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ATA DA 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO 

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
 
Aos nove dias do mês de novembro de 2.007 (09/11/2007), às 20 horas, no Auditório do Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 1 
209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE 2 
PRETA COUNTRY CLUB, em segunda convocação, com a presença de vinte e cinco (25) conselheiros, conforme assinaturas 3 
no Livro n.º 04 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas vinte e dois (22) anverso e vinte e dois (22) verso. Registrou-se a 4 
presença nesta reunião dos Convidados: Srs. MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, MARCOS REINALDO BACAN e JOSÉ 5 
CARLOS SARTORI. O Edital de convocação foi publicado no “Jornal de Valinhos”, edição do dia 26 de outubro de 2007, à 6 
página 04 e afixado em todos os quadros de avisos do Clube, com a ordem do dia, a saber: a) Leitura, Apreciação e Votação das 7 
Atas das Reuniões n.ºs 207 e 208; b) Leitura do Expediente; c) Regulamentações de Resoluções e Atos de Nomeações; d) 8 
Leitura, apreciação e votação da Proposta da Diretoria Executiva para locação do Ginásio Social e Esportivo; e) Leitura, 9 
apreciação e votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2007, encerrado em 30 de setembro p.p.; f) 10 
Assuntos Gerais. Iniciando a reunião o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, agradece a 11 
presença de todos e se desculpa pela data desta reunião, explicando que a secretaria não informou que já estava agendado o 12 
Festival de Danças para esta data, pelo motivo de estarem informados de que o Festival aconteceria em 10 e 11/11, conforme 13 
divulgado nas últimas duas edições de nossa Revista Country. Convida o Presidente da Diretoria Executiva Sr. Moysés Antonio 14 
Moysés para compor a mesa dos trabalhos e passa a palavra ao Primeiro Secretário Sr. HEITOR BERTOLI para fazer a leitura da 15 
ordem do dia. De posse da palavra o Primeiro Secretário inicia a leitura da ordem do dia quando o Conselheiro PEDRO LUIZ 16 
LEARDINI pede a dispensa da leitura. Colocado em votação, aprovada por unanimidade. Cumprindo o ITEM A da ordem do 17 
dia, Leitura, Apreciação e Votação das Atas das Reuniões n.ºs 207 e 208, o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO 18 
RUBENS DE SOUZA colocou em apreciação o Teor das Atas 207 e 208. O Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO 19 
com licença da palavra, indaga sobre o texto na linha 55 na ata 208 sobre as considerações dos conselheiros com relação à 20 
punição a ser aplicada ao Conselheiro e Diretor Francisco Carlos Juliato, o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO 21 
RUBENS DE SOUZA explica que vários conselheiros se pronunciaram sobre o processo de votação e que a menção se refere à 22 
discussão sobre o assunto e não sobre a posição individual do conselheiro. ALDIR PEDRO DA SILVA se manifesta dizendo que 23 
está sendo ofendido em função de seu voto, o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA diz que se 24 
for o desejo do mesmo, os Membros da Mesa do Conselho podem representar contra as pessoas que o estão ofendendo. Basta o 25 
Conselheiro querer entrar com a representação que a Mesa encaminhará à Comissão de Sindicância o processo. A Conselheira 26 
MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES cita linhas com os erros de grafia na ata 207, linhas 44 e 61; na ata 208, linhas 27 
49 e 129. Das quais o Presidente da Mesa solicita as seguintes alterações: Ata 207 - linha 44 – onde se lê “colaca”, leia-se 28 
“coloca”; linha 61 – onde se lê “o custa”, leia-se “o custo”. Ata 208 – linha 49 onde se lê “imparcialidade”, leia-se 29 
“parcialidade”; na linha 129 – onde se lê “Secretaria de Ação Social”, leia-se “Secretaria do Desenvolvimento Social e 30 
Habitação”. Ainda a Conselheira MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES, comenta que consta na lista, a presença do 31 
