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ATA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB  

 
Aos trinta dias do mês de maio de 2.008 (30/05/2008), às 20 horas, no Auditório do Ginásio 1 
Social e Esportivo, realizou-se a 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 2 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda 3 
convocação, com a presença de quarenta e nove (quarenta e nove) conselheiros, conforme 4 
assinaturas no Livro n.º 04 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas vinte e seis (26) verso e 5 
anverso e vinte e sete (27) anverso. Registrou-se também a presença nesta reunião de 6 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS - Presidente da Diretoria Executiva; Dr. Celso Aparecido Carboni 7 
e Dr. Gustavo Menezes advogados assessores do clube; Marcos Reinaldo Bacan – Contador; 8 
Heitor Bertoli - Segundo Tesoureiro; Sérgio Juliato – Assessor da Diretoria; Claudinei 9 
Paranhos– Primeiro Tesoureiro; Adilson Jair Brunelli – Diretor de Comunicação e Marketing e 10 
Nivaldo João Michelini – Diretor Geral de Esportes de Modalidades Especificas. O Edital foi 11 
publicado no “Jornal de Valinhos” do dia 16 de maio de 2.008, à página 10 e afixado em todos 12 
os quadros de avisos do Clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação 13 
da Ata da reunião anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, apreciação e votação do 14 
parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2008, encerrado em 31 15 
de março p.p.; d) Leitura, apreciação e votação de Proposta da Diretoria Executiva para 16 
Cessão e Locação de dependências; e) Leitura, Apreciação e Votação de Propostas da Diretoria 17 
Executiva, tendo em vista o pagamento de pendência junto ao INSS, em virtude do Processo 18 
de compensação de Tributos; f) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa Diretora Osvaldo 19 
Serotine dá inicio a reunião agradecendo a presença de todos os conselheiros e dos 20 
convidados. Explica o porque da mudança da data da reunião que estava prevista para 09/05, 21 
que não podendo ser realizada tendo em vista o Conselho Fiscal não ter emitido parecer 22 
referente ao Balancete, devido ao acumulo de serviços nos escritórios de contabilidade. 23 
Comenta sobre a Resolução referente às cessões e locações de dependências, que seria 24 
apresentada nesta reunião, mas explica que em virtude do assunto referente ao Processo de 25 
tributos ser mais importantes foi deixado para próxima reunião. Informa que foram convidados 26 
os Diretores Executivos, para que tomassem ciência do assunto do item “e” da ordem do dia, 27 
pois há muitos diretores que não tem conhecimento do fato. Informa também sobre as 28 
pendências que ficaram do Relatório de Atividades do exercício de 2007, referente à 29 
Inadimplência e atividades do Espaço Mulher, que estão sendo informadas aos conselheiros 30 
através de novo relatório a disposição dos presentes. Em seguida convidou o Presidente da 31 
Diretoria Executiva Moysés Antonio Moysés para compor a mesa dos trabalhos, o qual justifica 32 
a ausência do Vice Presidente José Carlos Sartori, por ser seu aniversário e de seu filho. Ainda 33 
o Presidente da mesa, cumprindo o ITEM A da ordem do dia - Leitura, Apreciação e Votação 34 
da Ata da reunião anterior, passa a palavra ao Primeiro Secretário Nelson Vicentini, para a 35 
leitura Ata da Reunião anterior, da qual o Conselheiro OSVALDO BECK solicitou dispensa da 36 
leitura, pois todos receberam cópia. Colocada em votação sua proposta, foi aprovada por 37 
unanimidade. Ato contínuo, o Presidente da Mesa colocou em apreciação o Teor da Ata. 38 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA cita a linha 141 da página 03, sobre os questionamentos do 39 
