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ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO  
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB   

 
Aos quatorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e sete (2.007), no Auditório do Ginásio Social e 1 
Esportivo, realizou-se a 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA 2 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda convocação, com a presença de 29 (vinte 3 
e nove) Conselheiros, conforme assinaturas no Livro n.º 04 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas vinte e três (23) 4 
anverso e vinte e três (23) verso. Atendendo a convocação do edital devidamente publicado no jornal “Jornal de 5 
Valinhos” na edição do dia 30 de novembro de 2.007 e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte 6 
ordem do dia: “a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Eleição dos 7 
Membros Efetivos e Suplentes da Comissão de Licitações; d) Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes da Comissão 8 
de Sindicância; e) Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes da Comissão de Disciplina; f) Leitura, Apreciação e 9 
Votação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2008; g) Leitura, Apreciação e Votação do Plano de Obras para o 10 
exercício de 2008; h) Assuntos gerais. Valinhos, 30 de Novembro de 2007, BENEDITO RUBENS DE SOUZA – 11 
Presidente do Conselho Deliberativo”. A Mesa Diretora foi formada por BENEDITO RUBENS DE SOUZA e 12 
OSVALDO SEROTINE, Presidente e Vice-Presidente, por HEITOR BERTOLI, 1º Secretário e por NELSON 13 
VICENTINI, 2º Secretário. Completou a Mesa dos Trabalhos, o Vice - Presidente da Diretoria Executiva, JOSÉ 14 
CARLOS SARTORI, representando o Presidente, que esteve impossibilitado de comparecer nesta reunião. Abrindo a 15 
reunião o Presidente da Mesa Diretora BENEDITO RUBENS DE SOUZA cumprimenta a todos os presentes e dá início 16 
à Ordem do Dia, cumprindo o item “a” Leitura, apreciação e votação da Ata da Reunião Anterior. Dispensada por 17 
unanimidade a leitura da ata da reunião anterior a pedido do Conselheiro PEDRO LUIZ LEARDINE. Ato contínuo, o 18 
teor da ata da reunião anterior, foi aprovado por unanimidade, acolhido o pedido do Conselheiro PEDRO LUIZ 19 
POZZUTO de inclusão da carta encaminhada pela Comissão de Licitações ao Presidente do Conselho Deliberativo 20 
referente à compra do microfone, como consta na linha 156 da ata da reunião anterior. Conste-se então, por 21 
determinação do Presidente da Mesa Diretora a transcrição fiel da carta: “20/10/07 - Ao Presidente do Egrégio 22 
Conselho Deliberativo – Benedito Rubens de Souza. Com relação à compra de 2 microfones, realizada pelo 23 
clube, com consta da Nota Fiscal n.º 000062 a Comissão não está de acordo com o que foi realizado. Todas 24 
as analises que fizemos sobre o assunto foram baseadas no sentido de que os microfones eram novos. 25 
Verificando as cotações que nos foram encaminhadas, aprovamos a compra realizada devido ao menor 26 
preço; No entanto ao avaliarmos as peças que nos foram enviadas notamos tratar-se de aparelhos usados, 27 
o que não ficou esclarecido nas cotações e nos documentos apreciados pela Comissão. Reafirmamos o fato 28 
de perguntar-mos por duas vezes se os equipamentos eram novos ou usados sem obter-mos resposta. 29 
Destacamos o fato de na Nota Fiscal não constar, quantidade comprada, marca dos aparelhos nem 30 
números de série nem garantia quanto a possíveis defeitos. Neste sentido pedimos que sejam tomadas 31 
providências para que uma investigação detalhada seja realizada, com um possível encaminhamento do 32 