Conselheiro Antonio Aparecido Batista do Prado, quando o mesmo não estava presente na reunião do dia 28/09, o Presidente da 32 
Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica que foi informado à todos que quem estivesse representando o 33 
clube na Olimpesec e seu nome constasse em súmula dos jogos seria considerado como “presença”. O Conselheiro ADEMIR 34 
JOÃO ROSSI diz que não esteve presente e consta seu nome na linha 59 da Ata 208. O Presidente da Mesa Diretora, Sr. 35 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica que em função da péssima gravação, não conseguiu identificar claramente quem 36 
estava falando, que o gravador estava com problemas no cabo, mas que já foi corrigido. “Retifique-se então, por ordem do 37 
Presidente da Mesa Diretora, a exclusão do nome do Conselho Ademir João Rossi da linha 59 da Ata 208”. O Conselheiro 38 
WALDEMIR FERREIRA DIAS se manifesta dizendo que não consta sua manifestação na Ata 208, sobre as alterações do 39 
Estatuto. “Conste-se então a manifestação do conselheiro a respeito das alterações sugeridas: “que não fossem feitas todas as 40 
alterações, mas somente as mudanças na Diretoria Executiva, deixando para o próximo ano os demais itens, conforme 41 
mencionado pelo conselheiro Pedro Luiz Pozzuto”. Aproveitando o comentário o Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO informa 42 
que mencionou ser contra as mudanças e o Conselheiro Gil Stélvio de Paula Garcia a favor. O Conselheiro ADRIANO GRÉGIO 43 
comenta que no dia 24 de agosto justificou sua ausência e na lista de presenças consta como falta. O Presidente da Mesa Diretora, 44 
Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica que será corrigido. Ainda de posse da palavra, o Presidente da Mesa coloca em 45 
votação os teores das Atas 207 e 208, com suas correções e alterações a serem consideradas na ata desta reunião. Sendo 46 
aprovadas. Continuando, o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA informa que para a eleição do 47 
dia 16/12, serão eliminados 20 conselheiros e cita os nomes que já estão excluídos automaticamente por faltas e ainda informou 48 
os pontos dos conselheiros que deixarão o cargo de Conselheiro Efetivo. Explica que os nomes citados poderão fazer suas 49 
inscrições para reeleição na secretaria ou então até a próxima reunião que acontecerá dia 14/12. Em seguida, passou-se para o 50 
ITEM B da ordem do dia, com a “Leitura do Expediente”, onde o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE 51 
SOUZA faz comentário sobre a participação dos Diretores nas reuniões do conselho, entende que conforme nosso estatuto, a 52 
partir do momento que o conselheiro é eleito ou indicado para uma diretoria, o mesmo está automaticamente licenciado do 53 
Conselho e que somente poderá participar das reuniões caso seja convocado para dar explicações em sua área de atuação. 54 
Comenta que em nenhum momento foi cerceado o direito de participação nas reuniões, esclarece que somente a reunião sobre a 55 
proposta do rito sumário, a Mesa Diretora decidiu permitir a presença exclusivamente dos conselheiros com condições de 56 
decisão, em pauta naquela reunião. Em seguida, o Primeiro Secretário HEITOR BERTOLI, faz a Leitura do Expediente com a 57 
justificativa de falta dos seguintes conselheiros: GILMAR JOSÉ PAVAN, SÉRGIO LUIZ IANSEN, ADRIANO CARDOSO 58 
TONON E OSVALDO BECK. Faz também a leitura do ofício nº 189/2007, referente à inclusão de dependentes Categorias 59 
“OUTROS” e “NOIVOS”. Houve a citação de um mesmo dependente nos meses de julho e agosto, que será verificado o 60 
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equívoco e informado na próxima reunião. Ato contínuo o Secretário passou para o ITEM C da ordem do dia, o qual dizia 61 
respeito às “Regulamentações de Resoluções e Atos de Nomeações”, passa ao Presidente da Mesa para suas colocações. O 62 
Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA faz a leitura do Ato de Nomeação n.º 01/2007 – CD da 63 
