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ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto de dois mil e oito (2008), às 19h30min, no Auditório do 1 
Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 2 
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda 3 
convocação, com a presença de trinta e oito (38) conselheiros, conforme assinaturas no Livro 4 
"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas vinte e oito (28) verso e vinte e nove (29) anverso. Registrou-se 5 
também a presença dos Convidados Srs.: MARCOS REINALDO BACAN – Contador; JOSÉ CARLOS 6 
SARTORI – Vice Presidente da Diretoria Executiva. O Edital de convocação foi publicado no “Jornal de 7 
Valinhos”, edição do dia 08 de agosto de 2.008, à página 06, e afixado em todos os quadros de avisos 8 
do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, apreciação e votação da Ata da Reunião Anterior; b) 9 
Leitura de Expediente; c) Leitura, apreciação e votação do parecer do Balanço Financeiro e Patrimonial 10 
do Segundo Trimestre de 2008, encerrado em 30 de junho p.p.; d) Leitura, apreciação e votação dos 11 
Processos Disciplinares n.ºs 03/2008 e 05/2008;  e) Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi formada pelos 12 
Conselheiros OSVALDO SEROTINE e DAVISTON FERNANDO MORASI, respectivamente Presidente e 13 
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e por NELSON VICENTINI – Primeiro Secretário. Iniciando a 14 
reunião o Presidente da Mesa cumprimentou a todos solicita aos conselheiros para ficarem em pé, 15 
respeitando um minuto de silêncio pelos falecimentos do Sr. LUIZ MARQUES pai da colega Adalgisa e 16 
de THIAGO TONIATTI CENO associado e filho do ex-conselheiro João Carlos Ceno. Em seguida 17 
convida para completar a mesa dos trabalhos, o Vice-Presidente da Diretoria, JOSÉ CARLOS 18 
SARTORI, justificando a ausência do Presidente Moysés Antonio Moysés impossibilitado de 19 
comparecer, mas representado pelo seu vice. Em atenção ao primeiro item da ordem do dia, o qual dizia 20 
respeito à leitura, apreciação e votação da ata da reunião anterior, dispensada a leitura a pedido do 21 
Conselheiro GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA, o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente da 22 
Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE, coloca em apreciação o teor da ata. Em não havendo 23 
manifestações, o teor da ata é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seqüência o 24 
Presidente da Mesa Diretora passa para o item “b”, o qual dizia respeito à leitura do expediente e pede 25 
ao Primeiro Secretário para fazer às leituras. Com a palavra, NELSON VICENTINI faz a leitura do ofício 26 
n.º 117/2008 encaminhado pela Diretoria Executiva referente à inclusão de noivos e outros do trimestre. 27 
Cita os conselheiros que apresentaram justificativa da ausência: PEDRO LUIZ LEARDINE que está 28 
representado o clube em outra agremiação, o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE informa que 29 
como foi feito em anos anteriores os conselheiros que se ausentarem das reuniões durante a Olimpesec 30 
para representar o clube será considerado como “presença”. Continuando NELSON VICENTINI informa 31 
a ausência de: CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, NATALE CORVINI, OSVALDO BECK e ADRIANO 32 
BUENO DOS SANTOS, justificaram ausência posteriormente por correspondência os Conselheiros: 33 
MARIA ELISABETE FAVARIN DE MORAES, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, EDSON LAZARO 34 
PALERMO e ADEMIR ANTONIO FERRARI. Ato contínuo faz a leitura do ofício 124/2008 encaminhado 35 
pela Diretoria Executiva informando as locações das dependências, como foi deliberado em reunião 36 
anterior não serão mais discutidas as locações em plenário, somente informadas aos conselheiros. Em 37 
seguida, o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE, passa para o item “c” , ou seja, terceiro item da 38 
Ordem do Dia, “Leitura, apreciação e votação do parecer do Balanço Financeiro e Patrimonial do 39 
Segundo Trimestre de 2008, encerrado em 30 de junho p.p.“ Neste momento o Presidente da Mesa 40 
convida o contador do clube, Marcos Reinaldo Bacan para fazer parte da mesa dos trabalhos e pede 41 
para que faça um relato do fechamento do trimestre. MARCOS BACAN cumprimenta a todos explica 42 
que são as contas do segundo trimestre, com demonstrativo dos seis meses, comenta que o saldo da 43 