caso à Comissão de Sindicância, devido a visíveis falhas no processo de aquisição. Sabemos que não é de 33 
costume o clube adquirir aparelhos usados. Entendemos com isso que deveria haver a devolução dos 34 
equipamentos, ressarcimento do dinheiro aos cofres do clube e a compra de equipamentos novos. Ass.: 35 
João Batista Pozzuto Pedro Luiz Pozzuto.” Em seguida, foi cumprido o segundo item (b) da ordem do dia, com a 36 
leitura do expediente. De posse da palavra o 1º Secretário HEITOR BERTOLI faz a leitura da carta encaminhada ao 37 
Presidente do Conselho Deliberativo, assinada pelo Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, 38 
justificando sua ausência nesta reunião, em virtude da formatura de seu filho. Comenta sobre o ofício n.º 189/2007 39 
apresentado na reunião anterior onde constava um erro na inclusão de outros e noivos, o qual foi corrigido pela 40 
secretaria com a indicação correta dos nomes dos novos dependentes incluídos. Na seqüência o Presidente da Mesa 41 
Diretora BENEDITO RUBENS DE SOUZA, comenta sobre os Conselheiros que estarão deixando seus cargos vagos e 42 
com direito a reeleição no próximo domingo dia 16/12, citando os nomes e os respectivos pontos por faltas e 43 
justificativas, num total de dezenove conselheiros. Menciona que deveria ser feito um sorteio para saída de mais um 44 
conselheiro e faz a leitura da correspondência enviada pelo Conselheiro Licenciado e 2º Tesoureiro, Cláudio Aparecido 45 
de Paula solicitando a sua exclusão automática do Conselho Deliberativo, dispensando assim o sorteio de mais um 46 
nome. O Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO levanta uma dúvida com relação às faltas e justificativas nesta reunião 47 
de hoje. O Presidente da Mesa Diretora BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica que serão computadas as faltas até o 48 
final da reunião e aproveita para justificar as faltas dos Conselheiros ELPIDIO FINI e ROGÉRIO BUENO DA SILVA. 49 
Ainda de posse da palavra o Presidente da Mesa Diretora, Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, expõe ao plenário o 50 
pedido de registro a candidato ao conselho do associado ROSARIO MARTINO MACEDO, solicitando ao 1º Secretário 51 
HEITOR BERTOLI fazer a leitura da correspondência do associado. Após a leitura manifestaram-se a respeito do 52 
assunto o Vice-Presidente do Conselho OSVALDO SEROTINE, o 2º Secretário NELSON VICENTINI, referenciando 53 
às regras sobre o processo de inscrições, pois após o encerramento do prazo, contraria o estatuto e demais interessados. 54 
Explica o Presidente da Mesa Diretora o que consta no Edital e coloca em apreciação do plenário a solicitação do 55 
associado. Após algumas manifestações dos presentes, restou INDEFERIDO o pedido do associado. Ato contínuo o 56 
Presidente da Mesa Diretora BENEDITO RUBENS DE SOUZA passa para os itens “c”, “d” e “e”, referentes à Eleição 57 
dos Membros Efetivos e Suplentes da Comissão de Licitações para o biênio 2008/2009, Eleição dos Membros Efetivos e 58 
Suplentes da Comissão de Sindicância para o triênio 2008/2010 e Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes da 59 
Comissão de Disciplina para o triênio 2008/2010. Foram lidos pelo Presidente da Mesa, os registros das chapas únicas 60 
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para as Comissões de Disciplina e Comissão de Sindicância. Explicando que falta a formação da Comissão de 61 
Licitações, pergunta se há interesse dos presentes em formar outras chapas para concorrer com as já inscritas. Consultou 62 
o plenário sobre a possibilidade da eleição por aclamação, agora prevista no Estatuto Social, havendo concordância 63 