Comissão de Administração do Fundo Comemorativo dos 50 Anos, em seguida passa a palavra a um dos membros desta 64 
comissão Sr. ROGÉRIO BUENO DA SILVA para falar sobre a primeira reunião. O mesmo informa que os trabalhos foram 65 
iniciados agora e que a princípio foi uma reunião de apresentação do grupo e a nomeação de um coordenador que será o 66 
conselheiro Heriberto Pozuto e que em 2008 a Comissão deverá apresentar algumas propostas para serem encaminhadas à 67 
Diretoria Executiva. Informa que a intenção da Comissão é trabalhar para que a verba possa ser multiplicada e aplicada durante o 68 
ano todo de 2011 e não só na data do cinqüentenário do clube. Sobre este assunto manifestou-se também o conselheiro NATALE 69 
CORVINI, mais um integrante da comissão. O Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica que 70 
serão acrescidos dois nomes a esta Comissão Permanente: o do Presidente da Diretoria Executiva e o Presidente do Conselho 71 
Deliberativo em exercício a cada ano. Em seguida solicita ao Secretário HEITOR BERTOLI para fazer a leitura do segundo Ato 72 
de Nomeação, da Comissão Eleitoral para 2007. Após a leitura o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE 73 
SOUZA faz comentários sobre a Reunião desta Comissão no dia 20/10/07 passando em seguida a palavra ao Presidente da 74 
Diretoria Executiva, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS para que divulgue a Chapa Única inscrita. O Presidente MOYSÉS 75 
ANTONIO MOYSÉS explica que protocolou a chapa no ultimo dia 08/11, faz a citação dos nomes dos candidatos em cada cargo 76 
e pondera que teve o cuidado de verificar as condições de todos, como pede o Estatuto. Entende que esta chapa tem algumas 77 
inovações tendo em vista ao remanejamento de algumas pessoas que não podiam se dedicar ao clube, diz que espera contar com a 78 
colaboração de todos para que consigam, ele e sua nova diretoria, uma gestão profícua. Cita que o conselheiro Osvaldo Serotine 79 
teve uma participação muito importante neste momento de transição, pois o mesmo também tinha aspiração à Presidência. 80 
Comenta que o clube é um destaque na região de Campinas e que o Conselho Deliberativo tem tido cada dia uma grande atuação 81 
dando condições para a manutenção de uma integração muito necessária. Na seqüência o Presidente da Mesa Diretora, Sr. 82 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA comenta sobre as Resoluções elaboradas anteriormente. Comenta sobre o tópico do 83 
Estatuto onde prevê o encaminhamento à Comissão de Sindicância sobre a admissão de associados titulares e também seus 84 
dependentes, o que não vinha sendo seguido pela secretaria. Manifesta–se também sobre o assunto o 2º Secretário NELSON 85 
VICENTINI explicando da preocupação na época de sua gestão na Secretaria com problemas de menores de idade e concorda 86 
que é necessário ajustar agora. O Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA comenta sobre a admissão 87 
de Companheiro (a), que não está sendo encaminhada à Comissão de Sindicância, para dar o seu parecer. Entende que a 88 
Resolução deve ser escrita novamente e ser homologada na próxima reunião. Após o debate sobre a matéria o Presidente da Mesa 89 
Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em votação a alteração da Resolução CD 01/2004. Sendo aprovada por 90 
unanimidade. Passa-se então para o ITEM “d” Leitura, apreciação e votação da Proposta da Diretoria Executiva para locação do 91 
Ginásio Social e Esportivo. Com a palavra o 1º Secretário HEITOR BERTOLI que faz a leitura do ofício n.º 185/2007 assinado 92 
pelo Presidente da Diretoria Executiva, solicitando autorização para locação do Ginásio Social e Esportivo para solenidade 93 
formatura da Anhanguera Educacional – Unidade Valinhos no próximo dia 01/03/08, sendo o valor proposto de R$ 3.000,00. O 94 
Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em apreciação, primeiro com a palavra do 95 
Presidente da Diretoria Executiva. O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que o valor que foi aplicado é o último 96 
