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ATA DA 208ª REUNIÃO EXTRAORORDINÁRIA 
DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO 

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2.007 (28/09/2007), às 20 horas, no Auditório 1 
do Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2 
EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA 3 
COUNTRY CLUB, em segunda convocação, com a presença de vinte e nove (29) 4 
conselheiros, conforme assinaturas no Livro n.º 04 "REGISTRO DE PRESENÇA", às 5 
folhas vinte e um (21) verso e vinte e um (21) anverso. Registrou-se a presença nesta 6 
reunião dos Convidados: Srs. MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS. Presidente da Diretoria 7 
Executiva e JOSÉ CARLOS SARTORI – Vice-Presidente. O Edital foi publicado no 8 
“Jornal de Valinhos” do dia 21 de setembro de 2.007, à página 04 e afixado em todos os 9 
quadros de avisos do Clube, com a seguinte ordem do dia: a) LEITURA DO 10 
EXPEDIENTE; b) LEITURA, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR 11 
n.º 004/2007; c) – CONSULTA PARA PROPOSIÇÃO À ASSEMBLÉIA GERAL DE 12 
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL; d) – LEITURA, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE 13 
PROPOSTA PARA CESSÃO DE DEPENDÊNCIAS; e) – ASSUNTOS GERAIS. Iniciando 14 
a reunião o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, 15 
cumprimenta e agradece a presença de todos. Em seguida, convida para fazer parte da 16 
mesa o Presidente da Diretoria Executiva Moysés Antonio Moysés e o relator do 17 
processo Gilmar José Pavan. Passando para a ordem do dia, em seu primeiro item a) - 18 
Leitura do Expediente, O Presidente da mesa solicita ao Primeiro Secretário, Heitor 19 
Bertoli para fazer a leitura. O Secretário Heitor Bertoli informa que com a apresentação 20 
da cópia da sumula do jogo do dia 28/08 pela Olimpesec será considerada presença do 21 
Conselheiro Vitor José Cavalieri na reunião desta data. Leitura da justificativa do 22 
Conselheiro Ademir João Rossi e Francisco Carlos Juliato. Justificaram também as 23 
ausências os Conselheiros Pedro Luiz Leardine por carta e Antonio Aparecido Batista 24 
do Prado por e-mail. Faz a leitura do ofício n.º 03/2007 – DTP/SE encaminhado pela 25 
Secretaria da Educação de Valinhos ao Presidente da Diretoria Moysés Antonio Moysés, 26 
solicitando cessão gratuita do Restaurante para uma homenagem aos Professores da 27 
rede municipal no próximo dia 17 de outubro (4ª feira). Com a palavra o Presidente da 28 
Diretoria Moysés Antonio Moysés explica que não tem nada a opor uma vez que a 29 
Prefeitura de Valinhos tem sido parceira do clube e pede ao Conselho para atender à 30 
solicitação. Manifestou-se a respeito da matéria o Presidente da Mesa Diretoria, Benedito 31 
Rubens de Souza e em seguida, coloca em apreciação a solicitação a qual foi aprovada 32 
por unanimidade. Passando para o item: b) – Leitura, apreciação e Votação do 33 
Processo Disciplinar n.º 004/2007. O Secretário Heitor Bertoli faz a leitura da carta 34 
encaminhada pelo Conselheiro e Diretor de Paisagismo e Meio Ambiente Francisco 35 
Carlos Juliato onde relata o motivo de sua ausência - Exames Médicos – e também 36 
menciona os artigos onde apóia sua defesa. Passada a palavra ao relator do Processo o 37 
Conselheiro Dr. Gilmar José Pavan, o qual faz a leitura e sua explanação, tendo a 38 
ressaltar que o relatório é basicamente o mesmo já descrito na ata de n° 206. O 39 
Presidente da Mesa Diretora, Benedito Rubens de Souza agradece o trabalho do relator, 40 
comenta sobre a carta do Conselheiro em julgamento e cita o artigo 101, incisos I e II do 41 
Estatuto Social, onde o Conselheiro Francisco Carlos Juliato se baseia para fazer a sua 42 
defesa. Houve várias manifestações a respeito da matéria entre elas a do Presidente da 43 
Diretoria Executiva Moysés Antonio Moysés, o Presidente da Mesa Diretora, Benedito 44 
Rubens de Souza, Conselheiro e Relator, Dr. Gilmar José Pavan. Após as 45 
manifestações o Presidente da Mesa Diretora, Benedito Rubens de Souza coloca em 46 
apreciação a proposta do relator em manter a pena de 30 dias de suspensão. Deixa em 47 
aberto ao plenário para deliberação. Manifestou-se o Conselheiro Rogério Bueno da 48 
