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 ATA DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
 
Aos doze (12) dias do mês de dezembro de dois mil e oito (2008), às 19h30min, no 1 
Auditório do Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 
EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY 3 
CLUB, em segunda convocação, com a presença de trinta (40) conselheiros, conforme 4 
assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas trinta (30) verso e trinta e um 5 
(31) anverso. Registrou-se também a presença dos Convidados Srs. MARCOS REINALDO 6 
BACAN – Contador MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS – Presidente e JOSÉ CARLOS SARTORI – 7 
Vice Presidente da Diretoria Executiva. O Edital de convocação foi publicado no “Jornal de 8 
Valinhos”, edição do dia 28 de novembro de 2.008, à página 06, e afixado em todos os 9 
quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, apreciação e votação 10 
da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura de Expediente; c) Leitura, apreciação e votação da 11 
Proposta Orçamentária para o exercício de 2009 d) Leitura, apreciação e votação do Plano 12 
de Obras para o exercício de 2009; e) Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi formada pelos 13 
Conselheiros OSVALDO SEROTINE e DAVISTON FERNANDO MORASI, respectivamente 14 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e por NELSON VICENTINI – Primeiro 15 
Secretário, e BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Segundo Secretário. Iniciando a reunião o 16 
Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE cumprimentou a todos e deu início a última 17 
reunião do ano de 2008. Em seguida convida para completar a mesa dos trabalhos, o 18 
Presidente da Diretoria Executiva MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS e o Vice-Presidente da 19 
Diretoria, JOSÉ CARLOS SARTORI. Iniciando a leitura da convocação da reunião, o 20 
conselheiro WALDEMIR PEREIRA DIAS solicita a dispensa da leitura. Em atenção ao 21 
primeiro item da ordem do dia, o qual dizia respeito à leitura, apreciação e votação da ata 22 
da reunião anterior, dispensada a leitura a pedido do Conselheiro PEDRO LEARDINE, o qual 23 
foi aprovado por unanimidade. O Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE, coloca 24 
em apreciação o teor da ata. O conselheiro JUVENAL FONSECA LAGO, questiona sobre a 25 
observação que fez registrada na linha 53; sobre a diferença entre títulos vendidos e 26 
valores arrecadados na manutenção; o presidente da Mesa informa que a administração, 27 
ainda não apurou a diferença, mas o fará brevemente. Em não havendo manifestações, o 28 
teor da ata é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seqüência o 29 
Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE passa para o item “b”, Leitura do 30 
Expediente e pede ao Primeiro Secretário NELSON VICENTINI para fazer as leituras.  31 
Informa que está em mãos à justificativa de falta do conselheiro ROBERTO DOS SANTOS E 32 
THIAGO DOS SANTOS, ambos faltaram na reunião de 26/11 que a informação não foi 33 
passada pela secretaria e que na próxima listagem de presença estas faltas já estarão 34 
justificadas. Em seguida passa ao item C da ordem do dia: Leitura apreciação e votação da 35 
proposta orçamentária para o exercício de 2009. O Presidente da Mesa passa a palavra ao 36 
Presidente MOYSÉS, para comentários. O presidente agradeceu e informa que o segundo 37 
tesoureiro HEITOR BERTOLI, fará a apresentação da proposta e que este ano a expectativa 38 
é de fechar o ano novamente positivo apesar de a Festa Havaiana ter apresentado uma 39 
expectativa de publico menor. Informa que estamos com as nossas contas controladas, que 40 
o fluxo de caixa hoje é uma realidade, que o número de funcionários, tanto na sede como 41 
na administração, é limitado, sem excessos e não está fazendo reposição de funcionários. 42 
Nosso orçamento é enxuto e o HEITOR vai apresentar as justificativas para o valor que 43 
estamos pleiteando. Estamos tentando fechar com o lucro do carnaval e Festa Havaiana, 44 
alertou para que a reposição mínima fosse acatada sob pena de não conseguirmos ir à 45 
frente como precisamos. Diversos parâmetros de outros clubes serão apresentados. 46 
Informou ainda que: A - O trabalho foi executado com responsabilidade pelo CLAUDINEI, 47 
HEITOR E ROBERTO. B - Que não há gorduras no orçamento. C - Que continuaremos 48 
dependendo do carnaval e Havaiana para fechar as contas da manutenção. D - Que 49 
estamos com uma comissão de estudos para arrecadação de recursos. E - Solicitaram a 50 
todos que aprovem a proposta uma vez que é o mínimo necessário. F - Que está 51 