aprovado pelo conselho, a entidade solicitante é a Faculdade de Valinhos e que a data está disponível não tendo a Diretoria 97 
Executiva, nada a se opor. Em votação a proposta de R$ 3.000,00 para locação do Ginásio Social e Esportivo para Faculdade de 98 
Valinhos no dia 01/03/2008, sendo aprovada por unanimidade. Cumprindo o ITEM “e” da ordem do dia: Leitura, apreciação e 99 
votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2007, encerrado em 30 de setembro p.p. É citado 100 
o ofício encaminhado pelo Presidente da Diretoria Executiva, encaminhando o relatório dos demonstrativos de investimentos e 101 
resultados das promoções sociais do terceiro trimestre, à disposição dos presentes. O Presidente da Mesa Diretora, Sr. 102 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA pede a leitura do Balancete, sendo solicitada a dispensa pelo conselheiro CARLOS 103 
ANTONIO MARIGHETTO, tendo em vista todos terem recebidos com tempo hábil para análise, sendo aprovada a dispensa da 104 
leitura. Em seguida o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em apreciação o Balancete 105 
Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2007. Convida o contador MARCOS REINALDO BACAN para 106 
acompanhar os trabalhos na mesa. Com a palavra o Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS coloca 107 
que a situação atual é “apertada” que o valor seria negativo e que conta com a receita da Festa Havaiana para fechar 108 
positivamente o ano. Comenta que o 1º Tesoureiro está trabalhando no orçamento para 2008, que não pode haver um aumento 109 
muito acima da inflação. Conta com o sucesso dos eventos da Festa Havaiana e do Carnaval, para fechar o ano positivamente e 110 
que pretende reservar a verba da Unimed para adicionar ao investimento na construção da piscina aquecida. Manifestou-se o 111 
conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO indagando nas linhas de 604 a 614, sobre as percentagens do previsto com o 112 
realizado. Respondido pelo contador que pode ser erro de fórmula. A Conselheira MARIA ELIZABETE FAVARIN DE 113 
MORAES fala em nome do espaço mulher, que sempre é indagada que só existe despesa no departamento, explica que não foi 114 
criado para dar receita, muito menos despesas. Existem itens que entram nos eventos sociais do clube, mas que foi realizado pelo 115 
Espaço Mulher, exemplo linha 18 - Noite do Caldo, Noite da Pizza entre outros, gostaria que ficasse claro que foi realizado pelo 116 
Espaço Mulher. Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS pede a alteração necessária e que constem no 117 
próximo demonstrativo estas informações relativas ao Espaço Mulher. O Contador MARCOS REINALDO BACAN informa que 118 
vai fazer a correção necessária e fará a transferência de receitas e despesas. O Conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA cita a 119 
linha 109 indagando se é assinatura de revistas, o que foi gasto no terceiro trimestre, sendo informado que se trata de assinatura 120 
dos Jornais Correio Popular e Jornal de Valinhos; ainda solicita informações a respeito da Linha 113 – Honorários Advocatícios, 121 
indaga se são os mesmos relacionados à prestação de serviços. Moysés explica que é uma assessoria jurídica contratada para 122 
atender todas as necessidades do clube relacionadas à área jurídica. Continuando, solicita informações sobre a Linha 142 – 123 
Indenização de R$ 8.500,00 se é trabalhista. Informado que é indenização de Processo trabalhista que estava em curso. Ainda 124 
informações sobre a Linha 182 – Taxas de Anuidades de Associações e Entidades, pergunta se o clube é filiado ao Sindiclube e à 125 
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CBC. O Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que só paga a taxa do Sindiclube e da 126 
APESEC e que cancelou o convênio com a CBC. O Conselheiro DAVISTON FERNANDO MORASI indaga sobre a linha 284 – 127 
Ofurô, se o mesmo já está em funcionamento. O Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que 128 