Conselheiro Pedro Luiz Pozzuto e indaga se foi feito o levantamento conforme solicitado. 40 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS responde que o Conselheiro foi informado pessoalmente pelo 41 
secretário Roberto Eustaquio aceitando as explicações. Benedito Rubens de Souza requer 42 
informações que deveriam ser trazidas para esta reunião. Neste momento o Presidente Moysés 43 
apresenta o relatório que foi enviado ao Conselheiro Pedro Luiz Pozzuto. Nada mais sendo 44 
objetado, o teor da ata da reunião anterior foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi 45 
cumprido o ITEM B da ordem do dia, com a “Leitura do Expediente”, o Primeiro Secretário 46 
da Mesa Nelson Vicentini leu a justificativa de ausência dos seguintes Conselheiros: RUBENS 47 
ROBERTO CINTRA, MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES e THIAGO RAPHAEL DOS SANTOS. 48 
Faz a leitura do Ofício n.º 078/2008 solicitando autorização para participarem da reunião os 49 
advogados Dr. Celso Carboni e Dr. Gustavo Menezes. Ofício n.º 071/2008 referente a 50 
informações da inclusão de dependente categoria “noivos” e “outros” no trimestre. Ofício n.º 51 
074/2008 encaminhando o relatório dos Demonstrativos de Investimentos e Resultados de 52 
Promoções Sociais do trimestre. Informa da apresentação através de uma pasta aos presentes, 53 
do Projeto da UNIP para realização de evento no clube e fotos do jantar do COF realizado no 54 
dia 05/04 p.p. que serão tratados no item “d” da ordem do dia. Apresenta através de relatórios 55 
os detalhamentos analíticos das contas para auxiliar na apreciação do balancete. Em seguida o 56 
secretário faz a leitura do ITEM C “Leitura, Apreciação e Votação do parecer do Balancete 57 
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Financeiro e Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2008, encerrado em 31 de março p.p.”. 58 
Neste momento o Presidente da Mesa Diretora Osvaldo Serotine passa a palavra ao 59 
Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, este de posse da palavra, 60 
informa que o trimestre foi fechado e que a manutenção não cobriu as despesas, mas que está 61 
trabalhando para que isso ocorra, informa também que as contas estão com déficit e que 62 
espera fechar o ano positivamente com o auxilio da Festa Havaiana e outros eventos. Comenta 63 
que o balancete retrata o dia a dia do clube e que não tem nada de excepcional. Informa 64 
também que a inadimplência continua necessitando ainda de atenção. Pede a presença do 65 
Contador Marcos Bacan para auxiliar nos esclarecimentos. O Presidente da Mesa Osvaldo 66 
Serotine convida o contador Marcos Reinaldo Bacan para fazer parte da mesa e coloca em 67 
apreciação o parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do trimestre. O Conselheiro 68 
Benedito Rubens de Souza questiona porque não foi enviado aos conselheiros o comparativo 69 
do orçamento como de praxe. Moysés responde que não tem conhecimento, pois o secretário 70 
está de férias e não pode responder por ele. Após os debates e questionamentos, onde 71 
manifestaram-se os conselheiros BENEDITO RUBENS DE SOUZA, NELSON VICENTINI e 72 
DAVISTON FERNANDO MORASI, o Presidente da Mesa Diretora Osvaldo Serotine coloca em 73 
votação o parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2008 , sendo 74 
aprovado por unanimidade. Passa-se então para o ITEM D - Leitura, apreciação e votação 75 
de Proposta da Diretoria Executiva para Cessão e Locação de dependências. O Presidente da 76 
Mesa Diretora Osvaldo Serotine, explica que não deveria estar em pauta este assunto como 77 
foi combinado na reunião anterior onde ficou de baixar uma portaria referente às locações, 78 
mas que devido ao surgimento do fato constante no item “e” da ordem, foi deixada a 79 
apresentação da portaria para próxima oportunidade e que será necessário a votação de 80 