manutenção está com déficit de R$ 6.991,45 nos seis meses, que em investimentos arrecadou-se R$ 44 
213.186,20 e foi investido R$169.842,35 e que temos um saldo a investir no valor de R$ 43.343,85. 45 
Entende que o déficit não é um valor exagerado dentro do normal no clube. Explica que fez uma divisão 46 
no balanço patrimonial a pedido do Nelson, na página 08 da obra em andamento. Coloca-se a 47 
disposição para esclarecer as dúvidas. Houve algumas manifestações sobre a matéria em discussão, 48 
dentre elas a do NELSON VICENTINI sobre o aumento de 50% com telefone e a redução energia 49 
elétrica. Explicada pelo Vice-Presidente José Carlos Sartori; PEDRO LUIZ POZZUTO sobre despesas 50 
com honorários advocatícios; ROGÉRIO BUENO DA SILVA indaga sobre a linha 124 – roubos e 51 
extravios. Manifesta-se o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE explicando que recebeu o ofício 52 
115/2008 do Presidente Moysés relatando o fato ocorrido, do qual faz a leitura. MARCOS BACAN 53 
explica a formação de um fundo fixo para caixa, facilitando o trabalho da tesouraria, quando foi trocado o 54 
cheque para repor as despesas pequenas. Houve questionamentos sobre o balancete dos Conselheiros 55 
WALDEMIR FERREIRA DIAS, JUVENAL FONSECA LAGO, ANTONIO RICARDO SURITA DOS 56 
SANTOS, WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, 57 
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todas prontamente respondida pelo contador. Manifesta-se o Vice-Presidente JOSÉ CARLOS SARTORI 58 
com relação à APESEC e participação do clube na Olimpesec, como sendo um assunto polemico. 59 
Sugere colocar em pauta para os conselheiros se é viável ou não participar todos os anos, pois as 60 
despesas são muito altas. Comenta que o interesse é da cidade de Campinas. PAULO DE SOUZA 61 
LEOTÉRIO comenta que se for levar em consideração o custo benefício, entende que o clube já teve 62 
prejuízo nesta associação, visto pelos conselheiros na última reunião onde o clube foi mal orientado com 63 
relação aos tributos. OSVALDO SEROTINE entende que a participação do clube na Olimpesec não é 64 
competência do conselho deliberativo e sim da diretoria executiva. Explica que existem alternativas e 65 
que o clube quando participa das reuniões na APESEC pode fazer sugestões como intercalar 66 
participações a cada dois anos, dando tempo para viabilizar patrocinadores, que o clube está com 67 
dificuldades de conseguir patrocínio interno. Sugere realização de olimpíadas internas. Continua em 68 
apreciação o Balancete Financeiro. Ainda com relação ao balancete manifesta-se o Conselheiro 69 
JUVENAL FONSECA LAGO indagando sobre os funcionários citando despesas com pessoal nas linhas 70 
151, 152, 153 e 154, despesas relativamente elevadas. Respondendo o Secretário Executivo 71 
ROBERTO EUSTAQUIO explica que o número de funcionários em 2005 era de 55 funcionários, alem 72 
mais de 30 autônomos, que foram efetivados por necessidade pelo Diretor de Sede Roberto dos Santos, 73 
porque corríamos certos riscos por causa dos contratos, hoje o número de funcionários é 77 e que está 74 
trabalhando com uma redução, buscando economia, explica que tem ser pagos as horas dos 75 
funcionários que trabalham em eventos, que é uma despesa que não tem como reduzir. PEDRO LUIZ 76 
POZZUTO indaga sobre a venda de títulos, ROBERTO EUSTAQUIO responde que a última promoção 77 
de venda de títulos foi em 2006 com a colocação de 120 títulos e até agora foram vendidos 90, número 78 
pequeno para vender em 02 anos. ROGÉRIO BUENO DA SILVA comenta que pode ter algo errado, 79 
pois se vendia 100 títulos por ano, agora em dois anos vendeu-se apenas 90, mostra-se preocupado 80 
com a questão de não estar trazendo associados para o clube, alerta a diretoria, sugere mudar 81 
estratégia para venda. Mostrou-se preocupado com relação ao nível de associados que entram no 82 
Clube, o conselheiro NEIVALDO TORDIN. Continuando a apreciação do balancete, o Vice-Presidente 83 
da Mesa DAVISTON FERNANDO MORASI comenta que em reunião do ano anterior questionou sobre 84 
as horas extras sugerindo ao Diretor de Sede na época Roberto dos Santos, que convertesse os valores 85 
das horas extras e outras despesas em contratação de funcionários, entende que os valores são 86 
elevados e pode ser vantajoso para clube, sugere fazer um estudo que foi pedido anteriormente e não 87 
veio retorno. Responde ROBERTO DOS SANTOS que esses valores é uma realidade, pois o clube não 88 