preocupado com a inadimplência. HEITOR inicia a apresentação esclarecendo que tem a 52 
necessidade de passar a informação. Que seu objetivo não é convencer ninguém e sim 53 
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informar de forma transparente a situação do clube. Explica que a proposta orçamentária 54 
foi elaborada com base em algumas premissas como: A - Projeção do INPC. B - Consulta ao 55 
Sindiclube sobre reposição salarial. C - Comparação de taxas de outros clubes da região. D 56 
- Análise das despesas e receitas do balanço encerrado em setembro/08 comparadas com a 57 
proposta orçamentária de 2008. E - Situação do quadro associativo comparando 2008 com 58 
2007. F - Análise da manutenção da atual estrutura do clube. Em contato com o Sindiclube 59 
o mesmo nos informou que a reposição sempre se balizou na correção da inflação (INPC) e 60 
que sempre se reivindicou um pouco mais; considerando que a correção até o momento 61 
caminha para 7%; este foi o percentual considerado para correção salarial. As despesas de 62 
manutenção vem subindo mais que o dissídio e ainda assim não conseguimos fechar a 63 
conta de manutenção. Com base nos trabalhos efetuados a proposta é de 10% de correção 64 
na taxa de manutenção. A diretoria está ciente de que essa reposição não é suficiente para 65 
fechar as contas. A diretoria assume o desafio de manter a mesma qualidade oferecida hoje 66 
aos associados e considera ser de suma importância os recursos dos eventos sociais para 67 
que a haja equilíbrio no resultado final.  Diante do exposto, solicitou a compreensão e 68 
colaboração de todos. Após ampla, minuciosa e esclarecedora explanação HEITOR finalizou 69 
apresentando os comparativos de cobrança de manutenção de diversos clubes da região 70 
onde ficou claro que todos cobram por atividades praticadas. OSVALDO SEROTINE 71 
agradece a explanação do HEITOR, passando a palavra á BENEDITO RUBENS, que também 72 
fará uso do data show para apresentação de estudos do orçamento. AMARAL apresenta 73 
estudos da proposta efetuada com carinho e preocupação sobre os valores e distribuição 74 
aos associados, sobre alternativas de recursos, explicou com detalhes alternativos e 75 
estudos e retornará ao assunto colocando a disposição da Diretoria. HERIBERTO 76 
cumprimenta o HEITOR pelo trabalho e que faltou uma informação quanto foi o aumento da 77 
(RIGESA), pois sempre foi este argumento que HEITOR usava no Conselho, e que na 78 
Proposta do AMARAL há uma correção de apenas 1,00 real para filhos solteiros, entre 79 
outros, assunto amplamente explanado pelo AMARAL, e rebatido por alguns conselheiros 80 
sobre o valor da manutenção, dos dependentes, AMARAL lembra da cobrança do ano 81 
anterior e que constou na ATA, que a DIRETORIA ficou de estudar novas propostas. 82 
OSVALDO, pergunta ao AMARAL se vai colocar uma PROPOSTA, ele diz que no momento 83 
não, tudo é sugestão e estudos alternativos. OSVALDO pergunta ao Presidente MOYSÉS, 84 
sobre manter a proposta ou estudar em conjunto, mas MOYSÉS não recorda de estudos 85 
sobre proposta prometido; e pede aprovação da proposta apresentada de 10,00% e 86 
promete estudos nos próximos meses, verificando posição de caixa e o sistema 87 
estabelecido, está disposto a estudar; ROGERIO sugere rediscutir a proposta com estudos e 88 
buscar alternativas, fica preocupado em aprovar os 10,00%, e a Diretoria não apresentar 89 
novas propostas, se a receita da Havaiana e do Carnaval diminuírem. OSVALDO reafirma 90 
que o PRESIDENTE se comprometeu a estudar. AMARAL lembrou da Ata do ano anterior 91 
que PARANHOS prometeu estudar nova proposta, esta em Ata e ate agora não enviou. 92 
PEDRO POZZUTO, comenta sobre valores comparativos a outros Clubes, e há sócios sem 93 
titulo só com manutenção. HEITOR solicita cuidados nos Estudos de novas propostas, 94 
estando à disposição a estudar juntamente com Diretoria e a Mesa. GIL parabéns ao Heitor 95 
pelo trabalho, mas propõem até JUNHO/09, e a Diretoria retornar. CARLINHOS, parabéns 96 
ao HEITOR, pelo trabalho da proposta apresentada com números reais, clareza e 97 
transparência que no passado foi da Diretoria e não viu um trabalho deste, aprova a 98 
proposta da diretoria, e sugere venda de títulos com promoções. OSVALDO alerta que não 99 
pode colocar proposta, pois não está no EDITAL. MOYSÉS vai colocar nas próximas 100 
reuniões. ADEMIR não aprova aumento em partes e solicita também novos estudos 101 
orçamentários. MOYSÉS vai trazer estudos para não onerar mais os sócios não é intenção 102 
de sobrecarregar os sócios, e diz que conter despesas e trazer novos debates, mas reitera a 103 
aprovação dos 10,00%, pois já estudaram a possibilidade deste valor ser suficiente, e se 104 