estará no final deste mês, esclarece que houve uma sobra da verba na reforma da sauna masculina e que esta sobra está sendo 129 
aplicada na sauna feminina por solicitação da conselheira Maria Elizabete Favarin de Moraes. O Conselheiro ADEMIR JOÃO 130 
ROSSI solicita informações sobre a Linha 214 – Energia Elétrica, diz que é necessário fazer alguma coisa com relação ao 131 
consumo, comenta que vai haver um aumento da tarifa no próximo mês, mostra sua preocupação com relação ao clube. O 132 
Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que está ciente do assunto, mas que é a realidade e 133 
não tem como evitar. Que o maior consumo seria com a piscina aquecida, mas informa que a mesma será movida à energia solar. 134 
O Conselheiro ALDIR PEDRO DA SILVA cita a Linha 153 – Horas Extras. Moysés explica que foram separadas as despesas 135 
com horas extras. Marcos Bacan explica que foram separadas todas as despesas com pessoal e que é pago os feriados 136 
trabalhados. A Conselheira MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES indaga sobre “Hidrômetros” no resumo dos 137 
investimentos. A explicação do Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS é de que se trata de um 138 
equipamento necessário para a indicação do consumo de água que sai dos Poços Artesianos. O Conselheiro PEDRO LUIZ 139 
POZZUTO indaga sobre a linha 277 – Equipamentos de Som. Informado que se trata de aquisição para suprir a necessidade do 140 
clube, evitando aluguéis. O Conselheiro ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, solicita informações sobre a Linha 141 
154 – Insalubridade, pergunta quantos funcionários estão nesta condição de receber “insalubridade” no clube. O Presidente da 142 
Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS responde que são 04 funcionários que trabalham com eletricidade. Neste 143 
ponto ficou a dúvida de porque pagar INSALUBRIDADE e não PERICULOSIDADE. O Presidente ficou de apresentar a 144 
informação na próxima reunião. Houve várias manifestações e questionamentos dos conselheiros, os quais foram todos 145 
prontamente explicados pelo contador Sr. Marcos Bacan e pelo Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO 146 
MOYSÉS. E não havendo mais manifestações, o Presidente da Mesa, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em 147 
votação o parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2007, encerrado em 30 de setembro p.p. 148 
Sendo aprovado por unanimidade. Finalmente passa-se para o último item da ordem do dia: f) Assuntos Gerais. O Presidente da 149 
Mesa Diretora solicita ao 1º Secretário fazer a leitura dos documentos apresentados. O Primeiro Secretário HEITOR BERTOLI 150 
faz a leitura da “Declaração de Garantia” e da “Declaração de Procedência” enviadas pela empresa fornecedora do equipamento. 151 
Após a leitura o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica o ocorrido sobre a compra de 152 
Microfones para uso interno. O Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que foi ele e o 1º 153 
Tesoureiro Claudinei Paranhos quem assinou o cheque para o pagamento dos microfones, informa que recebeu um argumento do 154 
Diretor Social Nadir Calvi, que o equipamento é de melhor qualidade dos que são produzidos hoje, mesmo sendo usados. O 155 
Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA comenta que solicitou os documentos relacionados a esta 156 
compra e que consta documento anexado com data posterior à data da compra e também que solicitou ao Secretário Executivo, 157 
Sr. Roberto, documentos comprobatórios da origem do equipamento à empresa fornecedora. O Conselheiro ROGÉRIO BUENO 158 
DA SILVA coloca que a discussão não é sobre a qualidade do equipamento e sim o processo de licitação aplicado nesta compra. 159 
O Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO entende que cabe ao Diretor da área a decisão da necessidade e da compra 160 
dentro de sua área e que o Diretor tem a liberdade para decidir e justificar a compra. Houve ainda várias manifestações sobre a 161 