unânime. Assim, colocadas em votação, as chapas respectivas foram eleitas por aclamação. Ficando para o final da 64 
reunião a eleição da Comissão de Licitações, aguardando que haja a inscrição pelos Conselheiros presentes para a 65 
composição desta. Desta forma a COMISSÃO DE DISCIPLINA para o triênio de 2008, 2009 e 2010, com início em 1º 66 
de janeiro de 2.008 e término em 31 de dezembro de 2.010, será formado pelos seguintes Membros Efetivos: 67 
OSVALDO SEROTINE, JOSÉ ARTUR DOS SANTOS LEAL e JOAQUIM DIQUISON ALBANO; Membros 68 
Suplentes: HERIBERTO POZZUTO, VLADEMIR MILIOSI e EDUARDO SÉRGIO MALVEZZI. A COMISSÃO DE 69 
SINDICÂNCIA, eleita para o triênio de 2008, 2009 e 2010, com início em 1º de janeiro de 2.008 e término em 31 de 70 
dezembro de 2.010, será formada pelos seguintes Membros Efetivos: BENEDITO RUBENS DE SOUZA, NATALE 71 
CORVINI, GERALDO NORBERTO BUENO; Membros Suplentes: NELSON VICENTINI, AMAURI CEZAR 72 
FERRARI e ANTONIO RICARDO SURITA DOS SANTOS. Passou-se, em seguida, para item “f” da Ordem do Dia, 73 
“Leitura, apreciação e votação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2008”. O Presidente da Mesa Diretora 74 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA convida o Tesoureiro CLAUDINEI PARANHOS para fazer parte da Mesa e passa a 75 
palavra ao Vice-Presidente da Diretoria Executiva JOSÉ CARLOS SARTORI. Tomando a palavra, o Vice Presidente da 76 
Diretoria Executiva JOSÉ CARLOS SARTORI, comentou que quem fez parte efetivamente do processo de elaboração 77 
da Proposta foi o Primeiro Tesoureiro Claudinei Paranhos, Cláudio Aparecido de Paula, Segundo Tesoureiro e o 78 
Presidente Moysés Antonio Moysés, cabendo ao Claudinei Paranhos fazer sua explanação. Antes da explanação do 79 
Primeiro Tesoureiro o Presidente da Mesa Diretora passa a Presidência ao Vice-Presidente, Sr. Osvaldo Serotine, tendo 80 
em vista, seu desejo de participar da apreciação da proposta apresentada sentado no plenário. Neste momento assume a 81 
Presidência da Mesa Diretora o Vice Presidente do Conselho Deliberativo, OSVALDO SEROTINE, que passa a palavra 82 
ao Tesoureiro CLAUDINEI PARANHOS. Tomando a palavra, o Tesoureiro CLAUDINEI PARANHOS comentou que 83 
houve vários envolvidos na elaboração desta proposta, onde foi baseada na realidade do clube, mas que ainda não é a 84 
melhor possível. Fala sobre a alteração na cobrança da CPMF que sobra ainda R$ 15.000,00. Que os números estão bem 85 
próximo na realidade do clube para o próximo ano. Explica que todo ano o clube consegue fechar suas contas 86 
positivamente com a receita da Festa Havaiana e do Carnaval e que no ano de 2007 não será diferente. Houve também 87 
uma transferência de R$ 50.000,00 da receita de reserva da Unimed para a Manutenção, o que ajudou fechar o ano com 88 
reserva no caixa. Informa que a folha de pagamento é a despesa mais alta dentro do orçamento, pois o clube está 89 
crescendo e é necessária a contratação de mais funcionários. Explica que pretende fazer uma nova proposta para a 90 
próxima reunião, referente às locações e pensando em algo para trazer o associado para o clube. Comenta que no ano 91 
anterior a proposta foi de um reajuste de 5% e não foi o suficiente e que a receita não pode ficar baseada no lucro dos 92 
eventos, entende que a proposta deste ano é bastante coerente. Após a explanação do Primeiro Tesoureiro, toma a 93 
palavra o Primeiro Secretário da Mesa e Segundo Tesoureiro eleito Heitor Bertoli, explicando que participou da 94 
elaboração da proposta orçamentária para 2008 e que precisou elaborar trabalhos comparativos da evolução das receitas 95 
e despesas de 1999 a 2006 para que em base a esse trabalho pudesse tomar decisão em apoiar ou não a diretoria 96 