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Silva considerando que a imparcialidade deve ser combatida dentro de nossa sociedade 49 
principalmente por conselheiros, diretores, etc. O Presidente da Diretoria Executiva 50 
Moysés Antonio Moysés considera que o Diretor e Conselheiro licenciado Francisco 51 
Carlos Juliato não cometeu nenhum delito e que a advertência aplicada anteriormente já 52 
foi uma forma de penalizá-lo. O Presidente da Mesa Diretora, Benedito Rubens de 53 
Souza explica como pode ser feita a votação de acordo com o artigo 69 e seus 54 
parágrafos. Vários conselheiros fizeram as suas considerações, alguns querendo a 55 
absolvição e alguns propondo a aplicação da pena de 15 dias de suspensão, entre eles, 56 
os conselheiros Joaquim Diquison Albano, Eder Linio Garcia, Antonio Aparecido B. 57 
do Prado, Carlos Antonio Marighetto, Waldemir Ferreira Dias, Vlademir Antonio 58 
Veche e Ademir João Rossi. Depois destes comentários o Presidente da Mesa Diretora, 59 
Benedito Rubens de Souza expõe as opções de votação, secreta ou aberta e o plenário 60 
faz a opção pela votação aberta. A votação é feita então de maneira individual, ou seja, 61 
cada conselheiro presente expõe a sua opinião sobre a pena à ser imposta. Os 62 
Conselheiros foram chamados conforme a ordem de chegada e de acordo com as 63 
assinaturas no livro de presença, e assim aconteceu a votação. Após a votação e feita a 64 
apuração, tivemos o seguinte resultado: Pena de Advertência - 05 votos; Pena de 15 dias 65 
de Suspensão - 08 votos e Pena de Absolvição - 15 votos. Em vista dos resultados, o 66 
Presidente da Mesa Diretora, Benedito Rubens de Souza dá por encerrado o processo 67 
com a absolvição do Diretor Francisco Carlos Juliato e pede o arquivamento do Processo 68 
004/2007. Prosseguindo na ordem do dia em seu terceiro item: c) – Consulta para 69 
Proposição à Assembléia Geral de Alteração do Estatuto Social, o Presidente da 70 
Mesa Diretora, Benedito Rubens de Souza explica sobre as alterações necessárias no 71 
Estatuto Social, visando, principalmente, a eleição para a nova Diretoria Executiva e 72 
outras mudanças. Expõe a dificuldade de datas disponíveis para marcar uma assembléia 73 
geral, inclusive com o grande número de feriados prolongados neste final de ano. Cita os 74 
nomes dos membros da equipe de associados e conselheiros que preparou este trabalho, 75 
composta pelos Srs.: Dr. Gilmar José Pavan, Juvenal Fonseca Lago, Eduardo Sérgio 76 
Malvezzi, Pedro Franco Moraes, Osvaldo Serotine e o próprio, destacou a importância e 77 
relevância do serviço prestado pelos mesmos, trabalhos estes realizados à noite com 78 
muito debate e discussões sobre a melhor forma de propositura das mudanças. Informou 79 
também sobre as fixações posteriores pelo Novo Código Civil que modificou algumas 80 
determinações iniciais, tais como: Composição das Diretorias, Aprovação de Balanços 81 
pelo próprio Conselho Deliberativo e outras. Faz um breve comentário sobre as 82 
modificações sugeridas, os artigos a serem melhorados ou modificados. Indagou o 83 
Conselheiro Rogério Bueno da Silva se a Mesa tem uma opinião formada sobre a 84 
matéria e o Presidente da Mesa Diretora, Benedito Rubens de Souza respondeu que ele 85 
era favorável à tentativa de mudança, se não do todo, mas de alguns tópicos principais 86 
tais como o que tratava da composição da Diretoria Executiva e o que tratava da 87 
regulamentação dos componentes do Conselho Deliberativo. Antes de colocar em 88 
discussão passa a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva Moysés Antonio 89 
Moysés que informa estar ciente de alguns itens da proposta e que existem algumas 90 
dúvidas, mas que é favorável. Os Conselheiros Pedro Luiz Pozzuto e Gil Stélvio de 91 
Paulo Garcia não concordam com as alterações sugeridas e sugerem deixar para o 92 
próximo ano para ser melhor estudado. Os conselheiros Antonio José Porto, Elpidio 93 
Fini e Gilmar José Pavan também teceram comentários sobre as mudanças. Diante do 94 
fato de que o assunto estava polêmico, o Presidente da Mesa Diretora, Benedito Rubens 95 
de Souza sugeriu o seguinte: a-) Que seria encaminhado uma cópia das alterações do 96 
Estatuto Social à todos os conselheiros. b-) Os Conselheiros teriam até o final de semana 97 