algumas cessões. Explica também que a Diretoria Executiva solicitou as locações sem 81 
apresentação de propostas e que a Mesa Diretora trouxe algumas para serem votadas, mas 82 
deixa o plenário a vontade para apresentar novas propostas. Passa em seguida a palavra ao 83 
presidente da Diretoria Executiva para suas explanações. Moysés Antonio Moysés explica 84 
que existem algumas solicitações diferentes das de costume, como a da UNIP em parceria com 85 
uma creche, entende que para evitar um desgaste na apresentação das propostas solicita aos 86 
conselheiros que orientem a diretoria como agir nestas situações e que encaminhou as 87 
propostas da mesma forma para todas as solicitações. O Primeiro Secretario Nelson Vicentini 88 
faz a leitura do ofício 073/2008 encaminhado pela Diretoria Executiva referente à solicitação de 89 
locação do restaurante para o associado Anoldo Belarmino da Silva, no próximo dia 29 de 90 
novembro para casamento de pessoa não associada. O Presidente da Mesa Osvaldo Serotine 91 
coloca que o associado Anoldo que é cessionário da lanchonete, pretende dar de presente de 92 
casamento para sobrinha, explica que foram votados três casos semelhantes na reunião 93 
anterior, propõe o mesmo valor, ou seja, R$ 450,00 além de R$ 120,00 para os seguranças, 94 
totalizando R$570,00. Deixa em aberto para novas propostas. O Conselheiro Juvenal Fonseca 95 
Lago questiona sobre a segurança. O Presidente da Mesa Osvaldo Serotine explica que 96 
juridicamente a responsabilidade dos seguranças é do clube. Confirmada pelo Dr. Celso 97 
Carboni, presente. Colocada em votação sendo aprovada por unanimidade a locação no valor 98 
de R$ 570,00. Ato contínuo, o secretário Nelson Vicentini faz a leitura do ofício 075/2008, 99 
referente à solicitação de locação do Ginásio Social e Esportivo para o COF – Centro de 100 
Orientação Familiar para realização de jantar beneficente nos dias 12/09 e 21/11. Passa ao 101 
Presidente da Mesa. O Presidente da Mesa Diretora Osvaldo Serotine explica que esta 102 
solicitação veio através do associado Coelho, e que foi aprovado pelo plenário a locação para 103 
esta entidade no dia 05/04 p.p. no valor de R$ 750,00, informa que fez questão de registrar o 104 
evento através de fotos que estão sendo apresentadas aos conselheiros, para verem o 105 
tamanho do evento que foi para 700 pessoas. Entende que o clube precisa de receita, mas sem 106 
explorar ninguém e que não acha justo cobrar um valor que não cubra as despesas neste tipo 107 
de evento. Comenta que o evento deve ter dado lucro para a entidade, visto que solicitaram 108 
novamente mais duas datas. A Mesa propõe os seguintes valores: R$ 4.000,00 para 109 
confirmação de duas datas e R$ 3.000,00 para uma data, além da contratação de seguranças 110 
no valor de R$ 60,00 cada um. Deixa em aberto para apresentação de novas propostas. 111 
Manifesta-se o Conselheiro Gil Stélvio de Paulo Garcia sugerindo o valor de R$3.000,00 para 112 
uma data e R$ 5.000,00 para duas datas. Já o Conselheiro Osvaldo Beck sugere o mesmo 113 
valor de R$ 750,00 cobrado na primeira locação, visto que o solicitante é associado e o jantar é 114 
beneficente. O Conselheiro Ademir João Rossi levanta a questão de filantropia, que deve ser 115 
aplicada somente em nossa cidade, mas também que se deve levar em consideração as 116 
despesas nestes eventos. Propõe o valor de R$ 5.000,00 para cada data. Manifestaram-se a 117 
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respeito da matéria em discussão os conselheiros Valdir Garcia, Rogério Bueno da Silva e 118 
Juvenal Fonseca Lago. Após as manifestações o Presidente da Mesa Diretora Osvaldo 119 
Serotine coloca em votação as propostas na seqüência em que foram apresentadas:1) 120 
Proposta da Mesa Diretora = R$ 3.000,00 para uma data e R$ 4.000,00 para duas datas: 121 