executiva na proposta apresentada de 10% de aumento na taxa de manutenção. Esse trabalho revelou, 97 
surpreendentemente, que as despesas com pessoal, encargos e energia elétrica, que representam a maior relevância 98 
dentro do balancete, superaram os aumentos da taxa de manutenção de 1999 a 2007. Mesmo com os aumentos da taxa 99 
de manutenção bem acima do índice inflacionário (INPC). O percentual aplicado na despesa com pessoal e encargos foi 100 
de 5% e mesmo assim foi preciso reduzir algumas despesas para que a proposta fosse fechada sem contar com os 101 
possíveis lucros advindos dos eventos sociais (Carnaval e Festa Havaiana). Após essa conclusão ficou convencido que 102 
era necessário apoiar a proposta. O Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE coloca a Proposta 103 
Orçamentária em apreciação pelo plenário. Manifestou-se o 2º Secretário NELSON VICENTINI parabenizando o 104 
trabalho apresentado pelo Heitor. Enfatiza o índice salarial e entende que a diretoria sempre teve necessidade de mais 105 
aumento, os números sempre estiveram claros, mas também sempre contestados com inflação, salários externos, etc. 106 
Parabeniza ao Heitor pela admissibilidade da necessidade das diretorias anteriores, pelo reconhecimento pessoal 107 
admitido por ele que era em tampos anteriores um dos comparadores com inflação, salários, gráficos, etc. Manifesta-se 108 
o Conselheiro BENEDITO RUBENS DE SOUZA informa que fez um trabalho parecido com o apresentado, porém com 109 
a preocupação em escalonar os valores pagos pela categoria DEPENDENTE - FILHOS e uma reavaliação das Despesas, 110 
tomando como base as informações disponíveis até o terceiro trimestre de 2007. Entende que existem pontos à serem 111 
reduzidos, principalmente na folha de pagamento e que uma redução de cargos traria uma melhor adequação aos gastos 112 
tanto de salários como de encargos e benefícios. O 2º Secretário NELSON VICENTINI coloca que os trabalhos 113 
apresentados são de profissionais. Cita a experiência da diretoria com relação ao orçamento. Entende que 10% é viável e 114 
que ainda não é o suficiente, comenta sobre a inadimplência que é o um fator muito preocupante. O Tesoureiro 115 
CLAUDINEI PARANHOS admite que estão pedindo algo acima da inflação e que a realidade  é diferente, fala sobre a 116 
renda financeira e declara que hoje não são mais realizadas as aplicações em virtude de não haver saldo suficiente. Com 117 
a relação à proposta apresentada pelo conselheiro BENEDITO RUBENS DE SOUZA, entende que existem vários itens 118 
importantes e que a melhor delas é a taxa de manutenção aberta. Comenta sobre a queda da receita da academia e 119 
explica como é feita a cobrança atualmente e que ainda está em estudo, fala sobre a energia elétrica, que estão buscando 120 
alternativas de redução, comenta também sobre as despesas com relação à telefones, através do uso dos celulares com 121 
obrigação de ligar para celulares e que as linhas fixas somente ligar para telefones fixos. Cita também as despesas com a 122 
Olimpesec que são muito altos, explica pretende propor a participação a cada dois anos. Entende que o reajuste que está 123 
sendo pedido é a necessidade do clube e se o conselho achar que é viável somar as duas propostas, isto é a proposta do 124 
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conselheiro BENEDITO RUBENS DE SOUZA e a da Diretoria Executiva, sugere deixar a decisão para a próxima 125 
reunião. O Conselheiro JOSÉ APARECIDO AGUIAR indaga sobre o quadro de funcionários, se não há possibilidade 126 
de se rever buscando baixa das despesas. Responde JOSÉ CARLOS SARTORI que as modalidades crescem como 127 