matéria. Finalizando, o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica por que foi colocado este 162 
assunto em reunião e como vai ser dada a continuidade do mesmo, dizendo que será encaminhado todo o processo à Comissão de 163 
Sindicância. Dando continuidade ao item Assuntos Gerais, manifesta-se o conselheiro PEDRO FRANCO DE MORAES sobre os 164 
pagamentos parcelados referentes ao “Projeto da Piscina Aquecida”. O Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO 165 
MOYSÉS explica que se trata de 03 processos de contratos para projetos. O Vice-Presidente da Mesa solicita ao Presidente da 166 
Diretoria expor ao plenário sobre o andamento da obra da construção da Piscina Aquecida e do Quiosque do Bocha, com relação 167 
à Festa Havaiana. O Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS entende que não haverá dificuldade 168 
nenhuma durante a festa, pois a mesma já está sendo equacionada. A rampa de acesso já foi licitada e está em construção. A 169 
próxima fase é a licitação para fundações. Explica que a obra do quiosque estará coberta e falta a parte de acabamento e que 170 
dentro de um mês aproximadamente poderá ser inaugurado. Foi indagado ainda sobre a utilização do quiosque e o Presidente da 171 
Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que o mesmo estará disponível para os demais associados, mas 172 
quem tem prioridade são os praticantes da modalidade de bocha, mas que poderá ser agendado o seu uso pelas demais 173 
modalidades. O Conselheiro PEDRO LUIZ LEARDINE comenta que no Clube Concórdia existe um trabalho relacionado ao 174 
associado que queira apresentar um amigo para ser associado por um período curto, onde é feito um contrato de 06 meses como 175 
“Sócio Contribuinte”. O Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS entende que o nosso estatuto não 176 
permite e que ele também se coloca contra esta questão. O Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA 177 
também entende assim e que não há condições para que isso seja feito aqui, sem a alteração do estatuto para isto. Manifesta o 178 
Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA indaga ao Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS 179 
ANTONIO MOYSÉS sobre as comemorações do Bi-Campeonato na XXII Olimpesec e o mesmo que a comemoração será no dia 180 
17/11 com convite a todos para estarem presentes e que será nos moldes do ano anterior. O Presidente do Conselho Deliberativo, 181 
Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA solicita que seja consignado Votos de Louvor na pessoa do Presidente da Diretoria 182 
Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, extensivo a todos os atletas participantes, ao professores, a muitos pais e mães que 183 
não mediram esforços em levar seus filhos para participar dos eventos esportivos, aos maridos, esposas e que esta vitória não 184 
pode ser considerada somente desta Diretoria, mas sim de todos os participantes, sem exceção. Desde os funcionários, 185 
prestadores de serviços, culminando com a excelente participação dos atletas que trouxeram mais uma vez para nós do Country 186 
Club Valinhos este honroso título de Bi-Campeão das XXII Olimpesec. O Conselho Deliberativo, também estende os parabéns 187 
ao pessoal do Karate, em função das comemorações pela passagem da data de 15 anos de atividades aqui no clube, na pessoa do 188 
Professor Edson Cremasco e pelo brilhantismo da comemoração, que foi lembrado pelo Conselheiro Pedro Franco de Morais. Em 189 
não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, 190 
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deu por encerrada a reunião, às 22h40min. Eu, HEITOR BERTOLI – Primeiro Secretário, redigi a presente ata, que segue 191 
assinada por mim e vistada pelo Presidente da Mesa, a qual submeto à apreciação de todos. Aos 09 de novembro de 2007. Ass. 192 
____________________________ HEITOR BERTOLI, 1º Secretário e Ass.:_____________________________BENEDITO 193 
RUBENS DE SOUZA – Presidente do Conselho Deliberativo. 194 