Obteve 03 votos. 2) Proposta do Conselheiro Gil Stélvio de Paulo Garcia = R$3.000,00 para 122 
uma data e R$ 5.000,00 para duas datas: Obteve 22 votos. 3) Proposta do Conselheiro 123 
Osvaldo Beck = R$ 750,00: Obteve 03 votos. 4) Proposta do Conselheiro Ademir João Rossi = 124 
R$ 5.000,00 para cada data: Obteve 02 votos. 5) Proposta do Conselheiro Juvenal Fonseca 125 
Lago = R$ 3.000,00 cada data: Obteve 14 votos. Portanto, declarada vencedora a proposta do 126 
Conselheiro Gil Stélvio de Paula. Passa-se a deliberar sobre o valor da contratação de 127 
seguranças para o evento. O Presidente da Mesa Diretora informa que o valor de cada 128 
segurança é de R$ 60,00, Moysés informa que a média para evento com 700 pessoas é de 129 
cinco seguranças. Neste momento o Conselheiro Joaquim Diquison Albano propõe a 130 
contratação de 10 seguranças. Já o Conselheiro Natale Corvini entende que quatro 131 
seguranças são o suficiente. Em votação as propostas: Mesa Diretora = cinco seguranças: 132 
Obteve 14 votos; Joaquim Diquison Albano = 10 seguranças: Obteve 20 votos; Natale Corvini 133 
= quatro seguranças: Obteve quatro votos. Portanto, vencedora a proposta do Conselheiro 134 
Joaquim Diquison Albano. O Presidente da Mesa Diretora solicita que a Diretoria a Executiva 135 
informe o interessado da decisão do plenário para que seja feito o contrato. O Secretário 136 
Nelson Vicentini comunica o ofício 077/2008, referente a solicitação da UNIP para um dia de 137 
recreação com crianças da Creche Cantinho da Luz de Campinas, no próximo dia 22 de junho 138 
(domingo), utilizando as dependências do Restaurante, envolvendo aproximadamente 100 139 
pessoas. O Presidente da Mesa Diretora faz suas considerações e coloca em votação a 140 
solicitação para cessão gratuita, restando aprovada por unanimidade. Ainda o Presidente da 141 
Mesa Diretora Osvaldo Serotine comunica sobre o ofício 080/2008, onde a Escola Carrossel 142 
solicitou a locação do ginásio para realização de Festa Junina, porém devido a demora para 143 
resposta tendo em vista o adiamento desta reunião, cancelou o pedido e agradece. Informa 144 
que as normas de locação serão regulamentadas e que não será necessário fazer mais 145 
votações nas próximas reuniões. Nelson Vicentini continuando com as cessões, faz a leitura 146 
do ofício 085/2008, encaminhado pela Diretoria Executiva, referente à solicitação de alteração 147 
de data do evento do Instituo Esperança que já foi aprovado na reunião anterior, do dia 08 de 148 
novembro para 29 de novembro. Passando para o ITEM E - Leitura, Apreciação e Votação de 149 
Propostas da Diretoria Executiva, tendo em vista o pagamento de pendência junto ao INSS, em 150 
virtude do Processo de compensação de Tributos. O Presidente da Mesa Osvaldo Serotine 151 
passa a apalavra ao Secretário Nelson Vicentini que dispensa a leitura do ofício 079/2008, 152 
pois todos receberam cópia do mesmo. Neste momento o Presidente da Mesa Diretora convida 153 
para fazer parte da Mesa dos trabalhos os convidados da Diretoria Executiva Dr. Celso Carboni 154 
e Dr. Gustavo Menezes, assessores jurídicos do clube, para esclarecimentos do processo de 155 
recuperação de tributos efetuada pela diretoria anterior com empresa contratada Delta 156 
Assessoria Empresarial. Retornando a palavra ao Nelson Vicentini agora na qualidade de Vice-157 
Presidente na gestão anterior juntamente com o Presidente Heriberto Pozzuto, este faz um 158 
RESUMO do ocorrido com esta ação, informa que a APESEC – Associação dos Clubes de 159 
Campinas e Região, apresentou aos clubes associados a empresa Delta Assessoria Empresarial 160 
(tributaristas) que propõe uma ação de recuperação de tributos federais, pelos clubes estarem 161 
recolhendo tributos indevidamente, tais como Senai, Sesi, Incra, Sat, Inss patronal dos 162 