Yoga, Bocha e que são necessários os funcionários para manter o clube em ordem principalmente na limpeza e que não 128 
é fácil enxugar o quadro de funcionários. Pondera ainda que será necessário ter as respostas para as perguntas dos 129 
associados que questionarão o porquê do aumento. Aprova a criação do departamento de marketing. O Conselheiro 130 
ADEMIR JOÃO ROSSI pergunta ao Tesoureiro CLAUDINEI PARANHOS sobre o aumento e se foi levado em 131 
consideração que os associados são assalariados, onde muitas categorias não tiveram aumento superior a 6%. Entende 132 
que associado vai ter uma despesa a mais e que a taxa de manutenção está defasada, mas o associado vai questionar 133 
muito o aumento. O Tesoureiro CLAUDINEI PARANHOS, explica que a energia elétrica subiu muito, que foi 134 
preocupante, mas a maior preocupação é a necessidade do clube, espera que durante o ano com a participação de todos 135 
busquem alternativas para redução de despesas. Com licença da palavra, o Conselheiro BENEDITO RUBENS DE 136 
SOUZA explica sobre sua proposta, mostrando o valor da manutenção que seria pago por associado, exemplificando a 137 
composição familiar do conselheiro Ademir João Rossi, composto de casal e dois filhos, explicando que na sua proposta 138 
estão considerados somente os valores para agregados e que a diferença é muito pequena. O Conselheiro DAVISTON 139 
FERNANDO MORASI indaga se possível fazer um estudo na taxa de manutenção usando a proposta apresentada pelo 140 
conselheiro BENEDITO RUBENS DE SOUZA, concordando que este talvez seja um caminho alternativo. O 141 
Conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN concorda com as colocações do Heitor e com relação à proposta do conselheiro 142 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA, entende que depende de uma ampla discussão que sugere seja feita ao longo do 143 
ano, pondera que a proposta da diretoria é mais razoável. O Conselheiro BENEDITO RUBENS DE SOUZA diante das 144 
manifestações ocorridas, pede à mesa que seja retirada a sua proposta, deixando para ser votada somente a proposta 145 
apresentada pela Diretoria Executiva. O Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO apresenta uma proposta de 5% de 146 
aumento na Taxa de Manutenção, chegando à um valor de R$ 85,00. A Conselheira MARIA ELIZABETE FAVARIN 147 
DE MORAES discorda em adiar a discussão da proporcionalidade das taxas de manutenção, entende que é necessária 148 
ser feita agora e que há consenso no momento. O Tesoureiro CLAUDINEI PARANHOS representando a Diretoria 149 
solicita que seja aprovada esta proposta e na segunda reunião do conselho no próximo ano se compromete em apresentar 150 
uma nova proposta levando em consideração a proposição do Conselheiro BENEDITO RUBENS DE SOUZA e se 151 
necessário uma reunião extraordinária, entende que é necessário essas alterações nas taxas, mas que deve ser feito uma 152 
de cada vez. O Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO coloca uma proposta de R$ 85,00. O 2º Secretário NELSON 153 
VICENTINI coloca uma proposta de 6% durante os primeiros meses e pede que seja feito uma revisão nas outras taxas 154 
como sauna, modalidades esportivas, etc. O Conselheiro EDER LINIO GARCIA entende que a proposta deve ser 155 
aprovada definitivamente para o ano todo e não ser dividida em dois aumentos, não é a favor do escalonamento durante 156 
o ano. O Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO entende que não deve ser feito este estudo e que o aumento deve ser 157 
tratado de uma única vez e agora. O 2º Secretário NELSON VICENTINI retira sua proposta. Após a manifestação de 158 