fecha nos feriados e tem que se pagar horas extras de feriados, e horas de eventos, alem de pagar 89 
adicional noturno. Explica que foi feito estudo na época e não é viável, pois funcionário gera encargos e  90 
custos fixos. Após amplo debate sobre a matéria o Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE 91 
coloca em votação o parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial, sendo aprovado por unanimidade. 92 
Ato contínuo o Presidente passa para o item “d” - Leitura, apreciação e votação dos Processos 93 
Disciplinares n.ºs 03/2008 e 05/2008 solicitando ao relator JUVENAL FONSECA LAGO fazer um breve 94 
relato sobre os processos. De posse da palavra o relator faz a leitura das atas elaboradas pela 95 
Comissão Especial de Disciplina. Após a leitura o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE em nome 96 
da mesa do conselho agradece e enaltece o trabalho elaborado por esta Comissão, onde os membros 97 
se empenharam para trazer as informações necessárias para os conselheiros poderem fazer a votação 98 
tranquilamente. Neste momento o conselheiro GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA sugere a votação 99 
secreta, justificando que algumas pessoas ficam inibidas em declarar seu voto. Diante da sugestão o 100 
Presidente da Mesa coloca em votação, manifesta-se o conselheiro CLAUMILDO PARANHOS 101 
discordando da proposta do conselheiro GIL. O conselheiro ANTONIO RICARDO SURITA DOS 102 
SANTOS parabeniza o trabalho da comissão e indaga a ausência dos inquiridos. Respondida pelo 103 
Presidente da Mesa. Colocada em votação a proposta do Conselheiro GIL STÉLVIO DE PAULO DA 104 
SILVA em se fazer a votação secreta. Obtendo-se o seguinte resultado 20 votos para votação aberta e 105 
17 votos para votação secreta. Portanto, anuncia o Presidente da Mesa que a votação será aberta e 106 
deixa a palavra para comentários. Manifestam-se os Conselheiros ADRIANO CARDOSO TONON e 107 
PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO. O Conselheiro CLAUMILDO PARANHOS sugere abrir proposta de 108 
punição. O Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE explica que não vai abrir proposta de punição, 109 
entende que a Comissão teve um trabalho e se dedicou, e os conselheiros não têm parâmetro para 110 
colocar pena. Quem não concordar com a punição sugerida ela Comissão Especial de Disciplina, votará 111 
contra. Manifesta-se o relator e conselheiro JUVENAL FONSECA LAGO colocando que a dificuldade da 112 
venda de títulos pode esta relacionada com os atos indisciplinais que ocorrem no futebol, pois estes são 113 
comentados fora do clube. Em seguida foi colocada em votação a sugestão de punição da Comissão de 114 
Disciplina: Processo n.º 03/2008 envolvendo o Conselheiro ADRIANO BUENO DOS  SANTOS, pena 115 
sugerida: suspensão de 90 dias de ingressar no clube – aprovada com apenas 06 votos contrários. 116 
Pede a palavra o conselheiro AMAURI CEZAR FERRARI para justificar seu voto, dizendo que se sente 117 
em uma situação difícil, não concorda com a absolvição, mas acha muito tempo 90 dias de suspensão. 118 
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Ato contínuo, o Presidente da Mesa coloca em votação a sugestão da punição referente ao Processo n.º 119 
05/2008 envolvendo o Conselheiro SÉRGIO LUIZ IANSEN, pena sugerida: Advertência. Aprovada por 120 
unanimidade. Finalmente, em respeito ao último item “e” da ordem do dia, o qual dizia respeito à 121 
“Assuntos Gerais”. O Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE pede para deixar registrado 122 
que os atletas Edson José Cremasco e Waldenilson Roberto de Souza pelo índice técnico alcançado na 123 
modalidade de Karatê foram classificados para um evento no Canadá. O Conselheiro WALDENILSON 124 
ROBERTO DE SOUZA pede apoio para patrocínio, comenta ainda sobre a falta de informação e apoio 125 
aos familiares de entes queridos tanto da diretoria, do conselho como também dos funcionários; registra 126 
também a colocação de cinco páginas da modalidade de judô na ultima revista, entende que antes de 127 
publicar a revista é necessário buscar informações de outras modalidades. Respondida pelo Vice-128 
Presidente José Carlos Sartori. Ainda o conselheiro WALDENILSON comenta sobre o perigo do piso 129 
que foi colocado nos vestiários. Sobre assuntos gerais manifestaram-se os conselheiros THIAGO DOS 130 
SANTOS oferecendo material para o piso do ginásio; GILMAR JOSÉ PAVAN parabenizando a 131 
Comissão Especial de Disciplina. VALDIR GARCIA sugerindo buscar ex-associados do clube através de 132 