professores e outros, foi aceita a ação que gera um crédito de R$ 240.000,00 por compensação 163 
de recolhimentos do INSS futuras, informa que esta verba foi contabilizada na conta de 164 
investimentos conforme demonstrativos, utilizada principalmente na conclusão da obra do 165 
complexo do almoxarifado/refeitório e anexos com área construída de 874,00 m² com custo 166 
final de R$ 565.000,00, além da reserva com aquisição do terreno, informa ainda que foi dado 167 
ciência aos Diretores dessa ação em 04/12/2003 como consta na Ata da 24ª Reunião da 168 
Diretoria Executiva. Após a explanação do Nelson Vicente o Presidente da Mesa Diretora 169 
Osvaldo Serotine passa a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva Moysés Antonio 170 
Moysés, para que explique ao plenário do conhecimento da ação e porque do 171 
encaminhamento ao Conselho. De Posse da palavra o Presidente Moysés Antonio Moysés 172 
coloca que em momento algum quis julgar as atitudes dos administradores do clube, mas que 173 
a responsabilidade é de quem assinou o contrato, que foi o presidente e o vice-presidente em 174 
exercício. Comenta que quando assumiu a presidência, juntamente com o Diretor de Sede 175 
Roberto dos Santos fiscal aposentado do INSS, no início da gestão resolveu seguir os mesmos 176 
passos que haviam sido deixados pela administração anterior, porém foi alertado pelo Roberto 177 
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dos Santos que não estaria agindo de forma correta. Explica que recebeu uma intimação que 178 
se restringe até 2004 e que de 2005 em diante estava regular. Comenta que soube que o 179 
Nelson Vicentini representou o presidente do clube na APESEC e que nesta reunião o Nelson foi 180 
informado de que seria possível esta compensação. Soube também por alguns Diretores em 181 
exercício, que desconheciam o assunto e que muitos presentes podem confirmar. Diz que 182 
durante a análise do processo fez vários contatos com a Delta e sem nenhum retorno positivo. 183 
Informa que recebeu uma cobrança do valor de R$ 300.000,00, tomando conhecimento do 184 
assunto procurou o Heriberto Pozzuto pedindo ajuda e que ele consultasse a situação com 185 
autorização da administração, este pediu para que o clube fizesse uma retificação da GFIP, 186 
possivelmente com erro. Esclarece que tinha uma data para cumprir e que consultou a 187 
assessoria jurídica do clube através do Dr. Celso e os contadores do escritório Núcleo Contábil. 188 
Consultou também outros clubes além do Presidente da APESEC, Sr. Eduardo que o informou 189 
que a chance de ganhar a ação era mínima. Explica que convocou a Mesa do Conselho para 190 
que pudessem juntos tomar uma decisão e concluiu-se que a solução seria fazer o 191 
parcelamento do débito. Diz que pretende com essa reunião autorização para vender o imóvel 192 
e transferir a verba de R$ 1,00 do Fundo Comemorativo para formar um caixa para fazer o 193 
pagamento. Comenta sobre a obra da piscina em andamento e que não pretende parar. 194 
Solicita ao Presidente da Mesa passar a palavra ao Dr. Celso Carboni para expor a situação do 195 
processo. Antes, Nelson Vicentini faz uma retificação dizendo que apenas representou o 196 
presidente naquela reunião e que as demais apresentações foram feitas aqui na sede do clube. 197 
Com a palavra  Dr. Celso Carboni que primeiramente ao rever o amigo Nelson, faz questão 198 
de deixar registrado aos presentes a idoneidade e integridade do Conselheiro Nelson Vicentini, 199 
em seguida faz as explicações técnicas necessárias muito bem detalhadas e ricas em 200 
informações sobre as contas da compensação dos tributos, mas com cautela no sucesso dessa 201 
ação e coloca-se a disposição para responder as duvidas. Em seguida com a palavra o 202 