alguns conselheiros o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE, coloca em votação as duas propostas apresentadas: a 159 
da Diretoria Executiva com aumento de 10% na Taxa de manutenção e a do Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO que 160 
é de R$ 85,00 corrigindo as demais com a mesma proporção. Com o quorum de 29 conselheiros no momento a proposta 161 
orçamentária da Diretoria Executiva para o exercício de 2.008, foi aprovada por maioria, com 15 (quinze) votos 162 
favoráveis e 12 (doze) votos contra, Com a palavra o Tesoureiro CLAUDINEI PARANHOS agradece a aprovação da 163 
proposta e promete trazer na segunda reunião do conselho os números para abertura da taxa de manutenção. Aprovada a 164 
proposta orçamentária para o exercício de 2008 da diretoria, a qual passa a fazer parte integrante desta ata. Os novos 165 
valores correspondentes à Taxa de Manutenção para o exercício de 2.008, passam a ser as seguintes, conforme sejam as 166 
categorias: Proprietário: Casado/Companheiro = R$ 88,00; Proprietário: Solteiro, Viúvo, Divorciado e Veterano 167 
= R$ 44,00; Filhos, Tutelado e Enteado = R$ 3,52; Filhos, Tutelado e Enteado > de 21 anos = R$ 88,00; 168 
Pais/Sogros = R$ 22,00; Noivo (a) = R$ 88,00; Dependente Econômico = R$ 44,00 e Outros = R$ 88,00. 169 
Contribuição de Expansão e Melhorias = R$ 10,00. Após a aprovação o Presidente da Mesa, OSVALDO SEROTINE 170 
devolve a presidência ao Presidente BENEDITO RUBENS DE SOUZA, que agradece ao OSVALDO SEROTINE pela 171 
condução dos trabalhos. Em seqüência à ordem do dia pede ao 2º Secretário NELSON VICENTINI para fazer a leitura 172 
da inscrição da Chapa da Comissão de Licitações. NESLON VICENTINI faz a leitura da chapa com os seguintes 173 
nomes: Membros Efetivos: PEDRO LUIZ LEARDINE, PEDRO FRANCO DE MORAES e ALDIR PEDRO DA 174 
SILVA; Membros Suplentes: GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO 175 
e ADEMIR JOÃO ROSSI. Cabe ressaltar que o Conselheiro Aldir Pedro da Silva, somente poderá assumir a sua 176 
condição membro da referida comissão caso seja eleito, pois o mesmo concorre à eleição no domingo, 16/12. Em não 177 
sendo eleito não poderá fazer parte desta Comissão e na primeira reunião do ano de 2008, este Conselho elegerá um 178 
substituto. O Presidente da Mesa coloca em votação, sendo aprovada por unanimidade. Desta forma a COMISSÃO DE 179 
LICITAÇÕES para o biênio de 2008/2009, com início em 1º de janeiro de 2.008 e término em 31 de dezembro de 2.009, 180 
será formado pelos seguintes Membros Efetivos: PEDRO LUIZ LEARDINE, PEDRO FRANCO DE MORAES e 181 
ALDIR PEDRO DA SILVA; Membros Suplentes: GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA, ANTONIO APARECIDO 182 
BATISTA DO PRADO e ADEMIR JOÃO ROSSI. Ressaltando a necessidade da reeleição do Conselheiro Aldir Pedro 183 
da Silva. Continuando com a Ordem do Dia, o Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE SOUZA, passa para o 184 
item “g” - “Leitura, apreciação e votação do Plano de Obras para o exercício de 2008”, lembra que o plano de obras para 185 
2008 já está pré-aprovado e que a receita da Taxa de Construção e Melhorias será gasta com a construção da piscina 186 
aquecida e que a Diretoria Executiva elenca mais itens se houver verbas adicionais para realização em 2008. Explica que 187 
o plenário não tem que votar o plano de obras para 2008, visto que, o mesmo já foi votado e aprovado. Indaga se existe 188 
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alguma sugestão acima do valor de R$ 10,00 para acelerar a obra da piscina aquecida. Houve algumas manifestações 189 