seguinte para tirar dúvidas. c-) A Mesa do Conselho estaria à disposição dos conselheiros 98 
para dirimir dúvidas, sábado (06/10), domingo (07/10) e segunda-feira (08/10) quando 99 
seria o prazo máximo para obter o “DE ACORDO” dos conselheiros. d-) Se os números de 100 
“DE ACORDO” fosse maior que a metade dos conselheiros com direito à voto para fazer 101 
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uma Assembléia Geral essa seria marcada imediatamente tendo em vista o prazo muito 102 
curto para realizá-la. Posto isso o plenário concordou e o Presidente da Diretoria 103 
Executiva assumiu a responsabilidade de fazer a distribuição da cópia das alterações o 104 
mais rápido possível. Passando para o item “d” da ordem do dia, o qual dizia respeito à 105 
Leitura, Apreciação e Votação de Proposta para Cessão de Dependências, o 1º 106 
secretário Heitor Bertoli faz a leitura da carta encaminhada ao Presidente da Diretoria 107 
Executiva, assinada pelos associados Srs. Osvaldo Serotine, Carlos Antonio Marighetto e 108 
Otacílio de Moraes, onde solicitam a utilização do Salão do Restaurante, Campo de 109 
Futebol n.º 02 e uma Quadra Poliesportiva para realização de um dia de confraternização 110 
a 100 crianças carentes da Comunidade, além de um almoço natalino. O Presidente da 111 
Diretoria Executiva, Moysés Antonio Moysés faz suas explanações a respeito do 112 
assunto informando que não tem nada a opor. O Vice-Presidente da Mesa Diretora, 113 
Osvaldo Serotine explica sobre o surgimento da idéia, onde diz que numa conversa entre 114 
os associados Carlos Antonio Marighetto, Otacílio Aparecido de Moraes e ele, 115 
vislumbraram a possibilidade de proporcionar a um grupo de cem (100) crianças – metade 116 
meninos e metade meninas - a oportunidade de passarem um dia nas nossas 117 
dependências, praticando esportes, tendo uma manhã de lazer e também um momento 118 
de sinergia com os nossos associados. Com este intuito está sendo formulada esta 119 
solicitação de cessão para posteriormente, se aprovada, tratar dos mecanismos para 120 
torná-la possível. A idéia primeira é a participação financeira de casais para efetuar a 121 
compra de alimentos a serem servidos tanto num café da manhã como num almoço, além 122 
de busca de patrocínio para a doação de um panetone para que as crianças levem para a 123 
casa ao retornarem, também a possibilidade de patrocínio no transporte dessas crianças 124 
até suas casas.  Após algumas manifestações dos presentes a matéria em discussão e 125 
colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Com a aprovação, o Vice-126 
Presidente da Mesa Diretora, Osvaldo Serotine, informa que estará em conjunto com o 127 
Presidente da Diretoria Executiva Moysés Antonio Moysés entrando em contato com a 128 
Secretária de Ação Social do município para explicar a idéia e conseguir dela auxílio na 129 
identificação de quais crianças – preferencialmente as da nossa comunidade do Bairro 130 
Country Club deveriam ser convidadas.  Finalmente passou-se para o último item da 131 
ordem do dia: e) ASSUNTOS GERAIS: O Presidente da Diretoria Executiva Moysés 132 
Antonio Moysés fala sobre o quiosque que está sendo construído ao lado do ginásio do 133 
Bocha com fogão a lenha e churrasqueira.  O Conselheiro Vlademir Antonio Veche 134 
solicitou a instalação de iluminação para o mini-campo e também a colocação de 135 
POSTES para instalação de Rede de Descanso ao lado dos quiosques do BOCHA, o 136 
Conselheiro Joaquim Diquison Albano comentou sobre a TV da lanchonete que estava 137 
queimada e solicitou à Diretoria Executiva a viabilidade de compra de TV maior e com 138 
tecnologia mais moderna, tipo LCD ou Plasma, o Conselheiro Adriano Tonon comentou 139 
sobre a mudança de regras para a Olimpesec deste ano e o Presidente da Diretoria 140 
Executiva respondeu que a comissão responsável pela participação do clube no evento 141 
concordou com as mesmas. Encerrada a reunião, às 23h15min. Eu, HEITOR BERTOLI - 142 
1º Secretário redigi a presente ata assinada por mim e vistada pelo Presidente, a qual 143 
submete a apreciação de todos. Aos 28 de setembro de 2007. Ass.: ___________________ - 144 
HEITOR BERTOLI  -  1º Secretário e  Ass. ______________________ - BENEDITO RUBENS 145 
DE SOUZA – Presidente do Conselho Deliberativo. 146 
 
 
 
 
 
 
 