Conselheiro e ex-presidente Heriberto Pozzuto, que agradece primeiramente as colocações 203 
do Nelson Vicentini em sua defesa e esclarece que não se faz necessário a defesa e sim de 204 
esclarecimentos, agradece as informações técnicas do Dr. Celso Carboni. Questiona sobre as 205 
cobranças de compensações feitas em 2005, respondida pelo Presidente Moysés Antonio 206 
Moysés e pelo contador Marcos Bacan, que foi feito pagamento em abril de 2005. Continuando 207 
Heriberto Pozzuto pergunta se já foi assinado o pedido de parcelamento, Moysés responde que 208 
sim e que foi negociado os juros. Heriberto comenta que consultou a intimação e que 209 
aparecem zerada as divergências em 27 de maio. Moysés responde que foi feita a retificação 210 
da GFIP, mas que tem uma divergência no valor de R$ 56.000,00. Heriberto relata ainda que 211 
são cinco processos em andamento e que ainda não estão perdidos, que o clube não tem fins 212 
lucrativos e existem impostos que não são necessários ser pagos. Comenta que recebeu um 213 
comunicado do Roberto Eustaquio que não estavam conseguindo falar com a Delta, diz que em 214 
seguida entrou em contato com a Drª Aurélia advogada responsável pelos processos, a qual 215 
enviou um relatório completo da situação dos mesmos, ficando tranqüilo com as informações, 216 
e que não é certo que o clube já perdeu a ação. Entrega à Mesa Diretora do Conselho o 217 
relatório da Delta Assessoria e sugere convidar a advogada Drª Aurélia, que se dispõe a vir em 218 
uma reunião do conselho para dar as explicações das reais possibilidades de ganhar a causa.. 219 
Não concorda em utilizar a verba do Fundo Comemorativo 50 anos, discorda ainda em se 220 
desfazer do patrimônio, uma garantia que o clube tem, por causa de R$ 2,42 que seriam 221 
acrescidos na taxa de construção e melhorias, coloca que todas as obras do clube foram feitas 222 
com essa taxa sem reajuste desde 1994. Enfatiza que a verba compensada está contabilizada 223 
como verba patrimonial e que não foi gasta com despesas do dia a dia do clube. Explica que 224 
todo processo foi feito de maneira transparente e que talvez todos não conheçam os termos 225 
técnicos do assunto e que a Delta Assessoria ainda é a responsável por este processo. 226 
Manifesta-se o Conselheiro Benedito Rubens de Souza dizendo que no final do mês de abril 227 
a mesa foi convocada pelo Presidente Moysés para falar sobre este assunto. Comenta que 228 
deixou claro ao Presidente Moysés que a partir deste momento o problema seria da Mesa do 229 
Conselho e do Conselho e que o Presidente Moysés comentou que poderia deixar o processo 230 
seguir sem nenhuma providência, citou então alguns artigos do estatuto mostrando que o 231 
conselho não poderia deixar isto acontecer. Diante da exposição do Presidente a mesa sugeriu 232 
que fosse feito o parcelamento da divida. Foram ainda discutidas algumas alternativas de se 233 
levantar verba para o pagamento, foi citada a venda do terreno que está sem utilização 234 
nenhuma, foi comentada também a utilização da verba de arrecadação do fundo comemorativo 235 
50 anos da qual se mostrou totalmente contra, entende que esta verba já sendo trabalhada 236 
para eventos no ano de comemoração dos 50 anos do clube e que não deve ser desviada. 237 
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Comenta ainda que existem outras alternativas para se arrecadar verba para o pagamento, 238 
uma delas é deixar de pagar a mensalidade da APESEC, outra, é o saldo do fundo de reserva 239 
da Unimed que em dezembro de 2007 era de R$ 69.000,00 e que não foi autorizada sua 240 
transferência pelo conselho, comenta que neste final de trimestre existe uma verba de R$ 241 
60.000,00 de taxas de transferências e de vendas de títulos que ainda não tem destinação 242 
efetiva, entende que estas verbas sem destinação podem ser utilizadas para o pagamento das 243 