dos conselheiros presentes, destacamos a indagação do Conselheiro Eduardo Sérgio Malvezzi sobre a compra de um 190 
desfibrilador que consta no plano de obras. O Vice-Presidente Osvaldo Serotine manifesta-se dizendo que sobre este 191 
assunto, sugere que a Diretoria Executiva faça um levantamento sobre o uso do aparelho, das pessoas capacitadas para o 192 
manuseio e depois efetue a compra do mesmo. O Presidente da Mesa Diretora BENEDITO RUBENS DE SOUZA 193 
informa que os demais itens do plano de obras ficam condicionados a sobra de verbas para execução. A Conselheira 194 
MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES sugere maior cuidado com a manutenção da lanchonete. O 195 
Conselheiro PEDRO FRANCO DE MORAES comenta sobre o valor aprovado pelo conselho para a melhoria da rede 196 
esgoto em 2005 no valor de R$ 140.000,00, indaga sobre o projeto do escoamento do esgoto aprovado anteriormente e 197 
que não foi executado. Assumindo a palavra o Presidente da Mesa Diretora BENEDITO RUBENS DE SOUZA 198 
comenta sobre as verbas adicionais para execução de obras necessárias, como a receita da venda de títulos para filhos de 199 
associados e transferências, totalizando  um  valor de R$145.000,00, sugere a aplicação desta verba para a execução da 200 
rede de esgoto, aproveitando a construção da piscina aquecida sugerindo que esta obra (Piscina Aquecida) 201 
estruturalmente necessária e que com isso haverá uma complementação de obras com esta verba. O Conselheiro 202 
OSVALDO CAPATO pergunta se há prioridade para a votação. O Presidente da Mesa BENEDITO RUBENS DE 203 
SOUZA informa que não há prioridade e sugere que a Diretoria Executiva apresente na primeira reunião conselho em 204 
2008, um projeto para execução da rede de esgoto usando as demais verbas patrimoniais da venda de título para ser 205 
aprovada em combinação com a obra da Piscina Aquecida, sendo esta proposta acordada pelo Vice-Presidente presente 206 
Sr. JOSÉ CARLOS SARTORI. O 2º Secretário NELSON VICENTINI comenta que o Presidente da Diretoria Executiva 207 
havia lhe informado que estava realizando estudos sobre a viabilidade da execução da rede esgoto que estaria sendo 208 
ligada em dois pontos. O Presidente da Mesa, BENEDITO RUBENS DE SOUZA coloca em votação o Plano de Obras 209 
para o exercício de 2008 com a proposta de adequação de verbas para a aplicação na rede de esgoto do clube. Aprovada 210 
por unanimidade. Finalmente, passando para o último item da Ordem do Dia, “h”, sobre Assuntos Gerais. O Presidente 211 
da Mesa, BENEDITO RUBENS DE SOUZA agradece a aprovação para realização do evento beneficente para as 212 
crianças carentes da comunidade, estende o agradecimento à todos os voluntários, patrocinadores, informando que o 213 
evento foi realizado com sucesso e que particularmente sentiu-se pessoalmente realizado com a concretização do 214 
mesmo. Manifestaram-se também a respeito os Conselheiros MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES, 215 
OSVALDO SEROTINE, GILMAR JOSÉ PAVAN. O Conselheiro OSVALDO BECK parabeniza a Diretoria Executiva 216 
por mais este ano de trabalho estendendo os parabéns também as trabalhos da Mesa Diretora deste Conselho. O 217 
Conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI comenta sobre a possibilidade de aumentar o prazo na venda de títulos 218 
patrimoniais. O Tesoureiro CALUDINEI PARANHOS promete trazer na próxima reunião os números reais da venda de 219 
títulos no último ano. O Conselheiro JOSÉ APARECIDO AGUIAR faz comentários sobre a eleição para conselheiros 220 
que acontecerá no próximo domingo e que espera contar com o apoio dos companheiros de conselho para se reeleger. O 221 
