada pelo Presidente da Mesa, a qual submeto à apreciação de todos. Aos 147 
20 de outubro de 2006. Ass. ____________________________ HEITOR BERTOLI, 1º Secretário e 148 
Ass.:_____________________________BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Presidente do Conselho 149 
Deliberativo. 150 