mala direta; oferecendo títulos e cobrou ainda a sugestão da homenagem ao funcionário Irineo. 133 
Manifestaram-se a respeito de assuntos gerais: PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO, com relação à 134 
cobertura das participações do clube em eventos esportivos externos, da necessidade de se pagar as 135 
horas extras, que também é bom para o funcionário, e sobre a aquisição de uma TV de LCD para a 136 
lanchonete, assunto também já mencionado anteriormente pelo Albano, O Vice José Sartori,responde 137 
que houve estudos anterior e apontou que não é viável, Promete pesquisar novamente, Leotério solicita 138 
demonstração,ROGÉRIO BUENO DA SILVA, levantou novamente a questão da participação na 139 
OLIMPESEC, entende que a filiação a entidades é questão de decisão da Diretoria Executiva, o 140 
Conselho só deve opinar. Comenta também sobre as punições de conselheiros e que existe um  141 
trabalho das comissões que deve ser respeitado, que os associados devem saber seus Direitos e 142 
Obrigações,recebendo uma cópia do estatuto,e Cobra do Sr.Osvaldo uma posição do abaixo-assinado 143 
sobre uso do Quiosque,pois aconteceu com ele apresentou um requerimento e não foi respondido até 144 
hoje. Osvaldo comenta que em 05/2008, Claumildo protocolou um documento na Mesa sobre o 145 
Quiosque, que foi encaminhado á Diretoria, não sendo competência do Conselho naquele momento 146 
inicial, Não Receber Resposta da Diretoria é outra coisa, Presidente Moises está estudando uma 147 
solução em geral  ROGERIO volta ao assunto sobre venda de títulos precisa rever a forma de oferecer, 148 
não depreciar , não baixar custo, e sim fortalecer o Símbolo do clube. Pergunta ainda que o Presidente 149 
costuma aparecer nas fotos dos eventos do clube na Revista e a ultima não constou , se é por causa da 150 
participação na eleição, O Vice JOSÉ disse sim, para não prejudicar, inclusive na cidade foi cancelado 151 
um evento social,aproveitou e colocou que Conselho e Diretoria deveria ser uma parceria, para melhor 152 
Administração. GILMAR endossa as palavras do VALDIR e ROGERIO sobre títulos, e sugere pesquisa 153 
aos sócios sobre modalidades esportivas incentivando-os, O Vice JOSÉ comenta que estão enviando 154 
Mala direta sobre eventos, e que os sócios não lêem nossas faixas de divulgação dos eventos. 155 
ADRIANO CARDOSO TONON, Como diretor Adjunto informa que pesquisa Junto Ao Coordenador 156 
Esportivo DECIO, sobre matérias à revista, e sobre OLIMPESEC, está pesquisando para realizar uma 157 
Olimpíadas Municipal, com clubes e até parceria com a Prefeitura. Osvaldo menciona a presença do 158 
EDUARDO MANZATTO, coordenador de esportes na Prefeitura para ajudá-lo. ADEMIR JOÃO ROSSI, 159 
sobre 3 assuntos,  sobre as fossas tão mencionada pelo PEDRO MORAES, se o Clube paga IPTU, e 160 
sobre ECONOMIA DE ENERGIA ELETRICA, sobre as fossas ROBERTO EUSTAQUIO, informa que 161 
estão tomando providencias, inclusive a CONTRATAÇÃO da empresa CONEZAN, para estudos do 162 
terreno, sobre IPTU e porque CAMNPINAS não,paga IPTU por promover eventos da competência da 163 
Prefeitura, ADEMIR informe que houve um trabalho de Economia de Energia Elétrica, mas que precisa 164 
continuar a desenvolver pois há lâmpadas mais modernas,e se não continuar o plano não vai adiantar 165 
nada , e se o CLUBE,está utilizando a NR 10, sobre uso do solo por funcionários, ROBERTO estará 166 
verificando, pois os cuidados com EPIs são efetuados. LUIZ CARLOS COSTA, sobre nosso Lago, a 167 
cabeceira esta sendo fechada, ROBERTO, comenta sobre o meio ambiente, que inclusive teve que ter 168 
outorga do uso do poço, e para utilizar para pista COOPER, a solução é drástica tendo que adequar 169 
algumas medidas ainda em estudos pelo DPRN,não podendo retirar a areia pois não é possível enviar 170 
para fora o que for retirado do LAGO, sem autorização do DPRN, LUIZ, assim iremos perder nosso 171 
LAGO. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa, OSVALDO SEROTINE, deu por 172 
encerrada a reunião, às 22h45min agradecendo a todos pela presença. Eu, NELSON VICENTINI - 1º 173 
Secretário redigi a presente ata, assinada por mim e vistada pelo Presidente, a qual submete a 174 
apreciação de todos.  Aos 22 de agosto de 2008. Ass.  ___________________________- NELSON 175 
VICENTINI  - 1º Secretário e  Ass.: ____________________________ - OSVALDO SEROTINE – 176 
Presidente do Conselho Deliberativo. 177 