não for voltará ao conselho, mas não quer onerar o associado. PORTO aprova os 10,00% 105 
pois a Diretoria estudou e planejou este orçamento. NELSON parabenizou o HEITOR, pois 106 
quem trabalha com os números e projeção das despesas e receitas e até fascinante, a 107 
Diretoria pelos custos sempre precisaria de mais, 15 ou 18, mas no total o aumento da 108 
manutenção somente, indicaria um aumento de 8,9% casados, ou solteiro de 8,00%, e que 109 
a DIRETORIA também continuou a registrar os Autônomos e admitirem Estagiários 110 
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eliminando problemas, estando favorável á correção para 10,00% à manutenção. 111 
HERIBERTO confia na DIRETORIA, e aguarda um estudo para o futuro breve, e que na 112 
alteração do estatuto deu liberdade à DIRETORIA para estudos de valores, pois foram 113 
retiradas as % escalonada, e dirigiu ao CARLINHOS que esteve na Diretoria Passada e teve 114 
um problema de memória, pois havia este trabalho e foi a primeira Diretoria a usar o DATA 115 
SHOW, que provável terá em JUNHO/2009 uma posição mais firme da situação, crise etc., 116 
e que apóia o GIL na proposta para até JUNHO/2009. ROBERTO, parabéns AO HEITOR 117 
sobre o trabalho clareza e transparência e também ao AMARAL sobre os estudos da 118 
Proposta e a todos que se manifestaram com o interesse e a preocupação com os valores e 119 
sugere que a Diretoria coloque no EDITAL até JUNHO/2009 novos estudos, mas ela tem um 120 
plano que executar baseado neste orçamento. VALDIR, depois de vários comentários à 121 
altura deste conselho, parabéns ao HEITOR e ao AMARAL, e reclama do avançado da HORA, 122 
temos que dobrar a CRISE se tirar o S fica CRIE, temos que criar. Apóia os 10,00%, tenta 123 
falar da REVISTA, mas fica para assuntos gerais. MOYSÉS entende a preocupação do GIL, 124 
HERIBERTO e ROBERTO, se compromete imediatamente a estudar e reitera a confiança na 125 
DIRETORIA e na palavra do PRESIDENTE. ROGERIO fica com a proposta do GIL, colocando 126 
prazo para a DIRETORIA estudar lembra de uns 10 anos atrás, estudos sobre 127 
DEPARTAMENTALIZAÇÃO, outros clubes etc., AMARAL, relembra sobre estudos da alteração 128 
do estatuto inclusive proposta do SHELL para cobrança de taxas diferenciadas para os 129 
filhos, reafirma que é nossa obrigação estas cobranças que a crise não chegou, pode 130 
chegar relata alguns exemplos de redução de pessoal e paralisação de algumas empresas 131 
multinacionais e desempenho nas indústrias. MOYSÉS a proposta é para os 10,00% é agora 132 
tenho um orçamento e se compromete de ate JUNHO/2009 apresentar estudos da situação, 133 
que valeria para 2010. HERIBERTO, proposta única que aprova os 10,00% mas deverá 134 
constar no EDITAL NOVA PROPOSTA. ALBANO aprova a proposta para 2009, intermediaria 135 
não concorda só se for para 2010. ELPIDIO entende e aprovo para 2009, mas modificar no 136 
meio não concorda e diz para AMARAL cortar despesas da família. ALBANO reafirma que 137 
fica com 2009, e no futuro MOYSÉS diz que vai tentar e apresentar para 2010. HERIBERTO 138 
concorda em votar os 10,00%, mas com estudos até JUNHO/2009. OSVALDO assume o 139 
compromisso deste processo de estudos até JUNHO/2009 com a proposta agora de 140 
10,00%. COLOCADA EM VOTAÇÃO, aprovada a proposta da DIRETORIA, com os 141 
argumentos e promessas mencionadas. ITEM ”d” PLANO DE OBRAS, relacionadas, mas não 142 
votadas, permanecendo a ANTERIOR, pois tudo está comprometido com a obra PISCINA 143 
AQUECIDA MOYSÉS coloca a situação atual das obras, com colocação da cobertura metálica 144 
em breve. ITEM E ASSUNTOS GERAIS; VALDIR sugere diminuir edições da revista para 145 
economizar e aumentar mais patrocínios, e apóia o CARLINHOS para venda de título. 146 
OSVALDO por ser a ultima  reunião do ano,aproveita para agradecer a compreensão dos 147 
conselheiros pelos trabalhos executados por ele e por DAVISTON por serem novatos e 148 
aprendendo e tem muita vontade e esforço de colaborar, APROVEITANDO PARA DESEJAR 149 
UM FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO.  Em não mais  havendo nada a ser tratado, o 150 
Presidente do Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE deu por encerrada a reunião, às 151 
22,35h, agradecendo a todos pela presença. Eu NELSON VICENTINI, Primeiro Secretário, 152 
redigi a presente ata que vai assinada por mim e vistada pelo Presidente, a qual submete à 153 
apreciação de todos. Aos 12 de dezembro de 2008, 154 
Ass.__________________________________NELSON VICENTINI, Primeiro Secretário e 155 
Ass._________________________OSVALDO SEROTINE, Presidente do Conselho 156 
Deliberativo. 157 