parcelas e que não vê necessidade de se aumentar a taxa de Construção e Melhorias e nem 244 
interromper a obra da piscina. Manifesta-se o Conselheiro Gilmar José Pavan, dizendo que 245 
foram feitas duas afirmações aparentemente conflitantes, a assinatura do parcelamento da 246 
ação e que as ações estão em andamento. Indaga se existe ressalva neste contrato de 247 
parcelamento no sentido de não se dar por encerrada as ações havendo este acordo entre as 248 
partes. Moysés Antonio Moysés comenta sobre o contrato que foi assinado com a Delta 249 
Assessoria onde existem vários erros, inclusive com o nome de quem assinou como 250 
responsável escrito de forma errada inclusive sem testemunhas, mostrando desta forma que 251 
esta empresa não merece crédito algum. Cita que o terreno adquirido na outra gestão, se for 252 
vendido hoje não vai render mais que R$100.000,00 e que continua sendo desvalorizado. 253 
Explica que fez o parcelamento sob orientações e que não decidiu isto sozinho e que não quer 254 
que o clube fique devendo na praça, entende que deveria-se primeiro pensar em pagar a divida 255 
ao invés de se fazer festa de 50 anos. Propõe que a discussão seja interrompida e que a Mesa 256 
Diretora faça analise e avalie a ação, e que seja ouvida a posição da Delta Assessoria e que o 257 
conselho valide a colocação de que está garantido o ganho da ação perante o Supremo. 258 
Manifestam se a respeito os Conselheiros: Gilmar José Pavan, Antonio Ricardo Surita dos 259 
Santos, Rogério Bueno da Silva Roberto dos Santos, Pedro Luiz Pozzuto e Claudinei 260 
Paranhos. O Conselheiro Roberto dos Santos comenta que tomou conhecimento da ação em 261 
seu trabalho como Diretor de Sede, onde constatou esta compensação que não tem decisão 262 
judicial com respaldando, discorda do Heriberto falando tecnicamente, deixa registrado que 263 
detectou esta situação e não levou a divulgação à frente e pediu que ficasse entre duas 264 
pessoas, mas que tomou-se uma grande proporção e que não participou da discussão para 265 
tomada de decisões, por que criou-se situações com pessoas de bom contato, comentou que o 266 
caminho utilizado na época foi mal escolhido, inclusive honorários de resultados. Deixa claro 267 
que o que foi discutido foi a ação técnica e não juízo de valores das pessoas que tomaram a 268 
decisão. Concluiu que o procedimento adotado foi incorreto e que agora a decisão do 269 
Presidente Moysés foi a mais correta para a coletividade, entende que a situação tomou outros 270 
rumos não necessários que agora é necessário resolver e postergar não é benéfico. Agora o 271 
Presidente necessita de respaldo dos conselheiros para a decisão que tomou. Manifestou-se o 272 
Conselheiro Pedro Luiz Pozzuto concordando com as colocações do Conselheiro Benedito 273 
Rubens de Souza. Após as manifestações, o Presidente da Mesa Osvaldo Serotine explica que 274 
com a retirada da proposta do Presidente Moysés irá convocar a advogada e a assessoria 275 
jurídica do clube para uma nova reunião. Dando seqüência à reunião passa para o ultimo item 276 
da ordem do dia “F” – Assuntos gerais, apresenta a proposta do Conselheiro Valdir Garcia para 277 
realização das bodas de ouro do clube, com a sugestão da criação de um hino, o Conselheiro 278 
Benedito Rubens de Souza explica que o nosso estatuto não prevê hino, somente a bandeira e 279 
o símbolo. Em não havendo mais nada a ser tratado encerrou-se a presente reunião às 280 
23h15min. Eu, NELSON VICENTINI - 1º Secretário redigi a presente ata, assinada por mim e 281 
vistada pelo Presidente, a qual submete a apreciação de todos. Aos 30 de maio de 2008. Ass.  282 
____________________- NELSON VICENTINI - 1º Secretário. Ass.: ___________________ - 283 
OSVALDO SEROTINE – Presidente do Conselho Deliberativo. 284 
 
 