Conselheiro PEDRO FRANCO DE MORAIS comenta sobre a ocorrência com o preenchimento das fichas de 222 
candidatos ao conselho feita pela Secretaria. O Presidente da Mesa informa-lhe que realmente ocorreu e que as fichas 223 
não assinadas foram inutilizadas. O Conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN parabeniza a iniciativa do grupo do Osvaldo e 224 
diz que se devem incentivar estas atitudes, parabeniza ainda a reeleição da nova Diretoria Executiva enfatizando que se 225 
a diretoria é reeleita é porque o associado aprovou a gestão anterior. Cita o comentário do Primeiro Tesoureiro 226 
Claudinei Paranhos de que nosso clube está mudando e que o comportamento dos associados está mudando também, 227 
indaga a Diretoria Executiva na pessoa do Vice Presidente José Carlos Sartori e do Primeiro Tesoureiro Claudinei 228 
Paranhos, se estão tentando de alguma forma diagnosticar a causa destas mudanças. O Vice Presidente José Carlos 229 
Sartori explica que houve mudanças nos eventos, principalmente na Festa Havaiana, trabalhando em cima da segurança. 230 
Mostra sua preocupação com a freqüência dos menores no clube. Manifesta-se o Vice Presidente da Mesa Diretora 231 
Osvaldo Serotine dizendo que não foi respondida a contento a questão do Conselheiro Gilmar, que a questão da 232 
freqüência não é nos eventos e sim no dia a dia do clube. Claudinei Paranhos coloca que a mudança é em geral, e que os 233 
associados têm outras opções, outros espaços para freqüentar, até mesmo com piscinas em casa. Tem conversado com 234 
outros associados de outros clubes onde está acontecendo a mesma coisa, que não existe mais a humildade de 235 
antigamente, muita coisa mudou, o Country Club Valinhos é muito bom e tem que mostrar suas opções de lazer e provar 236 
ao associado que a taxa de manutenção vale a pena. Gilmar José Pavan concorda com a colocação do Claudinei de que o 237 
Country Club Valinhos é um dos melhores clubes da região e que se o associado está buscando novos atrativos o clube 238 
tem que trabalhar em cima disto e trazer mais opções visando, também, diminuir a inadimplência. O Presidente da Mesa 239 
Diretora BENEDITO RUBENS DE SOUZA para finalizar o processo de saída dos conselheiros que deixarão vagos os 240 
seus cargos, informa que após a conferência das assinaturas da presente reunião e com as justificativas já em mãos, 241 
restou informar que os conselheiros OSVALDO SEROTINE e JOSÉ CARLOS SARTORI passam para a categoria de 242 
BENEMÉRITOS, deixando desta maneira duas vagas em aberto. Sendo assim, os conselheiros PEDRO BRANDINI 243 
JUNIOR e PEDRO POZZUTO não serão eliminados, continuando a pertencer ao quadro de conselheiros eleitos por 244 
mais dois anos. Finalizando a reunião, o Presidente da Mesa Diretora BENEDITO RUBENS DE SOUZA, deseja à 245 
todos os presentes com extensão aos familiares, um Feliz Natal e um Feliz e Próspero ano Novo de 2008. Agradece a 246 
atenção dispensada à Mesa Diretora, ao Osvaldo, ao Nelson e ao Heitor pela companhia e compreensão, durante este 247 
ano que se encerra. Em não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Mesa Diretora, 248 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA, agradeceu a todos, e deu por encerrada a reunião, às 22h58min. Eu, NELSON 249 
VICENTINI, redigi a presente ata, assinada por mim e vistada pelo Presidente, a qual submeto à apreciação de todos. 250 
Aos 14 de dezembro de 2.007. Ass. _____________________________ – NELSON VICENTINI, Segundo Secretário e 251 
Ass.: ___________________________  – BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Presidente do Conselho Deliberativo. 252 
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